
RvV X - Pagina 1

nr. 109 240 van 6 september 2013

in de zaak RvV X

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MATTHIJS

Gijzelaarsstraat 78

2000 ANTWERPEN

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 3 mei 2013 heeft

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

4 april 2013.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 juli 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.-C. FRERE, die loco advocaat A. MATTHIJS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Gambiaanse staatsburger van Jahanka origine te zijn afkomstig van Banjul. U

bent geboren op 1 december 1996 en u bent minderjarig. U woonde samen met uw familie en u

kende problemen omwille van uw homoseksuele geaardheid. U ging samen met uw vriend Pape naar

de hotels in de toeristische zone van Senegambia en Banjul. Jullie ontmoetten daar blanke mannen,

met wie u seks en plezier had. Uw vriend had u leren kennismaken met het homoseksuele leven en u

had ook seks met uw vriend, wat u was bevallen. U geraakte gewend aan het hebben van seks met een

man en u bent graag homoseksueel. In 2011 kwam een Duitser Wim (D.L.) op vakantie in Gambia. U
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had seks met hem. De Duitser had naakfoto’s van u op het internet gezet en uw vrienden zagen deze

foto’s. Uw vader is een imam. Nadat foto’s van u naakt met blanke mensen op het internet verschenen,

kreeg u in april 2011 problemen met uw familie. U werd door uw vader geroepen. Uw vader vroeg u of

u homoseksueel was, wat u bevestigde. U werd door uw familie geslagen en opgesloten. U werd naar

de politie gebracht en u zat er twee weken opgesloten. Uw vader kwam u ophalen op het politiekantoor

en sloot u thuis terug op. U zat twee weken opgesloten in een kamer. Uw jongere zus hielp u en liet u

gaan. Uw familie dreigde ermee u te doden. U liep weg en ging naar het toeristengebied Senegambia.

U ontmoette een blanke man en u vertelde hem uw problemen. U zei dat u het land wilde verlaten.

Hij beloofde u te helpen, maar u moest in ruil met hem slapen. U hebt twee weken met hem geslapen in

het Senegambia Beach Hotel en hij betaalde u wat geld. U verbleef er. Uw vader had uw

naam doorgegeven aan de politie. De politie heeft u aangehouden en u werd voor drie weken in de cel

gezet. Uw vriend Pape vroeg dat hij u kon spreken op borg. Hij had zijn identiteitskaart gegeven om met

u te kunnen spreken en u maakte van de gelegenheid gebruik om weg te lopen. Uw vriend Pape kende

een Nigeriaan in de haven en met het geld dat u van de blanke man had ontvangen, betaalde u de

Nigeriaan voor uw reis. U kreeg het uniform van een schoonmaker op een boot en u verliet Gambia per

boot. U kwam in België aan en u hebt op 21 juni 2011 asiel gevraagd.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

voor vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op

het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten nadat u problemen kende omwille van

uw homoseksuele geaardheid, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw ontdekking en beleving van

uw homoseksuele geaardheid. Uw verklaringen over de ontdekking van uw geaardheid blijven vaag

en komen weinig overtuigend over. Op de vraag hoe u zich realiseerde dat u homoseksueel bent,

antwoordt u dat u op stap ging met uw vrienden. U voegt toe dat u een man werd en u voelde dat u

graag een man had en dat u graag homoseksueel bent (zie gehoor CGVS, p.6). Bij herhaling van de

vraag, antwoordt u dat u voelt dat het leuk is en dat u voor uzelf een homoseksueel wil zijn (zie gehoor

CGVS, p.6). U voegt toe dat uw andere vrienden u het homoseksuele leven hebben laten adopteren en

dat u op die manier ook een homoseksueel werd (zie gehoor CGVS, p.6). U stelt dat u met uw vrienden

en andere mannen seks en plezier had, dat u eraan gewend raakte en plezier had met een man (zie

gehoor CGVS, p.6 en p.7). U benadrukt dat u enkel voor het plezier met een man omging en dat u een

homo wil zijn (zie gehoor CGVS, p.7), maar u was op geen enkel moment in staat om de ontdekking van

uw homoseksualiteit duidelijk uit te drukken. Deze vaststelling tast de authenticiteit en doorleefdheid van

uw verklaringen over uw seksuele geaardheid aan, temeer daar uit uw verklaringen blijkt

dat homoseksualiteit een taboe is in de Gambiaanse samenleving (zie gehoor CGVS, p.6 en p.7). Op

de vraag hoe u zich voelde bij uw verklaring dat u wordt nageroepen, reageert u dat het voor u

geen probleem is, maar dat anderen u problemen willen geven (zie gehoor CGVS, p.7). Hierna wordt

u gevraagd of u zich ooit vragen hebt gesteld [bij uw homoseksuele geaardheid], waarop u aangeeft

dat het voor u een gevoel is en dat u blij werd. U verklaart dat er voor u geen probleem is voor ‘man en

man’ en u het voelt een homoseksueel te willen zijn (zie gehoor CGVS, p.9). Uit bovenstaande

verklaringen blijkt geenszins dat u uw homoseksuele geaardheid als problematisch ervoer, terwijl uit

informatie waarover het CGVS beschikt én uw verklaringen, blijkt dat de Gambiaanse maatschappij

een overwegend homofobe houding aanneemt (zie informatie administratieve dossier). Het komt

weinig doorleefd en dus niet geloofwaardig over dat u zich – in een overwegend heteroseksuele en

homofobe omgeving – volstrekt niet zou hebben gerealiseerd dat uw homoseksuele geaardheid

potentieel problematisch was.

Verder dient te worden vastgesteld dat u weinig aannemelijke en incoherente verklaringen aflegt

met betrekking tot de door u aangehaalde vervolgingsfeiten. Zo dient te worden opgemerkt dat u op

het Commissariaat-generaal verklaart dat u tweemaal door de politie werd aangehouden en opgesloten

(zie gehoor CGVS, p.10), terwijl u in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal (ingevuld op de

Dienst Vreemdelingenzaken dd.26.10.2011) slechts melding maakte van een keer te zijn opgesloten

door de politie (zie punt 3.1., p.2 ). Het is weinig aannemelijk dat u zich een aanhouding en detentie niet

meer zou herinneren, waardoor reeds getwijfeld kan worden aan de geloofwaardigheid van uw
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verklaringen. U beweert in de vragenlijst dat u werd vrijgelaten nadat een vriend geld betaalde (zie punt

3.1., p.2 en punt 3.5., p.3), wat niet in overeenstemming is met uw verklaringen op het Commissariaat-

generaal waarbij u stelt dat uw vriend naar het politiekantoor kwam en borg betaalde om even met u te

kunnen spreken (zie gehoor CGVS, p. 12). U maakte van dat moment gebruik om weg te lopen en te

ontsnappen (zie gehoor CGVS, p.12 ). Het is nogmaals merkwaardig dat u zich zou vergissen over het

feit dat u vrijkwam of dat u ontsnapte uit het politiekantoor.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat u de gebeurtenissen niet in de tijd kan situeren. U stelt dat

uw problemen begonnen in april 2011, maar u blijkt zich niet te herinneren wanneer u voor een tweede

maal werd opgepakt (zie gehoor CGVS, p.11). Bovendien is het weinig aannemelijk dat u tegenover uw

vader – die volgens uw verklaringen een imam en Jahanka is die een bepaalde religieuze reputatie

heeft – en tegenover de Gambiaanse autoriteiten uitdrukkelijk zou bevestigen een homoseksueel te zijn

(zie gehoor CGVS, p.12). Zo geeft u aan dat u uw vader de waarheid vertelde en dat u hem zei dat u

homoseksueel was (zie gehoor CGVS, p.8). Ook toen u door de politie werd gezocht en aangehouden,

stelt u dat u zich zo voelt en ‘u het graag doet’ (zie gehoor CGVS, p.12). Gezien de homofobe

Gambiaanse context is het ten zeerste merkwaardig dat u zich openlijk als homoseksueel zou

identificeren, te meer daar u zelf tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal verklaarde dat in

Gambia je niet kan zeggen dat je homoseksueel bent (zie gehoor CGVS, p.6), dat je in Gambia geen

homoseksueel koppel kan zijn (zie gehoor CGVS, p.7) en dat je in Gambia een homoseksueel in het

geheim moet zijn (zie gehoor CGVS, p.7).

Vervolgens is het weinig aannemelijk dat u geen nieuws meer hebt van uw goede vriend Pape

(zie gehoor CGVS, p. 10). U beweert dat het niet veilig is om hem te vertellen waar u nu bent. U

verklaart dat hij weet dat u in Europa bent, maar dat jullie geen contact meer hebben (zie gehoor CGVS,

p.10). U herhaalt later tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal dat u geen nieuws hebt van

Pape (zie gehoor CGVS, p.13). Het is bevreemdend dat u geen contact tracht te maken met uw land

van herkomst. Er mag van u verwacht worden dat u, in uw vermeende situatie, op welke wijze dan ook,

zou getracht hebben contact op te nemen met uw thuisbasis om te vernemen hoe de situatie en

uw problemen geëvolueerd zijn.

Bovenstaande vaststellingen tasten de geloofwaardigheid van uw verklaringen grondig aan,

waardoor geen geloof meer kan gehecht worden aan uw beweerde vrees voor vervolging omwille van

uw homoseksuele geaardheid.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor

vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten 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 subsidiaire bescherming zou lopen.

U bent niet in het bezit van enig reis- of identiteitsdocument dat uw asielrelaas zou kunnen staven.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

minderjarig bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

geratificeerd door België, op u moet worden toegepast.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3 van de voormelde wet

van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet) “juncto artikel 1 Verdrag van Genève van 28 juli

1951, in samenhang gelezen met de beginselen van beginsel van behoorlijk bestuur, zoals onder meer

ook gesteld in art. 62 W. 15/12/1980, alsook bij de wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen”.

Volgens verzoeker wordt nergens in rechte gemotiveerd waarom hij niet in aanmerking komt voor de

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. De motivatie van de bestreden beslissing is
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grotendeels een louter subjectieve appreciatie van verzoekers verklaringen, vooral met betrekking tot

het feit dat zijn seksuele geaardheid allesbehalve geloofwaardig zou zijn.

Verder voert verzoeker aan dat zich duidelijk uitdrukken over de ontdekking van zijn seksuele

geaardheid voor niemand eenvoudig is, zeker niet voor een minderjarige die is opgegroeid in een

homofobe staat. Bovendien is verzoeker tot op heden nog maar 17 jaar. Verzoeker heeft duidelijk

gezegd zich niet aangetrokken te voelen tot vrouwen.

Volgens verzoeker roept verweerder in zijn vraagstelling stereotypen op van wat een homo zou moeten

denken of hoe hij zich zou moeten voelen in een bepaalde situatie. Verzoeker heeft uitgelegd hoe hij

zich voelt en dit is voor hem de normaalste zaak van de wereld, zeker nu hij in België een normaal leven

kan leiden. Het is niet omdat de gemeenschap rondom hem problemen heeft met wie hij is dat hij zich

dan ook zou moeten afvragen of zijn geaardheid fout is.

Voorts wijst verzoeker erop dat hij reeds twee jaar in België verbleef voor het interview op het CGVS. Al

die tijd heeft hij in een samenleving geleefd die hem aanvaard voor wat hij is. Een deel van zijn pijn en

angst heeft hij in deze periode verdrukt en dat heeft zich vertaald in een interview dat misschien minder

emoties vertoonde.

Verzoeker wijst er tevens op dat hij tijdens zijn gehoor heeft aangegeven te weten dat zijn geaardheid

voor velen in Gambia een probleem is, alsook dat hij kennis heeft van het “homo-uitgaansleven” in

Gambia. Een gevoel in woorden uitdrukken is voor elke puber moeilijk, laat staan voor iemand die heeft

moeten vrezen voor zijn leven door bedreigingen van zijn familie en gemeenschap.

Vervolgens stelt verzoeker dat hij minderjarig is en dat de feiten van reeds meer dan twee jaar geleden

dateren, zodat enige verschillen menselijk zijn. Het feit dat hij tegen zijn vader openlijk verklaarde homo

te zijn, zonder te denken aan de eventuele gevolgen, getuigt louter van de naïviteit van een puber die

denkt dat hij de wereld kan veranderen en daarbij bij zijn vader begint.

Volgens verzoeker heeft verweerder onvoldoende nuttige informatie trachten te verkrijgen over het

bestaan van strafrechtelijke bepalingen, hun toepassing en de juridische en sociale positie van

homoseksuelen in Gambia. Er is een duidelijk vervolgingsrisico voor verzoeker indien hij terugkeert naar

Gambia: niet enkel zijn familie, die reeds doodsbedreigingen uitte, maar ook de gemeenschap en de

politiek hebben reeds een duidelijk standpunt ingenomen ten aanzien van homoseksuelen.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,

heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij

in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan

een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt

en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

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

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Waar verzoeker stelt dat nergens in de bestreden beslissing in rechte wordt gemotiveerd waarom

hij niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus, dient

opgemerkt dat dit niet blijkt uit een lezing van de bestreden beslissing, daar verweerder uitgebreid

motiveert waarom hij verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig acht.

Wanneer verzoeker tijdens zijn gehoor op het CGVS gevraagd werd hoe hij zich realiseerde dat hij

homoseksueel is, verklaarde hij dat hij “fun” heeft met zijn vrienden, dat hij voelt dat het leuk is, dat hij

gevoelens heeft voor een man, dat hij voor zichzelf “een gay” wil zijn, dat zijn homoseksuele vrienden

hem het “gay leven” hebben laten adopteren en dat hij zo ook “een gay” werd. Verder verklaarde

verzoeker ook dat hij met zijn vriend Pape naar hotels ging waar blanke mannen waren, dat Pape hem

dan voorstelde om ook “een gay” te zijn en dat Pape hem dat leven heeft laten adopteren

(gehoorverslag CGVS, p. 6). Verzoeker verklaarde ook nog dat zijn vriend hem over het “gay leven”

vertelde, dat hij er dan aan verslaafd werd en dat hij gevoelens begon te krijgen voor een man

(gehoorverslag CGVS, p. 7). Gelet op het homofobe karakter van de Gambiaanse samenleving – waar

verzoeker overigens zelf naar verwijst doorheen zijn gehoorverslag – is het niet aannemelijk dat

verzoeker niet verder komt dan te stellen dat homoseksueel zijn voor hem “fun” is, dat hij door vrienden

deze levensstijl heeft aangenomen en dat het voor hem zo goed voelt dat hij ook homoseksueel wil zijn.

Er kan immers verwacht worden dat verzoeker blijk geeft van gevoelens van angst en twijfel. Dit klemt

des te meer daar, wanneer hem gevraagd wordt of hij zich nooit vragen stelde omtrent zijn

homoseksualiteit, verzoeker verklaarde dat het voor hem normaal is, dat hij het voelt en dat het geen

probleem is (gehoorverslag CGVS, p. 9). Nochtans is verzoeker niet enkel afkomstig uit een homofoob

land, hij is tevens afkomstig uit een religieus en homofoob gezin (gehoorverslag CGVS, p. 2-3).

Waar verzoeker stelt dat hij nog jong is, dient te worden opgemerkt dat verzoekers jeugdige leeftijd er

niet aan in de weg kan staan dat hij, gelet op de impact die dit op zijn leven zou gehad hebben, op een

coherente en geloofwaardige wijze kan verklaren op welke manier hij ontdekte dat hij homoseksueel is

en hoe hij daarmee omging in zijn land van herkomst. Verzoekers verklaringen over de ontdekking en

beleving van zijn homoseksualiteit in het homofobe Gambia zijn niet doorleefd en geloofwaardig. Verder

komt verzoeker niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen

van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal,

hetgeen de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen.

Daarenboven is het niet aannemelijk dat verzoeker meteen aan zijn vader opbiechtte homoseksueel te

zijn wanneer deze hem confronteerde (gehoorverslag CGVS, p. 8), terwijl zijn vader een imam zou zijn

die heel gerespecteerd is binnen zijn gemeenschap (administratief dossier, stuk 12, p. 3). Het is

evenmin aannemelijk dat verzoeker voor zijn homoseksualiteit zou uitkomen ten aanzien van de

politieagent die hem de tweede keer oppakte (gehoorverslag CGVS, p. 12). Verzoeker verklaarde

immers zelf dat men in Gambia niet kan zeggen dat men homoseksueel is, dat men in Gambia geen

homoseksueel koppel kan zijn en dat men in Gambia in het geheim homoseksueel moet zijn

(gehoorverslag CGVS, p. 6 en 7). Dat verzoeker handelde als een naïeve puber die denkt de wereld te

kunnen verbeteren en daarbij bij zijn vader begint, is een loutere post factum-verklaring die de motieven

van de bestreden beslissing niet kan weerleggen. Dit klemt des te meer daar verzoeker verklaarde van

zijn vader de koran te hebben geleerd en dat homoseksualiteit volgens de koran “haram” is en men

ervoor gestraft moet worden (gehoorverslag CGVS, p. 4 en 5).

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaring

homoseksueel te zijn.

Verder legde verzoeker nog een aantal tegenstrijdige verklaringen af, die de geloofwaardigheid van zijn

asielrelaas verder aantasten. Zo verklaarde verzoeker bij het invullen van de vragenlijst van het CGVS

op de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) dat hij in juni 2011 door de politie werd opgepakt en

voor twee weken werd opgesloten (administratief dossier, stuk 12, p. 3), terwijl hij tijdens zijn gehoor op

het CGVS verklaarde twee keer door de politie te zijn opgepakt (gehoorverslag CGVS, p. 10). De
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bestreden beslissing stelt terecht dat het weinig aannemelijk is dat verzoeker zich een aanhouding en

detentie niet meer zou herinneren. Dat de feiten zich reeds meer dan twee jaar geleden zouden hebben

afgespeeld, doet hieraan geen afbreuk gelet op de verregaande impact die deze feiten op verzoekers

leven zouden gehad hebben. Verder verklaarde verzoeker op de DVZ dat hij werd vrijgelaten nadat een

vriend borg had betaald (administratief dossier, stuk 12, p. 3), terwijl hij op het CGVS verklaarde dat zijn

vriend naar het politiekantoor kwam, er borg betaalde om even met verzoeker te kunnen spreken en

verzoeker van dat moment gebruik maakte om weg te lopen (gehoorverslag CGVS, p. 12). De

bestreden beslissing stelt terecht dat het merkwaardig is dat verzoeker zich zou vergissen over het feit

of hij vrijkwam, dan wel ontsnapte uit het politiekantoor.

Voorts is het eveneens merkwaardig dat verzoeker niet meer weet wanneer precies in 2011 naaktfoto’s

van hem op zijn facebookpagina zouden verschenen zijn (gehoorverslag CGVS, p. 8) of in welke maand

hij voor de tweede keer door de politie werd opgepakt (gehoorverslag CGVS, p. 11). Gelet op de

verregaande impact die deze gebeurtenissen op verzoekers leven zouden gehad hebben, kan een

preciezere plaatsing in de tijd van verzoeker verwacht worden. Daar verzoeker hier niet in slaagt, komt

de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas verder op de helling te staan.

Verzoeker voert geen verweer tegen het motief in de bestreden beslissing dat het niet aannemelijk is dat

hij niet zou getracht hebben om contact op te nemen met zijn thuisbasis om te vernemen hoe de situatie

en zijn problemen geëvolueerd zijn, zodat dit motief, alsook daar het steun vindt in het administratief

dossier, als vaststaand beschouwd moet worden.

Waar verzoeker stelt dat verweerder onvoldoende nuttige informatie heeft trachten te verkrijgen over het

bestaan van strafrechtelijke bepalingen, hun toepassing en de juridische en sociale positie van

homoseksuelen in Gambia, merkt verweerder in zijn nota met opmerkingen terecht op dat bij een gebrek

aan geloofwaardigheid van de aangehaalde feiten, geen toetsing van deze feiten dient te gebeuren aan

de vluchtelingendefinitie uit artikel 1 A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

Ten overvloede merkt de Raad op dat uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat wel degelijk

en afdoende rekening werd gehouden met verzoekers jeugdige leeftijd en hieruit niet kan worden

afgeleid dat de commissaris-generaal onzorgvuldig zou zijn geweest bij de beoordeling van onderhavige

asielaanvraag. Aan verzoeker werd een voogd toegewezen, die hem van meet af aan heeft bijgestaan

in het doorlopen van de asielprocedure. Wanneer verzoeker werd gehoord op het CGVS werd hij

bijgestaan door zijn voogd en raadsman en zij kregen daarbij, zoals in alle stadia van de procedure, de

mogelijkheid om bijkomende stukken neer te leggen en/of (aanvullende) opmerkingen te formuleren.

Daarenboven wordt de Staatssecretaris er in de bestreden beslissing uitdrukkelijk op gewezen dat

verzoeker minderjarig is en dat bijgevolg het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van

20 november 1989 op hem van toepassing is.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het

dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes september tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


