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nr. 140 129 van 3 maart 2015

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 1 september 2014

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

staatlozen van 31 juli 2014.

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 31 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2014.

Gelet op de beschikking van 25 november 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 december 2014 in plaats van 11 december 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat F.

A. NIANG en van attaché L. VANDERVOORT, 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 het Gambiaanse staatsburgerschap te bezitten en van origine Wolof te zijn. U bent

geboren in Banjul (Gambia) en woont in de wijk Bundung in Serekunda.

U bent lesbisch en heeft al sinds uw zeventiende een relatie met uw vriendin (N.C.). Op 30 juni 2012

wordt u thuis betrapt door de buurvrouw terwijl (N.C.) en u seks hebben. U smeekt haar niets te zeggen
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aan iemand maar als u die avond naar de winkel gaat, merkt u dat de mensen op straat vreemd naar u

kijken. De volgende dag wordt u op straat openlijk beschuldigd en beledigd door een buurtbewoner. Hij

valt u ook fysiek aan. Een oude man komt u te hulp en brengt u naar huis. U geeft aan uw moeder toe

dat u lesbisch bent en zij zegt dat u maar beter binnen kan blijven voor uw eigen veiligheid. Uw

stiefvader dreigt dat hij u zal aangeven bij de politie wegens uw geaardheid. Uw moeder beslist dat u

beter bij uw tante kan intrekken. Daar blijft u uiteindelijk tien à elf maanden, maar haar zoon – die de

reden niet kent waarom u bij hen verblijft – vindt dat u daar niet zomaar kan blijven. U vreest dat het een

kwestie van tijd is eer ook hij op de hoogte zal zijn van uw geaardheid.

Tijdens uw verblijf bij uw tante surft u op het internet naar organisaties in de wereld die zich inzetten

voor LGBT-rechten. Zo komt u bij de World Out Games terecht, een evenement voor homoseksuelen

dat begin augustus 2013 in Antwerpen zal worden gehouden. U schrijft zich in en vraagt op die manier

een Belgisch visum aan bij de Belgische ambassade in Senegal. Daartoe gaat u op 10 juni 2013 naar

Dakar. Eind juli 2013 verkrijgt u dit visum.

Uiteindelijk verlaat u Gambia op 29 juli 2013. Op de luchthaven van Banjul neemt u een

rechtstreekse vlucht naar Brussel. U reist legaal en gebruikt daarbij uw eigen paspoort. Bij uw vertrek op

de luchthaven vraagt iemand aan het loket van de luchtvaartmaatschappij naar uw uitnodigingsbrief en

u toont die. De man kijkt streng. Als u uw bagage gaat inchecken ziet u de man nog eens vlakbij u. U

wendt zich af en gaat het vliegtuig in. In België aangekomen op 30 juli 2013 gaat u eerst de World Out

Games in Antwerpen bijwonen (1-11 augustus 2013). Drie dagen na uw aankomst belt u uw moeder op

en die zegt u dat mensen van de veiligheidsdiensten bij haar zijn langsgekomen om naar u te vragen.

Op 14 augustus 2013 dient u in België een asielaanvraag in.

Ter staving van uw huidige asielaanvraag legt u de volgende documenten voor aan de

Belgische asielinstanties: uw originele paspoort, een kopie van een uitnodigingsbrief van WOGA, uw

originele vliegtuigtickets Banjul-Brussel-Banjul en een originele brief van vzw Merhaba.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u bij een eventuele terugkeer naar Gambia vreest gearresteerd te

worden door de nationale veiligheidsdiensten van uw land wegens uw seksuele geaardheid: uw leven

als lesbienne was immers ge-openbaard doordat uw buurvrouw u thuis betrapt had met uw vriendin

(CGVS p. 10 e.v. & p. 15). Het Commissariaat-generaal is echter van mening dat u er niet in slaagt uw

vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of voor het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Ten eerste zijn uw verklaringen over uw lesbische geaardheid en over uw beleving en ontdekking

ervan niet overtuigend. Zo blijkt u (de ontdekking van) uw geaardheid louter te beperken tot een logisch

gevolg van fysieke aangelegenheden en seksuele ervaringen. Van uw tiende tot uw veertiende-vijftiende

ging u soms bij een nichtje logeren en ’s nachts staken jullie dan een hand in elkaars vagina. Toen u

ongeveer vijftien was voelde u zich aangetrokken tot de borsten van een klasgenote; u verklaart dat u

uw hand op haar borsten legde iedere keer als ze voor u zat in klas. Op uw kamer thuis beeldde u zich

ook in dat u seks had met vrouwen, en niet met mannen, en als u een vrouw zag passeren op straat,

wou u weten wat er onder haar broek zat. Naar eigen zeggen deden deze seksuele ervaringen u

beseffen dat u lesbisch bent (CGVS p. 16-17). Welnu, op deze manier blijkt u homoseksualiteit louter als

een fysieke en seksuele aangelegenheid te beschouwen en niet als emotioneel of gevoelsmatig of als

een seksuele geaardheid waarmee u zich identificeert. Uit uw verklaringen komt niet naar voor dat u een

relatie met een vrouw verkiest omdat u tegemoet wil komen aan uw gevoelens of verlangens ten

aanzien van vrouwen of omdat u de nood hiertoe voelt, precies omwille van uw lesbische geaardheid.

Immers, als u gevraagd wordt of u uw geaardheid ook ontdekt heeft op een andere manier dan de

seksuele ervaringen hierboven opgesomd, verklaart u dat u dat op een andere manier ontdekte toen u

verliefd werd op (N.C.), uw partner voor acht jaar. Echter, ook wat betreft (het begin van) deze relatie

focust u wederom op het lichamelijke en seksuele aspect eerder dan op het emotionele of

gevoelsmatige (zie onder). Als u dan nogmaals gevraagd wordt of u behalve op seksueel vlak uw

geaardheid niet had ontdekt op een andere manier nog voor u (N.C.) leerde kennen, verklaart u dat u

zich vragen stelde maar later begreep ‘dat dat natuurlijk was en dat u dat niet kan veranderen’; dit

inzicht kreeg u ‘omdat ik dan fantaseerde over vrouwen, seksueel, dat luchtte op’ (CGVS p. 17-18). Op

deze manier brengt u uw geaardheid opnieuw enkel terug tot een seksuele aangelegenheid, wat maar

weinig overtuigt van het hebben en het vertonen van oprechte gevoelens voor iemand van hetzelfde

geslacht. Hierna wordt u gevraagd hoe u zich voelde op het moment dat u wist dat u lesbisch was – u

antwoordt daarop dat u zich goed voelde om te beseffen wie u was; u stelde zich hier wel vragen bij

maar later aanvaardde u het. Als u om meer verduidelijking gevraagd wordt hoe u dit

aanvaardingsproces beleefde, blijft u een aantal algemene en weinigzeggende antwoorden herhalen als

‘ik voelde me voldaan om met een vrouw te zijn’, ‘ik besefte dat het natuurlijk was en dat ik dat niet voor

mezelf gecreëerd heb’, ‘ik dacht dat ik de enige in de wereld was die zo was, maar later begreep ik het

voor mezelf zodat ik het aanvaardde’, ‘de gedachte van bij een vrouw te zijn, maakte me blij’ en ‘het
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zorgt ervoor dat ik ben wie ik ben. Dat is een natuurlijk iets en dat kan ik niet veranderen’ (CGVS p. 18 &

p. 22). Dergelijk onvermogen om meer uitgebreide en meer genuanceerde verklaringen af te leggen

betreffende de manier waarop u uw geaardheid opnam, doet in verdere mate afbreuk aan de

geloofwaardigheid over de door u geopperde lesbische geaardheid. Uw eerste lesbische ervaringen

blijken voor u op bijna ongedwongen wijze en los van een aantal vragen (‘is dit normaal?’, ‘is het

bedoeld om zo te zijn?’) zonder moeilijkheden te zijn verlopen; nochtans verklaarde u voor het

Commissariaat-generaal dat de maatschappij waarin u leeft het niet aanvaardt en dat zelfs uw eigen

familie denkt dat het kwaad is (CGVS p. 18). Gegeven het politiek en maatschappelijk stigma ten

opzichte van homo’s en lesbi’s in Gambia, is het allerminst onredelijk om te verwachten dat de

ontdekking lesbisch te zijn, gepaard gaat met meer reflectie, bedenkingen en twijfels die uw positieve

gevoelens doorkruisten en desgevallend overstemden. Dit blijkt in casu niet het geval.

Ten tweede, en in samenhang met voorgaande vaststellingen, kan er maar weinig geloof

gehecht worden aan uw lesbische relatie met (N.C.) gedurende acht jaar, zijnde de relatie waardoor u

de door u aangehaalde problemen in Gambia zou gekend hebben en waardoor u uiteindelijk uit uw land

vluchtte. Dit blijkt uit de volgende elementen.

Om te beginnen blijkt u (het begin van) uw relatie met (N.C.) opnieuw spontaan te herleiden tot een puur

lichamelijke aangelegenheid (cfr. boven) als u gevraagd wordt hoe u (N.C.) heeft leren kennen (u

verklaarde dat u op schooluitstap samen met (N.C.) een douche nam en zij dan uw borsten aanraakte;

dat ze u thuis kwam bezoeken toen u ziek was en u op dat moment kuste – dit is volgens u hoe jullie

relatie startte, CGVS p. 19) – het is echter maar weinig overtuigend dat iemand die een jarenlange,

vaste en exclusieve relatie heeft met een persoon van hetzelfde geslacht en die daar nu omwille van de

problemen in het land van oorsprong gedwongen van gescheiden leeft, er meteen de meest intieme en

voornamelijk lichamelijke details van blootgeeft als haar enkel gevraagd wordt hoe zij deze partner

leerde kennen. Dit wijst eerder op een summiere, weinig doorleefde en ongeschakeerde kijk op deze

relatie. U legt ook weinig overtuigende verklaringen af over hoe (N.C.) haar geaardheid ontdekte en

beleefde. Volgens u werd (N.C.) lesbienne nadat ze op jonge leeftijd seksueel misbruikt werd door haar

oom en ze daarom mannen haatte en aanvaardde ze het voor zichzelf toen ze intimiteit met haar nicht

begon te hebben (CGVS p. 21). Op deze manier stelt u haar geaardheid allerminst voor als een optie,

een te verkiezen alternatief na een negatieve ervaring met een familielid op seksueel vlak, eerder dan

een fundamenteel kenmerk voor haar identiteit. Dit draagt weinig bij aan de aannemelijkheid van een

jarenlange en oprechte lesbische relatie die zij met u zou hebben gehad. Daarnaast verklaart u dat

(N.C.) afkomstig is uit een streng islamitische familie, maar dat ze zich toch had geout. Als u gevraagd

wordt hoe dat verlopen is, verklaart u dat u dat niet weet (CGVS p. 20 & p. 21). Welnu, gezien de lange

duur van uw relatie met (N.C.) (acht jaar, CGVS p. 21), is het maar weinig geloofwaardig, gezien het

belang voor een persoon van de ontdekking van haar seksuele geaardheid, des te meer wanneer deze

wordt beschouwd als zijnde afwijkend en sterk wordt veroordeeld door de maatschappij, dat u niets zou

weten over dit bijzonder belangrijke moment in het leven van uw partner, met name de outing van haar

lesbische geaardheid tegenover haar strenggelovige familie.

U verklaart na op 30 juli 2012 betrapt te zijn (zie onder) nog een maand thuis gebleven te zijn en

dan naar uw tante verhuisd te zijn. Uw vriendin (N.C.) bleef nog thuis tot 2 september 2012 en ging

dan naar de regio Basse Santa Su in Upper River Division in Gambia – opmerkelijk genoeg verklaart u

eerst dat ze daar bij een kennis verbleef en meteen daarna dat ze daar bij haar nicht was. Als u

gevraagd wordt waar (N.C.) op dit moment is, verklaart u ’nu is ze in Senegal’. U verklaart dat u haar de

laatste keer contacteerde in september 2013 en dat ze dan zei dat ze problemen had met haar nicht

(die erachter was gekomen dat ze lesbisch was); u voegt eraan toe dat ze sindsdien haar telefoon niet

meer opnam, dat ze misschien was weggelopen van daar en dat u niet weet waar ze naartoe ging. Als u

er dan op gewezen wordt dat u toch had gezegd dat ze nu in Senegal was, zegt u dat ze gezegd had

dat ze plannen had om naar Senegal te gaan en dat u misschien verward bent. Als u dan

nogmaals gevraagd wordt of u weet waar ze op dit moment is, verklaart u ’nee. Maar ik weet dat ze zei

dat ze naar Casamance (in Senegal) wou, maar nu weet ik het niet.’ (CGVS p. 15-16). Als u later

gevraagd wordt hoe u omgaat met het feit dat u (N.C.) moet missen, verklaart u dat u daarom in België

naar workshops gaat (van organisaties voor mensen in de asielprocedure) en dat u niet weet of ze nog

leeft of niet. U verklaart te weten dat er organisaties bestaan die mensen kunnen opsporen, maar

daartoe heeft u naar eigen zeggen geen stappen ondernomen ‘omdat u emotioneel niet klaar was en

omdat u geen foto van haar heeft’ (CGVS p. 24). Welnu, als u effectief de acht jaar durende relatie heeft

gehad met (N.C.) en als die dé reden van uw vertrek uit uw land betekende, kan toch verwacht worden

dat u coherente verklaringen aflegt over de verblijfplaats van uw vriendin sinds de feiten (i.c. de

betrapping, zie onder) en is het bijzonder vreemd dat u niet de moeite heeft genomen om uw

levenspartner op te sporen hoewel u op de hoogte was gebracht hoe en waar u dat kon doen.
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De hierboven opgesomde elementen maken dat er ernstige kanttekeningen dienen geplaatst te

worden bij de door u verklaarde relatie met (N.C.), nl. dé relatie die de kern van uw asielrelaas zou

uitmaken.

Ten derde, wat betreft de feiten in verband met uw relatie met (N.C.) die voor u de start van

uw effectieve problemen in uw land betekenden (i.c. het feit dat u op 30 juli 2012 thuis betrapt zou zijn

met uw partner door uw buurvrouw, CGVS p. 11 e.v.), dient gewezen te worden op een aantal

opvallende vaststellingen die maken dat aan deze feiten geen geloof meer kan worden gehecht. Om te

beginnen vindt het CGVS het bijzonder vreemd dat u in uw eigen huis overgaat tot seksuele daden met

uw vriendin hoewel u verklaart dat uw familie zich negatief opstelt tegenover lesbi’s (’Ze denken dat

het kwaad is. Ze denken dat het enkel maar in je hoofd zit’, CGVS p. 18) – naar eigen zeggen had

u overigens altijd seks in uw eigen huis (waar ook de rest van uw familie woonde) en nooit ergens

anders (CGVS p. 2-3 & p. 24). Echter, het risico op betrapping dat u neemt door in uw eigen huis

deze handelingen uit te voeren ligt beduidend hoger dan dat jullie dat op een verborgen plaats zouden

doen – gezien het homofobe klimaat in uw land en zelfs de negatieve houding binnen uw eigen familie,

is het maar weinig aannemelijk dat u zich bewust zou blootstellen aan het verhoogde risico om thuis

intiem contact te hebben, zeker als blijkt dat u en uw partner elkaar ook geregeld buitenshuis

ontmoetten (CGVS p. 3-4 & p. 22-23). Naar eigen zeggen probeerde u altijd heel hard om niet betrapt te

worden en deed u altijd de voor- en achterdeur op slot als u thuis seks had met (N.C.) (CGVS p. 11 & p.

15). In dit opzicht is het bijzonder vreemd dat uw buurvrouw (A.) op de bewuste 30 juli 2012

toch ongehinderd uw slaapkamer kon binnenstappen waar ze u en (N.C.) dan betrapte. U verklaart dat

u dit zelf niet weet en dat u nochtans beide deuren had gesloten; de achterdeur waarlangs (A.)

was binnengekomen, had u bovendien gesloten met twee aluminium staven. U verklaart dit zelf niet

te begrijpen en zegt dat u ‘het misschien niet goed had gesloten’ (CGVS p. 11). Het CGVS vindt het

echter maar weinig aannemelijk dat u een dergelijke cruciale fout zou begaan hebben door de

achterdeur ‘misschien niet goed gesloten te hebben’ en zich er niet 100% van zou verzekerd hebben dat

alle deuren wel degelijk op slot waren opdat u zou kunnen overgaan tot intiem contact met uw vriendin,

zeker als u verklaart dat uw buurvrouw wel vaker over de vloer komt bij u thuis (CGVS p. 12). U wist dus

dat het mogelijk was dat er iemand kon binnenkomen ondanks het feit dat er niemand thuis was. In dit

opzicht dient ook opgemerkt te worden dat u niet alle voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om niet

betrapt te worden hoewel u daartoe toch de mogelijkheid had: zo kon uw eigen slaapkamerdeur ook op

slot maar deed u dat niet ‘omdat u ervan uitging dat u de achterdeur had gesloten’ en dekte u de ramen

van uw kamer die op straat uitgeven niet volledig af hoewel u verklaart dat men van buiten het glas kan

opzij duwen en zo naar binnen kan kijken (CGVS p. 11-12). Welnu, in een context van algemene

homofobie in uw land, van de negatieve houding van uw eigen familie tegenover lesbi’s en van de

wetenschap dat buren ieder moment bij u kunnen binnenkomen, is het maar weinig aannemelijk dat u

het verhoogde risico neemt om thuis seks te hebben of zich daar niet tenminste volledig van verzekerde

dat alle mogelijke toegangsdeuren tot het huis en slaapkamer gesloten waren en dat u de ramen van uw

kamer had afgedekt om een mogelijke betrapping volledig uit te sluiten. Bijgevolg komt de

geloofwaardigheid van de betrapping door uw buurvrouw en de daaruit voortvloeiende problemen (nl.

het feit dat u werd nageroepen en aangevallen op straat en dat uw stiefvader ermee dreigde u bij de

politie aan te geven) ernstig in het gedrang. Dit standpunt van het CGVS wordt nog versterkt door de

volgende elementen. U verklaart dat u (A.) na de betrapping niet meer bent gaan opzoeken omdat u

dacht dat ze niets zou zeggen. Toen u door de buren werd nageroepen en aangevallen besefte u naar

eigen zeggen dat (A.) het wel moest doorverteld hebben – u was daarom heel kwaad op haar. Toch

heeft u ook dan haar niet aangesproken over wat ze gezien had. Het CGVS vindt het maar weinig

overtuigend dat u dat niet zou gedaan hebben, aangezien het gaat om een buurvrouw die u al kende

van uw achttiende, die wist dat u bevriend was met (N.C.) en met wie u en (N.C.) goed overeenkwamen

(CGVS p. 12-14). In deze context kan logischerwijs verwacht worden dat u (A.) zou spreken over het

voorval. U heeft dit echter niet gedaan. Een ander aspect van het ongeloofwaardig karakter van de door

u aangehaalde feiten ligt in het feit dat u in juni 2013 zelf nog van Gambia naar Senegal ging om

een Belgisch visum te regelen hoewel u op dat moment al ondergedoken leefde bij uw tante uit schrik

voor de reactie van de maatschappij en voor een arrestatie door de politie (CGVS p. 4-6). Hoewel u

beweert dat u bij het terug binnenkomen van Gambia geen identiteitscontrole kreeg aan de douane

‘omdat ze bezig waren de vlag te hijsen en het heel druk was’, is het maar weinig aannemelijk dat u

daarbij bewust het risico zou lopen om opgemerkt te worden door de autoriteiten van uw land (waarvoor

u dus schrik had om gearresteerd te worden) door onder uw eigen identiteit over en weer te reizen naar

Senegal. Nog treffender is het feit dat u, om dit Belgische visum bij de Belgische ambassade in Senegal

te verkrijgen, een uittreksel van goed gedrag en zeden voorlegde – u heeft zich dus nog tot de door

u gevreesde Gambiaanse autoriteiten gewend om dit document te verkrijgen. U geeft aan dat u bij

de Belgische ambassade dergelijk bewijs van goed gedrag en zeden van de Gambiaanse

politie normaalgezien moest neerleggen maar u beweert dat u dat niet heeft gedaan omdat u daar
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wegens uw situatie niet wou gaan (CGVS p. 5), maar uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier is toegevoegd, blijkt dat u dit

attest wel degelijk verkreeg op 29 april 2013. Deze vaststellingen vallen allerminst te rijmen met uw

asielrelaas en met uw verklaringen dat u vreest gearresteerd te worden in uw land wegens uw

geaardheid die in juli 2012 in de openbaarheid zou zijn gebracht. Dit plaatst de geloofwaardigheid van

de door u aangehaalde feiten nogmaals fundamenteel op los zand.

Ten vierde dient gewezen te worden op de volgende opmerking in verband met uw uitnodigingsbrief

van de World Out Games Antwerpen waarmee u erin slaagde een Belgisch visum te verkrijgen in

Senegal (document 2). U verklaart dat u deze uitnodiging aan een man toonde toen die bij uw vertrek

aan het loket van Brussels Airlines op de luchthaven van Banjul uw paspoort en visum controleerde. U

kent deze man niet (overigens zonder uniform) en u weet niet wat voor functie hij had en of hij al dan

niet voor Brussels Airlines werkt. U zegt dat hij, toen hij naar de WOGA-brief keek, de wenkbrauwen

fronste en kwaad keek, maar daarop zei hij zelf dat het goed was en u kon verdergaan. Als u even later

uw bagage neemt, merkt u dat diezelfde man achter u staat en zo dacht u dat hij een veiligheidsagent

was. Volgens u wist u van de manier waarop hij naar u keek dat hij van de National Intelligence Agency

(NIA) van Gambia was. Als u gevraagd wordt hoe u kan weten dat iemand van de NIA is door gewoon

naar hem te kijken, antwoordt u ’hij had mijn brief gezien en kwam dan achter mij staan. Dat bewijst dat

hij van de NIA is. Hij keek enkel naar mij’ (CGVS p. 8-9). Dit zijn echter maar bijzonder povere en louter

blote verklaringen waarmee u het CGVS niet overtuigt dat deze persoon in kwestie werkelijk verbonden

was aan de NIA. Op deze manier maakt u niet aannemelijk dat de veiligheidsdiensten van uw land op

de hoogte zouden zijn van uw aanwezigheid op de World Out Games Antwerpen of dat diezelfde

mensen van de NIA nog bij uw moeder zouden zijn langsgeweest op zoek naar u (ook in burger, zonder

uniform) terwijl u zelf in België was. Volgens u waren die mensen tijdens dit bezoek van de

veiligheidsdiensten ‘omdat enkel zij in burger zijn’. Als u gezegd wordt dat er toch heel veel mensen

gewoon in burger zijn, verklaart u ’Mijn moeder kent de NIA en veel mensen kennen die. Als ze komen

vragen naar je, weet je dat. Je weet dat het geen gewone mensen zijn’. Als u gevraagd wordt hoe uw

moeder die mensen dan kent, verklaart u dat ze weet dat ze proberen te weten te komen waar u was

(CGVS p. 7-8). Dergelijke beweringen zijn echter wederom te vaag, te bloot en te pover om aannemelijk

te maken dat zij wel degelijk van de veiligheidsdiensten zijn.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat er geen geloof

kan worden gehecht aan de feiten waarop u zich beroept om ten aanzien van uw land van herkomst

Gambia een vrees voor vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming, aan te tonen.

De documenten die u neerlegt veranderen hier niets aan. Uw paspoort en de vliegtuigtickets bevatten

enkel informatie over uw identiteit en de manier en het tijdstip waarop u naar België gekomen bent, wat

hier niet betwist wordt. De uitnodigingsbrief van de World Out Games Antwerp (WOGA) toont aan door

wie u uitgenodigd werd om naar België te komen en hoe u uw Belgische visum verkreeg bij de

Belgische ambassade in Dakar, maar over deze brief dient evenwel gewezen te worden op een

belangrijke opmerking die reeds hierboven werd aangehaald (zie boven). De brief van vzw Merhaba

vermeldt dat u bent ingeschreven voor een therapeutisch-emancipatorisch traject van 6 november 2013

tot 23 december 2013, bestemd voor vrouwen in de asielprocedure. Hoewel vzw Merhaba een

sociale organisatie is die zich richt op mensen uit de LGBT-gemeenschap, geeft dit document geen

uitsluitsel wat betreft uw eigen geaardheid of uw persoonlijke asielrelaas – het is niet van die aard dat

het de vaststellingen beschreven in deze beslissing, zou wijzigen in uw voordeel.

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 verzoekster zich op de schending van artikel 48/3 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 1, A van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 en van de materiële motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de

materiële motivering”.

Volgens verzoekster gaat verweerder uit van verkeerde veronderstellingen. Zij onderstreept dat geen

enkele tegenstrijdigheid in verzoeksters relaas ontdekt werd en meent dat de appreciatie van haar

relaas als ongeloofwaardig louter op een persoonlijke mening berust. Verzoekster wijst erop dat zij in

eerste instantie niet naar België kwam om asiel aan te vragen, maar dat zij, terwijl zij in België was, van

haar moeder vernam dat men naar haar op zoek was. Verzoekster meent dat het volkomen ten
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onrechte is dat verweerder het haar klaarblijkelijk ten kwade duidt dat zij niet meteen bij haar aankomst

asiel heeft aangevraagd. Zij kwam in België aan op 31 juli 2013 en vroeg asiel aan op 14 augustus

2013, een termijn die volgens verzoekster geenszins als overdreven lang kan aangemerkt worden. Zij

wijst er tevens op dat zij geen asielaanvraag heeft gedaan om aan enig bevel om het grondgebied te

verlaten te ontsnappen.

Verder wijst verzoekster erop dat zij naar België kwam om aan een congres van de homoseksuele

gemeenschap deel te nemen en op die grond een visum bekwam. Zij heeft effectief deelgenomen aan

dit congres, werd bij haar aankomst opgevangen door de organisatoren ervan en werd bij

sympathisanten gehuisvest. Dezen stelden op geen enkele moment haar geaardheid in vraag. Zij stelt

deel uit te maken van de homoseksuele gemeenschap in België.

Verder meent verzoekster dat zij wel degelijk aannemelijke verklaringen aflegde over het beleven van

haar homoseksualiteit. Er werd volgens haar geen rekening gehouden met het feit dat zij al vrij jong

ontdekte homoseksueel te zijn. Zij stelt bovendien wel degelijk reflecties en twijfels te hebben gehad en

zich vragen te hebben gesteld. Ook voor haar was “één en ander” niet ‘vanzelfsprekend’. Zij stelt te

hebben uitgelegd hoe zij tot het besef is gekomen en dat zij niet enkel omwille van de seksuele kant zich

van haar geaardheid bewust werd. Zij sprak ook over emoties en legde uit hoe zij tot aanvaarding

kwam, hetgeen niet snel ging. Zij legde tevens uit hoe zij ermee leerde leven in een samenleving die het

niet aanvaard. Zij had ook angst. Verder stelt verzoekster dat het initiatief voor de langdurige relatie met

haar vriendin van deze laatste uitging. Zij meent dat zij haar vriendin en haar ouders, haar afkomst et

cetera goed “beeldde”. Zij kon vertellen hoe haar vriendin tot het besef van haar geaardheid was

gekomen en welke context het was. Zij kon vertellen over een eerdere relatie van haar vriendin, legde

uit hoe zij samen waren en hoe jaloers haar vriendin was. Zij stelt dat zij benadrukte dat lesbisch zijn

niet enkel seksueel is. Zij stelt tevens dat zij perfect op de hoogte was van de houding van de

autoriteiten. Zij wijst erop dat zij ook over de toekomst had nagedacht en zo bijvoorbeeld haar paspoort

aanvroeg met het oog op een leven met haar partner in Zuid-Afrika, hetgeen om financiële redenen nog

niet gelukt was. Zij wijst er daarbij op dat Zuid-Afrika het enige Afrikaanse land is waar homoseksualiteit

toegelaten is en zelfs homohuwelijken toegelaten zijn. Verder wijst verzoekster erop dat zij ook in België

haar homoseksualiteit beleeft. Telkens verwijst zij naar haar tijdens het gehoor op het CGVS afgelegde

verklaringen.

Vervolgens meent verzoekster dat haar relatie met (N.C.) wel degelijk een natuurlijk verloop kende,

zeker in een homo-vijandige omgeving. Zij legde uit hoe “één en ander” ontstond. Zij antwoordde

openlijk op de vragen betreffende haar relatie. Zij maakt en maakte zich zorgen om haar vriendin, bleef

zo lang mogelijk contact houden, maar thans neemt haar vriendin niet meer op. Zij weet dat haar

vriendin thuis weggevlucht is omdat haar strenge vader haar wilde uithuwelijken. Zij wijst erop dat zij

depressief was omdat zij gescheiden was van haar vriendin. Uit het loutere feit dat zij vanuit België nog

geen stappen ondernam om haar terug te vinden, kan volgens verzoekster niet besloten worden dat de

relatie niet echt zou zijn. Tevens meent zij dat verweerder ten onrechte miskent dat misbruik op jonge

leeftijd een invloed kan hebben op de geaardheid. Zij verwijst naar “L’homosexualité, c’est quoi?”,

“zomaar gegoogeld, om vast te stellen dat de seksuele belevenissen en zeker misbruik een invloed kan

hebben”. Zij merkt ook nog op dat, indien zij bevestigend antwoordde op de vraag of haar vriendin zich

“geout” had, dat in de Gambiaanse samenleving niet betekent dat men het van de daken schreeuwt,

doch dat het gezien wordt als toegeven voor zichzelf, tot het besef komen dat men lesbisch is.

Vervolgens onderstreept verzoekster dat zij gewoonlijk haar relatie met haar vriendin beleefde in eigen

huis. In het huis van de vriendin waren er teveel mensen om zich te kunnen afzonderen, aldus

verzoekster. In de Gambiaanse context lijkt het volgens verzoekster logisch om het thuis te doen,

hetgeen mogelijk was wanneer vader en moeder werkten en broer en zus naar school waren. Zij meent

dat het haar moeilijk ten kwade geduid kan worden dat zij mogelijks vergeten was de deuren te sluiten

en wijst erop dat (A.) een vriendin is en dat het niet “vreemd” is dat deze via de achterdeur binnenkwam

en naar verzoeksters slaapkamer kwam. Zij onderstreept dat haar relatie al acht jaar duurde en al acht

jaar geheim gehouden werd.

Verder meent verzoekster dat zij helemaal niet lichtzinnig was toen zij naar Senegal ging om een visum

te halen. De grenscontrole is daar beperkt, aldus verzoekster. Zij ging liever daar informatie vragen dan

in Gambia.

Vervolgens wijst verzoekster erop dat zij van haar moeder vernam dat de veiligheidsdiensten naar haar

kwamen vragen. Zij heeft geen reden om daarover te twijfelen. In de buurt was bekend geraakt dat zij
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lesbisch was, zodat het niet onaannemelijk is dat dit doorgegeven werd aan de veiligheidsdiensten, zo

stelt verzoekster. Tevens stelt zij dat het mogelijk is dat zij aan een zekere graad van paranoia leed

wanneer zij op de luchthaven voor haar vertrek ondervraagd werd. Zij was ook zenuwachtig omdat haar

geaardheid uitgekomen was en zij naar een “Homo-congres” in het buitenland ging. De paranoia en de

zenuwachtigheid gelden volgens verzoekster beide als elementen van bewijs van haar geaardheid.

Verder stelt verzoekster dat onterecht geen rekening werd gehouden met de documenten, die alle

aantonen dat zij wel degelijk homoseksueel is. Voor haar depressie werd zij naar een centrum

doorverwezen, dat gespecialiseerd is in lesbische vrouwen. Zij kent het homomilieu in België.

Volgens verzoekster kan zij zich onmogelijk beroepen op de bescherming van haar autoriteiten.

Homoseksualiteit is strafbaar in Gambia en gevangenisstraffen tot veertien jaar kunnen uitgesproken

worden. Verzoekster meent mensonterende behandeling te riskeren vanwege de mensen die op de

hoogte zijn van haar geaardheid. Zij werd reeds aangevallen in de buurt en haar stiefvader zette haar uit

het huis. Zij is bang terug te keren naar haar tante, aangezien haar neef zich vragen stelt. Zij is er

tevens van overtuigd dat haar autoriteiten inmiddels op de hoogte zijn van haar geaardheid. Zij namen

kennis van de uitnodiging voor de World Out Games Antwerpen (hierna: WOGA) en het is ook mogelijk

dat iemand uit de buurt de autoriteiten op de hoogte bracht.

2.1.2. In een tweede middel beroept verzoekster zich op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van deze verleende bescherming, van

artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden (hierna: EVRM), van richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13

december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als

personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor

personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende

bescherming en van de materiële motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de

materiële motivering”.

Verzoekster stelt dat homoseksualiteit in Gambia specifiek strafbaar is. Volgens haar motiveert

verweerder niet afzonderlijk waarom zij geen subsidiaire bescherming kan krijgen. Verweerder

onderzoekt niet het risico op mensonwaardige behandelingen in de zin van artikel 48, a) en b) van de

vreemdelingenwet. Nochtans kunnen en worden homoseksuelen, zeker sedert 2008, officieel vervolgd.

2.1.3. Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift internetartikelen betreffende de situatie van

homoseksuelen in Gambia (stuk 3) en het artikel “L’homosexualité, c’est quoi?” (stuk 4).

2.1.4. Ter terechtzitting legt verzoekster samen met een aanvullende nota drie internetartikelen neer

(rechtsplegingsdossier, stuk 12).

2.2.1. Er dient te worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan wel

directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken

richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere

substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om

het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van de Richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen

en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van deze verleende bescherming, verstreek blijkens artikel 38 van voormelde richtlijn op 10

oktober 2006, datum waarop deze ook effectief in Belgisch recht werd omgezet. De omzettingstermijn

van richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake

normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die

internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming

verstreek blijkens artikel 39 van deze richtlijn op 21 december 2013, datum waarop ook deze richtlijn

effectief in Belgisch recht werd omgezet.

2.2.2. Waar verzoekster stelt dat minstens “de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”

geschonden is, ziet de Raad niet in op welke wijze de bestreden beslissing het haar onmogelijk zou

maken om te toetsen of de materiële motivering al dan niet geschonden is, aangezien verzoekster
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blijkens een lezing van het verzoekschrift de motieven van de bestreden beslissing kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. De schending van “de mogelijkheid tot toetsen van de materiële

motivering” kan dan ook niet worden aangenomen.

2.2.3. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.3.1. Vooreerst dient opgemerkt dat, hoewel iemands seksuele geaardheid betrekking heeft op zeer

intieme gevoelens en de ontdekking ervan een persoonlijk proces is, het aan de asielzoeker toekomt om

zijn beweerde homoseksualiteit aannemelijk te maken aan de hand van geloofwaardige verklaringen,

die op hun beurt (onder meer) gezien moeten worden in het licht van het al dan niet homofobe karakter

van de samenleving waaruit de asielzoeker afkomstig is. Uit een lezing van het gehoorverslag blijkt dat

de protection officer open vragen heeft gesteld, die verzoekster toelieten om uitgebreide verklaringen af

te leggen omtrent de ontdekking en de beleving van haar beweerde homoseksualiteit in de context van

de homofobe Gambiaanse samenleving. Hierbij dient opgemerkt dat de ongeloofwaardigheid van een

asielrelaas niet enkel kan worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, doch ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen.

Uit een lezing van het gehoorverslag blijkt dat verzoekster er terecht op wijst dat zij doorheen haar

verklaringen weldegelijk melding maakte van reflecties, twijfels en het zich stellen van vragen met

betrekking tot de ontdekking en beleving van haar beweerde lesbische geaardheid (gehoorverslag

CGVS, p. 16-18). De bestreden beslissing voert aan dat verzoekster haar geaardheid beperkt tot een

logisch gevolg van fysieke aangelegenheden en seksuele ervaringen. De Raad ziet echter niet in

waarom de ontdekking van een seksuele geaardheid niet gepaard zou kunnen gaan met seksuele

ervaringen en fantasieën. Bovendien maakte verzoekster weldegelijk melding van ook andere dan

seksuele gevoelens omtrent haar geaardheid, zoals het verliefd worden op een vrouw en het besef voor

haarzelf dat het hebben van deze gevoelens voor haar persoonlijk een natuurlijk gegeven is

(gehoorverslag CGVS, p. 17 en 18). De Raad stelt vast dat deze verklaringen prima facie aannemelijk

geacht kunnen worden bij de ontdekking en beleving van verzoeksters lesbische geaardheid. Verder

acht de Raad het prima facie plausibel dat verzoekster seksuele activiteiten had met haar vriendin in

haar huis op momenten dat zij, zoals zij in onderhavig verzoekschrift stelt, zich ervan vergewiste dat

haar ouders, broer en zus niet aanwezig waren.

Anderzijds wijst de bestreden beslissing er prima facie terecht op dat (i) redelijkerwijze verwacht kan

worden dat verzoekster coherente verklaringen aflegt over de verblijfplaats van haar vriendin (N.C.) en

zich de nodige moeite getroost om haar op te sporen daar zij op de hoogte was gebracht over hoe en

waar zij dat kon doen, (ii) het weinig aannemelijk is dat zij zich er niet 100% van zou verzekerd hebben

dat alle deuren van haar huis op slot waren op het moment dat zij seks had met haar vriendin, (iii)

logischerwijze kan verwacht worden dat verzoekster (A.) zou aanspreken nadat deze haar betrapt had,

temeer daar zij stelt dat (A.) een vriendin was, en (iv) zij geen concrete elementen aanreikt waaruit blijkt

dat zij door de Gambiaanse veiligheidsdienst NIA gezocht wordt, zoals haar moeder stelt.

Bovendien stelt de Raad vast dat verzoekster verklaarde dat zij in het kader van de WOGA naar België

kwam op 30 juli 2013, doch slechts op 14 augustus 2013 asiel aanvroeg (gehoorverslag CGVS, p. 8 en

10). Uit een lezing van het gehoorverslag, noch uit de overige elementen van het dossier valt echter

eenduidig af te leiden op welke wijze verzoekster er precies toe gekomen is om deel te nemen aan de

congressen in het kader van de WOGA, noch op welke wijze zij precies geregeld heeft om op één van

deze congressen te spreken.
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Op basis van de elementen in het administratief en rechtsplegingsdossier kan de Raad, met

inachtneming van de grenzen van een ondervraging ter terechtzitting, zonder bijkomend onderzoek of

bijkomende verklaringen van verzoekster niet tot een besluitvorming komen inzake de plausibiliteit van

verzoeksters asielrelaas, minstens haar voorgehouden seksuele geaardheid.

Aangezien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert om

verzoeksters beweerde homoseksuele geaardheid nader te onderzoeken, ontbreekt het de Raad

derhalve aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de

vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te

moeten bevelen. Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°

van de vreemdelingenwet te worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

31 juli 2014 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie maart tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


