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nr. 112 080 van 17 oktober 2013

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 IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 19 juli 2013 heeft

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

21 juni 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 oktober 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P.-J. STAELENS en van attaché

I. SNEYERS, 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 25 november 1995 te

Banjul. U behoort tot de Wolof etnie en u bent moslim. U bent opgegroeid in Banjul en heeft er school

gelopen tot op het moment dat uw vader overleed drie jaar voor uw aankomst in België. Uw vader

overleed onverwacht na hartproblemen. Nadien diende u te stoppen met school omdat u niet over de

nodige financiële middelen beschikte. U leefde na het overlijden van uw vader samen met uw moeder

en uw drie jongere broers in Banjul. De tweede echtgenote van uw vader leefde elders. U trachtte nog

wel een technische opleiding te beginnen maar een gebrek aan geld liet dit niet toe. U legde zich

vervolgens toe op uw voetbalcarrière en was lid van een voetbalacademie waar u meermaals per week

trainde. Na twee jaar diende u echter een manier te vinden om geld te verdienen. In december 2012
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besloot u om naar de toeristische buurt te trekken om er buitenlandse toeristen aan te spreken en hen te

gidsen. Op deze manier verdiende u wat geld waarmee u uw familie kon ondersteunen. Op één van de

stranden van Banjul maakte u kennis met twee andere personen die hetzelfde werk als u deden. Eén

van hen was een Nigeriaan. Ze vertelden u – drie weken nadat u was beginnen werken in de

toeristenbuurt – dat u op een andere manier meer geld kon verdienen. Beiden bleken actief in de

homoprostitutie in en rond Banjul en ze stelden aan u voor om hetzelfde te doen. U reageerde in eerste

instantie geschokt, maar besloot toch om op het aanbod van uw vrienden in te gaan omdat u geen

andere keuze had of geen andere manier zag om geld te verdienen. Via deze twee vrienden kwam u in

contact met een Italiaanse toerist die u betaalde in ruil voor seks. Later die week zou u hem nog een

tweede maal ontmoeten. Telkens ontving u honderd euro van deze persoon. Niet veel later ontmoette u

eveneens een Nederlandse toerist via uw vrienden waarmee u eenmaal afsprak in een hotel. Een

vrouwelijke kennis van uw Nigeriaanse vriend die in het hotel werkte en die wist wat jullie deden, besloot

echter om naar de politie te stappen nadat ze ruzie had gehad met uw Nigeriaanse vriend. Begin

februari werd u samen met uw twee vrienden aangehouden op het strand van Banjul. U werd

overgebracht naar het politiebureau van Senegambia en uw twee vrienden naar een andere plaats. U

verbleef één nacht in de cel alvorens vrijgelaten te worden omdat u nog minderjarig was en omdat uw

oom zich borg stelde. Deze oom nam u mee naar zijn huis in Brikama en vertelde u dat het beter was

om het land te ontvluchten aangezien u gestraft zou worden zodra u meerderjarig zou worden. Hij stelde

alles in het werk om uw vertrek uit Gambia te regelen. U verbleef enkele weken bij uw oom om

vervolgens Gambia te verlaten op 29 maart 2013. De volgende dag kwam u aan in België waar u asiel

aanvroeg bij de bevoegde asielinstanties.

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 zijn ontvlucht omdat u vreest opnieuw aangehouden te worden

door de Gambiaanse autoriteiten omwille van uw activiteiten in de homoprostitutie in de toeristische

buurt in en rond Banjul (zie gehoorverslag Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen, verder CGVS, dd. 13 juni 2013, p.5). Volgende bemerkingen dienen echter gemaakt te

worden bij het door u aangehaalde asielrelaas.

Vooreerst kan een opmerking gemaakt worden betreffende uw identiteit en meerbepaald

betreffende de door u opgegeven geboortedatum in de loop van de asielprocedure. Uit uw asieldossier

blijkt immers dat u in eerste instantie voor de Dienst Vreemdelingenzaken 25 november 1995 als uw

geboortedatum heeft opgegeven, (zie beslissing voogdijdienst, FOD Justitie, dd. 17 april 2013,

administratief dossier). Op 9 april 2013 werd er echter een medisch onderzoek uitgevoerd, door het

Militair Hospitaal Koningin Astrid (Dienst Radiologie), te Neder-Over-Heembeek teneinde na te gaan of

u al dan niet minderjarig was op dat tijdstip. Overeenkomstig de beslissing die u werd betekend op

datum van 17 april 2013 door de dienst Voogdij betreffende de medische test tot vaststelling van de

leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 en 8§1 van titel XIII, hoofdstuk 6 «Voogdij over

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» van de Programmawet van 24 december 2002 gewijzigd bij

de Programmawetten van 22 december 2003 en 27 december 2004, tonen de resultaten van de

medische test aan dat u op datum van 9 april 2013 een leeftijd heeft van ouder dan 18 jaar,

waarbij 20,3 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar een goede schatting is (zie beslissing Dienst

Voogdij, FOD Justitie, dd. 17 april 2013, administratief dossier). Daarom kunt u niet worden beschouwd

als minderjarige. Bijgevolg kan de Internationale Conventie voor de rechten van het kind op u niet

worden toegepast. Wanneer u tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal naar uw

geboortedatum gevraagd wordt en wat uw reactie op het uitgevoerde leeftijdsonderzoek is, blijft u bij uw

verklaring dat u in 1995 bent geboren; u verklaart dat men u steeds heeft verteld dat u op de door u

vermelde datum geboren bent (zie gehoorverslag CGVS, p.2). Uw advocaat haalt tijdens het gehoor

voor het CGVS aan dat de wijze waarop de leeftijd zou zijn bepaald via het uitgevoerde medische

onderzoek niet sluitend is, en niet voldoende accuraat, en legt ter staving van deze stelling een thesis

voor van een geneeskundestudent die handelt over leeftijdsbepaling (zie gehoorverslag CGVS, p.2; zie

administratief dossier). Het betwisten of aanvechten van de beslissing van de Dienst Voogdij dient

echter niet voor het CGVS te gebeuren; een dergelijk beroep tegen de beslissing van de Dienst Voogdij

dient ingesteld te worden voor de Raad van State, en dit binnen 60 dagen na de betekening van de

beslissing van de Dienst Voogdij. Tijdens het gehoor voor het CGVS laat uw advocaat echter optekenen

dat zulk beroep (nog) niet aangetekend is (zie gehoorverslag CGVS, p.2). Bovendien legt u geen

document neer ter staving van uw geboortedatum, noch ter bevestiging van uw identiteit (zie

gehoorverslag CGVS, p.2). Zoals eerder aangehaald kunt u bijgevolg niet als minderjarige beschouwd
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worden. In het licht van de resultaten van het medisch onderzoek, kan de door u opgegeven

geboortedatum en de hieruit af te leiden leeftijd ernstig worden betwijfeld. Bijgevolg kan gesteld

worden dat bovenstaande bemerkingen reeds de eerste vragen doen rijzen betreffende de

geloofwaardigheid van de door u opgegeven geboortedatum in het bijzonder en betreffende uw

asielrelaas in het algemeen.

Verder kunnen enkele ernstige bedenkingen worden gemaakt betreffende uw

verklaringen aangaande uw beweerde eerste stappen en uw beweerde eerste activiteiten in

het homoprostitutiemilieu in de toeristische buurt in en rond Banjul. Zo verklaart u tijdens het

gehoor voor het CGVS dat u na het onverwachte overlijden van uw vader diende te stoppen met school

(zie gehoorverslag CGVS, p.3-4). U geeft verder aan dat u nadien nog enkele pogingen heeft

ondernomen om een opleiding aan een technische school te beginnen maar dat u het nodige geld

ontbeerde (zie gehoorverslag CGVS, p.4). Wat later tijdens het gehoor verklaart u nog verder dat u

gedurende de twee jaren na het overlijden van uw vader zich vooral heeft toegelegd op de voetbalsport

(zie gehoorverslag CGVS, p.8). In december 2012 zou u dan genoodzaakt zijn om geld te gaan

verdienen om uw familie te ondersteunen waarop u naar de toeristische buurt zou zijn getrokken waar u

in eerste instantie toeristen zou hebben aangesproken om ze vervolgens te gidsen (zie gehoorverslag

CGVS, p.6-7). Via twee vrienden die u op het strand ontmoet zou hebben, zou u vervolgens

geïntroduceerd zijn in het milieu van de homoprostitutie omdat u op deze manier meer geld kon

verdienen aldus uw vrienden (zie gehoorverslag CGVS, p.7). U verklaart tijdens het gehoor dat u drie

weken werkzaam was in de toeristische buurt op de stranden alvorens uw twee vrienden u zulk voorstel

zouden hebben gedaan (zie gehoorverslag CGVS, p.6). U verklaart verder tijdens het gehoor

uitdrukkelijk dat u zelf niet homoseksueel bent, en dat u het enkel voor het geld deed (zie

gehoorverslag CGVS, p.8). In het licht van deze laatste verklaring is het erg vreemd te noemen dat u

blijkbaar, zoals u zelf meerdere malen tijdens het gehoor voor het CGVS verklaart, helemaal niet lang

moest nadenken alvorens op het aanbod in te gaan van uw twee vrienden (zie gehoorverslag CGVS,

p.6-8). Deze vraag wordt u meermaals gesteld tijdens het gehoor voor het CGVS en telkens antwoordt

u dat u niet lang moest nadenken alvorens actief te worden in de homoprostitutie ‘omdat u geen andere

keuze had’ (zie gehoorverslag CGVS, p.6 en p.8-9). Gezien het sociale en religieuze stigma rond

homoseksualiteit in uw land van herkomst, alsook de strafbaarstelling ervan, komt het niet overtuigend

over dat u – als niet homoseksueel – louter om opportunistische redenen relatief snel ingegaan zou zijn

op het aanbod om geld te verdienen in het homoprostitutiemilieu onder het mom dat u geen andere

keuze zou hebben gehad. Wanneer u tijdens het gehoor gevraagd wordt of het dan niet moeilijk was om

een dergelijke niet evidente keuze te maken, antwoordt u in eerste instantie dat het niet makkelijk was,

maar dat men u uitlegde hoe u het moest doen, en dat u geen andere keuze had, en dat u bijgevolg snel

besloot om erop in te gaan (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Zoals gezegd kunnen er ernstige vragen

gesteld worden bij uw relatief snelle beslissing om aan de slag te gaan als homoprostitué zonder zich

hierbij al te veel vragen te stellen, ook niet over de eventuele gevolgen en risico’s die u hierbij zou

kunnen lopen. Wanneer u immers gevraagd wordt of u dan geen rekening hield met de eventuele

risico’s die met dergelijke activiteiten gepaard konden gaan, herhaalt u nogmaals dat u geen andere

keuze had (zie gehoorverslag CGVS, p.9).

Ook de door u naar voren gebrachte verklaring als zou u geen andere keuze gehad hebben,

dient overigens enigszins gerelativeerd te worden. Tijdens het gehoor wordt immers eveneens

gepeild of u dan geen andere opties had om geld te verdienen en uw familie te ondersteunen, en of u

geen andere pogingen heeft ondernomen om op een andere wijze geld te verdienen. Wanneer u deze

vraag gesteld wordt tijdens het gehoor – welke pogingen u ondernomen heeft om werk te zoeken na het

overlijden van uw vader – antwoordt u merkwaardig genoeg dat u veel ging trainen/voetballen, en dat dit

alles was wat u deed; u voegt eraan toe dat u ook nog geprobeerd heeft een opleiding te volgen aan

een technisch instituut maar dat u niet het geld had om een dergelijke opleiding te volgen (zie

gehoorverslag CGVS, p.8). Gevraagd of u dan geen andere pogingen heeft ondernomen om een job te

zoeken, antwoordt u van niet, omdat u te jong was, en omdat u wou studeren (zie gehoorverslag CGVS,

p.8). U verklaart vervolgens dat u in december 2012 besloot om naar het strand te gaan om er toeristen

aan te spreken en te begeleiden (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Na amper drie weken zou u besloten

hebben om over te stappen naar de homoprostitutie (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Wanneer u later

tijdens het gehoor nogmaals gevraagd wordt of u dan geen andere opties had om geld te verdienen en

uw familie te ondersteunen, antwoordt u merkwaardig genoeg van wel, maar dat dit ook de snelste

oplossing was om geld te verdienen (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Uw meerdere verklaringen

tijdens het gehoor voor het CGVS als zou u geen andere keuze hebben gehad om via

homoprostitutie geld te verdienen, dienen bijgevolg ernstig gerelativeerd te worden door

enerzijds uw eigen verklaring dat er misschien wel andere opties waren, en anderzijds door de

vaststelling dat u nauwelijks een poging heeft ondernomen om op andere wijze geld te

verdienen. Het komt met andere woorden – afleidend uit de hierboven gemaakte vaststellingen –
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hoegenaamd niet overtuigend over dat u uit noodzaak en om economische redenen besloten zou

hebben om in de homoprostitutie te stappen in het licht van het sociale en religieuze taboe

aangaande homoseksualiteit, alsook de strafbaarstelling ervan in het Gambiaanse strafwetboek,

zonder hier al te lang of te veel te hebben over nagedacht, zoals u zelf verklaart tijdens het

gehoor. Ook bij uw verklaring dat u geen andere keuze zou hebben gehad om op deze manier uw

familie te ondersteunen dienen enkele ernstige kanttekeningen te worden gemaakt aangezien u

gedurende twee jaar na het overlijden van uw vader geen of amper een poging zou hebben

ondernomen om een job te zoeken en aangezien u zelf aangeeft dat er misschien wel andere

opties waren.

Verder dienen enkele opmerkingen gemaakt te worden aangaande de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten in uw land van herkomst als gevolg van uw vermeende

activiteiten als homoprostitué. Zo verklaart u tijdens het gehoor dat u begin februari 2013 samen met

uw twee vrienden zou zijn opgepakt door de Gambiaanse autoriteiten (zie gehoorverslag CGVS, p.5). U

verklaart dat een werkneemster die in het hotel werkte waar u de buitenlandse toeristen ontmoette, en

die tevens een vriendin van uw Nigeriaanse vriend was, naar de politie zou zijn gestapt na een dispuut

met uw Nigeriaanse vriend (zie gehoorverslag CGVS, p.5). U verklaart dat u en uw twee vrienden

gewoon op het strand van Banjul werden aangehouden terwijl jullie aan het praten waren (zie

gehoorverslag CGVS, p.7). Los van het feit dat u de exacte datum van uw beweerde arrestatie niet kan

geven, is het vooral opmerkelijk dat u slechts vage verklaringen kan geven over de aanleiding van jullie

beweerde aanhouding. Zo verklaart u dat een werkneemster van een hotel naar de politie zou zijn

gestapt nadat ze een ruzie zou hebben gehad met uw Nigeriaanse vriend (zie gehoorverslag CGVS,

p.7). Echter wanneer u gevraagd wordt waarom uw Nigeriaanse vriend en de werkneemster in het hotel

ruzie hadden, of wat de aanleiding was van hun dispuut moet u het antwoord schuldig blijven omdat u

pas laat aankwam op het strand volgens uw verklaringen (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Het is in

deze merkwaardig dat u niet meer kan vertellen over de relatie tussen uw Nigeriaanse vriend en de

werkneemster van het voornoemde hotel en wat de precieze oorzaak dan was van hun vermeende ruzie

aangezien deze door u aangehaalde ruzie toch aan de basis zou hebben gelegen van uw latere

vermeende aanhouding. U verklaart verder dat u naar het politiebureau van Senegambia werd

overgebracht waar u een nacht zou zijn vastgehouden, en dat uw twee vrienden naar een andere plaats

werden overgebracht (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Gevraagd wat er met de twee andere personen

gebeurd is, antwoordt u in eerste instantie dat u geen idee heeft wat er met hen is gebeurd nadat u naar

het politiebureau van Senegambia werd overgebracht (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Later tijdens het

gehoor wordt deze vraag nogmaals gesteld waarop u dit maal antwoordt dat u niet weet waar ze

naartoe werden gebracht, maar dat uw oom u nadien zou verteld hebben dat ze naar het politiebureau

van Kotu zouden zijn overgebracht (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Gevraagd wat uw oom u verder

vertelde over uw twee vrienden, antwoordt u dat u dat niet aan uw oom heeft gevraagd, en dat dit alles

is wat hij zei, en dat u niet weet wat er verder met hen gebeurd is (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Het

is in deze vreemd te noemen dat u niet meer kan vertellen of dat u zich niet verder geïnformeerd zou

hebben over het lot van uw twee vrienden aangezien deze vrienden zich toch in dezelfde situatie als u

zouden hebben bevonden waardoor redelijkerwijze toch meer betrokkenheid en interesse verwacht mag

worden van uw persoon.

Verder zijn uw vage verklaringen over uw korte detentieperiode en de manier waarop u zou

zijn vrijgelaten vaag en niet overtuigend te noemen. U verklaart wel dat u gedurende een nacht zou

zijn vastgehouden in het Senegambia politiebureau samen met twee andere personen (zie

gehoorverslag CGVS, p.12). Gevraagd wie deze twee andere personen waren, moet u het antwoord

schuldig blijven, en gevraagd waarom zij opgesloten waren, antwoordt u eveneens dat u het niet weet

(zie gehoorverslag CGVS, p.12). Het is echter vooral de wijze waarop u zou zijn vrijgelaten en uw vage

verklaringen hieromtrent die niet overtuigend overkomen. U verklaart in eerste instantie dat u vrijgelaten

werd op borg omdat de autoriteiten ontdekt zouden hebben dat u minderjarig bent (zie gehoorverslag

CGVS, p.7). U voegt eraan toe dat uw oom zich borg zou hebben gesteld, dat hij geen som geld moest

betalen, en dat u gewoon met hem kon meegaan naar Brikama (zie gehoorverslag CGVS, p.7), en dat u

voor de rechtbank zou komen zodra u achttien jaar zou worden (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Echter

gevraagd wanneer precies of voor welke rechtbank u zou moeten verschijnen, moet u telkens het

antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Gevraagd wat de agenten u dan vertelden op

het moment dat u werd vrijgelaten, antwoordt u dat ze zeiden dat ze u zouden contacteren als u achttien

zou zijn en dat er niets concreet werd afgesproken (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Later tijdens het

gehoor wordt u nogmaals gevraagd of er dan geen enkele voorwaarde verbonden was aan uw vrijlating

waarop u antwoordt van niet, en dat u zo met uw oom mocht meegaan (zie gehoorverslag CGVS, p.12).

U kreeg volgens uw verklaringen geen enkel document op het moment van uw beweerde vrijlating, en u

voegt er aan toe dat de agenten u zouden verteld hebben dat u een gevangenisstraf riskeerde, of dat u

gedood zou worden (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Hierbij dient ten eerste te worden opgemerkt dat
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de door u opgegeven reden van vrijlating begin februari 2013 – met name uw beweerde minderjarigheid

– hierboven reeds in twijfel werd getrokken naar aanleiding van het bij u uitgevoerde leeftijdsonderzoek

in België (zie supra). De reden van uw beweerde vrijlating dient bijgevolg eveneens in twijfel

worden getrokken. Bovendien kan het vreemd genoemd worden dat u zonder enige voorwaarde zomaar

zijn vrijgelaten nadat uw oom zich zou hebben borg gesteld onder het voorwendsel dat u gestraft

zou worden wanneer u achttien zou zijn of worden. Uit de informatie waarover het Commissariaat

Generaal beschikt blijkt nochtans dat de minimum leeftijd om in Gambia verantwoordelijk gehouden te

worden bij het stellen van criminele feiten 12 jaar is, waardoor uw vrijlating omdat u nog niet

meerderjarig zou zijn onaanemelijk is (zie informatie toegevoegd aan uw administratief dossier). U kan

evenmin enige concrete informatie geven over de instantie voor wie u dan zou verschijnen, noch over

een eventuele datum van verschijning, noch over een concrete straf die u zou riskeren. Wat deze laatste

straf betreft geeft u immers aan dat u een gevangenisstraf of de dood riskeert door de Gambiaanse

autoriteiten, terwijl objectieve landeninformatie aangeeft dat homoseksualiteit en homoseksuele

betrekkingen inderdaad strafbaar is gesteld in het Gambiaanse strafwetboek, maar dat de hierop

gestelde straf een maximum gevangenisstraf van veertien jaar als gevolg kan hebben. In ieder geval

zijn uw verklaringen over de door u aangehaalde vervolgingsfeiten in uw land van herkomst in

die mate vaag en niet overtuigend dat de geloofwaardigheid ervan ernstig in het gedrang komt.

Tot slot legt u geen enkel document neer ter staving van uw asielrelaas, noch van de door u

afgelegde reisweg.

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

2.1.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3 en 48/4 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet) en van het redelijkheidsbeginsel en

de materiële motiveringsplicht als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Verzoeker wijst erop dat hij weet dat hij de beslissing van de Dienst Voogdij aangaande zijn leeftijd dient

aan te vechten bij de Raad van State, maar verwacht toch van verweerder dat die rekening houdt met

de wetenschappelijke realiteit, namelijk dat deze soort van testen om de leeftijd te bepalen niet helemaal

accuraat is. Bovendien vermeldt de bestreden beslissing een standaarddeviatie van twee jaar van de

vastgestelde leeftijd van 20,3 jaar, zodat een leeftijd van 18 jaar voor verzoeker wetenschappelijk

mogelijk is.

Wat betreft zijn beslissing om in het homoprostitutiemilieu te stappen wijst verzoeker erop dat Gambia

als één van de zwakste economieën ter wereld geldt, vooral gebaseerd op de agricultuur. Aangezien

verzoeker geen land in eigendom heeft, is het volledig incorrect te stellen dat hij gemakkelijk een andere

bron van inkomsten kon vinden. Het is volgens verzoeker niet ondenkbeeldig dat iemand een bepaalde

activiteit zou uitoefenen waarmee hij in één uur een gemiddeld maandloon in Gambia kan verdienen,

ook wanneer dit sociaal en religieus stigma en zelfs strafbaarstelling met zich meebrengt. Verzoeker

maakt een vergelijking met het drugsmilieu, waar een sociaal en religieus stigma en zelfs

strafbaarstelling jongeren evenmin tegenhoudt om er in te stappen. Daar verzoeker snel geld moest

verdienen om zijn familie te onderhouden, was zijn keuze snel gemaakt.

Verzoeker wijst erop dat hij niet kon weten waarover de ruzie ging en, aangezien hij van zijn vrienden

werd gesplitst na hun arrestatie, kon hij het ook niet meer vragen. Verzoeker kon evenmin weten dat

deze ruzie hem zoveel problemen zou bezorgen.

Aangezien zijn oom op het moment van zijn vrijlating aanwezig was, heeft deze alles van verzoeker

overgenomen en met de politie gesproken. Hierdoor kan verzoeker niet de exacte voorwaarden voor zijn

vrijlating weergeven. Verzoeker wijst tevens op zijn jonge leeftijd.
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Voorts stelt verzoeker nog: “De negatieve beslissing van verwerende partij is enerzijds gebaseerd op

het feit dat ze tegenstrijdigheden zou vermeld hebben, hetgeen weerlegd werd en anderzijds op het feit

dat de ze wel kan terugkeren naar Egypte, verzoekende partij heeft hierboven aangetoond dat dit niet

mogelijk is, aangezien er actueel wel degelijk gevaar is voor de gewone burger.”

2.1.2. In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 57/9 van

de vreemdelingenwet en van het koninklijk besluit van 2 juni 2012.

Verzoeker constateert dat de bestreden beslissing ondertekend werd door Sophie Van Balberghe, wiens

mandaat van adjunct-commissaris voor Franstalige zaken in 2012 werd verlengd. De bestreden

beslissing is echter enkel in het Nederlands opgesteld. De bestreden beslissing werd daarom volgens

verzoeker ondertekend door een persoon die daarvoor niet bevoegd was. Bovendien stelt verzoeker dat

de kennis van de Nederlandse taal van mevrouw Sophie Van Balberghe niet toereikend is, zodat, indien

deze kennis wel toereikend was geweest, een andere beslissing zou genomen zijn.

2.1.3. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift volgend stuk: een uiteenzetting van Wikipedia over de

economie in Gambia (stuk 3).

2.2.1. Gelet op hun onderlinge samenhang, worden de ingeroepen middelen hieronder samen

behandeld.

2.2.2. Uit de voorbereidende werken van de vreemdelingenwet blijkt dat de adjunct-commissarissen

geen rijksambtenaren zijn in de zin van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut

van het Rijkspersoneel, wat inhoudt dat zij niet worden ingedeeld bij een taalrol, in die zin dat zij enkel

rechtsgeldige beslissingen zouden kunnen nemen in de taal van de taalrol waarbinnen zij benoemd

zouden zijn (RvS 2 februari 2005, nr. 140.039).

Artikel 57/4 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de adjuncten van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen het bewijs leveren van de kennis, de ene van de Nederlandse taal, de

andere van de Franse taal. Uit artikel 57/9 van de vreemdelingenwet volgt dat de bevoegdheden (van

artikel 57/6, eerste lid, 1° tot 7° van de vreemdelingenwet) worden uitgeoefend door de commissaris-

generaal of bij delegatie, door zijn adjuncten. Ingevolge het besluit van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen van 15 januari 2010 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid

aan de adjunct-commissarissen in individuele asieldossiers (BS 27 januari 2010) hebben de adjunct-

commissarissen de bevoegdheid om beslissingen te nemen in individuele asieldossiers voor de

bevoegdheden omschreven in artikel 57/6, eerste lid, 1° tot 7° van de vreemdelingenwet. De adjuncten

vervangen de commissaris-generaal voor alles, ook al zijn zij eentalig. Bijgevolg is in de onderhavige

zaak de ondertekening van de Nederlandstalige beslissing door een adjunct van de commissaris-

generaal, die geen bewijs heeft geleverd van de kennis van de Nederlandse taal, wettig.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in 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.

2.2.4. 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.
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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

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.

2.2.5. 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. Vooreerst dient opgemerkt dat verzoeker de beslissing van de Dienst Voogdij inzake zijn

leeftijdsbepaling thans niet kan betwisten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien dit niet de

wettelijke voorziene beroepsmogelijkheid is. Verzoeker had de mogelijkheid om overeenkomstig artikel

19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State tegen deze beslissing een beroep tot

nietigverklaring in te stellen bij de Raad van State. Tevens werd hij van deze mogelijkheid in kennis

gesteld in de kennisgeving van de beslissing van de Dienst Voogdij (administratief dossier, stuk 10).

Verzoeker heeft echter nagelaten deze beroepsmogelijkheid te benutten. Bijgevolg blijven de

vaststellingen in de bestreden beslissing omtrent verzoekers leeftijd overeind.

Waar verzoeker stelt dat Gambia één van ’s werelds zwakste economieën is, gebaseerd op de

agricultuur, en dat verzoeker geen land bezit en dus geen andere bron van inkomsten kon vinden, dient

opgemerkt dat uit de informatie over de Gambiaanse economie die verzoeker bijbrengt (verzoekschrift,

stuk 3), blijkt dat ook de toeristische industrie een belangrijk deel van de economie uitmaakt, vooral

langs de kuststrook alwaar ook Banjul – waar verzoeker altijd zou gewoond hebben (gehoorverslag

CGVS, p. 3) – gelegen is. Daarnaast wordt tevens melding gemaakt van de Banjulse zeehaven. Hieruit

blijkt alleszins dat verzoeker wel degelijk in andere sectoren dan het homoseksuele prostitutiemilieu

terecht kon om een inkomen te verwerven. Daarenboven verklaarde verzoeker zelf dat er andere opties

waren om geld te verdienen (gehoorverslag CGVS, p. 9).

Dat verzoeker in het homoseksuele prostitutiemilieu, daargelaten diens vergelijking met criminele

activiteiten zoals het drugsmilieu, snel veel geld kon verdienen, is geen afdoende verklaring voor de

lichtzinnige wijze waarop verzoeker blijkens zijn verklaringen in het homoseksuele prostitutiemilieu zou

gestapt zijn. Verzoeker verklaarde immers dat hij niet lang moest nadenken alvorens hij op het voorstel

van zijn vrienden om als heteroseksueel in dit milieu te stappen, inging (gehoorverslag CGVS, p. 6 en

9). Nochtans oppert verzoeker zelf het religieus en sociaal stigma en zelfs de strafbaarheid waarmee

dergelijke beslissing gepaard gaat. Verzoeker toont niet aan dat zijn profiel dermate verschillend is van

andere jonge Gambiaanse mannen dat hij genoodzaakt zou zijn in het prostitutiemilieu te stappen. Dat

verzoeker “geen andere keuze” had omdat hij in het onderhoud van zijn familie moest voorzien, is dan

ook evenmin een afdoende verklaring voor verzoekers lichtzinnige handelwijze. Deze lichtzinnige

handelwijze doet bijgevolg afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas.

Verder is het niet aannemelijk dat verzoeker slechts vage en incoherente verklaringen kan afleggen

omtrent de aanleiding van zijn arrestatie, zijn verblijf in de gevangenis en zijn vrijlating. Zo weet

verzoeker niet wat de aanleiding was voor de ruzie tussen een werkneemster van een hotel en zijn

Nigeriaanse vriend, waardoor die werkneemster de politie zou hebben ingelicht (gehoorverslag CGVS,

p. 11). Verzoeker weet evenmin hoe het zijn twee vrienden die eveneens gearresteerd werden, is

vergaan (gehoorverslag CGVS, p. 7 en 12). Voorts weet verzoeker niet wie de twee andere personen

waren waarbij hij werd opgesloten of waarom zij opgesloten waren (gehoorverslag CGVS, p. 12).

Betreffende zijn vrijlating verklaarde verzoeker dat hij dankzij de borgstelling van zijn oom vrijkwam

omdat hij minderjarig was, dat hij op zijn achttiende voor de rechtbank zou verschijnen en gestraft

worden met een gevangenis- of de doodstraf en dat hij op het moment van zijn vrijlating geen enkel

document mee kreeg (gehoorverslag CGVS, p. 7, 12 en 13). Nochtans blijkt uit door verweerder aan het

administratief dossier toegevoegde informatie (zie map ‘Landeninformatie’) dat de minimumleeftijd in

Gambia om verantwoordelijk gesteld te kunnen worden voor criminele feiten twaalf jaar is, alsook dat

homoseksuele betrekkingen in Gambia bestraft worden met een maximumgevangenisstraf van veertien

jaar. Verzoekers minderjarigheid wordt door de beslissing van de Dienst Voogdij (administratief dossier,

stuk 10) overigens tegengesproken. Bovendien weet verzoeker niet voor welke rechtbank hij zou
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moeten verschijnen (gehoorverslag CGVS, p. 12). Er kan van verzoeker nochtans een grotere interesse

in zijn eigen problemen en in die van personen in een gelijkaardige situatie verwacht worden daar het

gaat om elementen die raken aan de kern van zijn asielrelaas. Dit klemt des te meer daar verzoeker na

zijn vrijlating nog enkele weken bij zijn oom zou verbleven hebben (gehoorverslag CGVS, p. 7), zodat hij

de kans had om meer informatie in te winnen. Verzoeker verklaarde immers dat zijn oom hem vertelde

waar zijn twee andere vrienden opgesloten werden (gehoorverslag CGVS, p. 12). Hieruit blijk dat

verzoeker alleszins de mogelijkheid had om zich verder te informeren. In zijn verzoekschrift 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.

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. Waar verzoeker nog stelt “De negatieve beslissing van verwerende partij is enerzijds gebaseerd

op het feit dat ze tegenstrijdigheden zou vermeld hebben, hetgeen weerlegd werd en anderzijds op het

feit dat de ze wel kan terugkeren naar Egypte, verzoekende partij heeft hierboven aangetoond dat dit

niet mogelijk is, aangezien er actueel wel degelijk gevaar is voor de gewone burger”, merkt de Raad op

dat verzoeker van Gambia afkomstig is, zodat een terugkeer naar Egypte niet aan de orde is.

Gelet op het hoger vastgestelde inzake 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.

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 zeventien oktober tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


