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nr. 181 638 van 1 februari 2017

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 10 oktober 2016

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

staatlozen van 14 september 2016.

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 24 november 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 december 2016.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van met refertenummer REGUL X.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. NACHTERGAELE loco

advocaat A. VAN DEUN en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Gambiaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 26 september 1994 te New

Yundum. U bent van Mandinka origine, u bent moslim en u bent ongehuwd. U bent opgegroeid in uw

geboortedorp waar u samen met uw ouders en drie broers woonde. U liep school in uw dorp en in het

nabijgelegen Lamin tot en met de twaalfde graad. Daarnaast speelde u voetbal bij een van de betere

teams in Gambia, namelijk bij Steve Biko uit Bakau. U maakte ook deel uit van het nationale jeugdteam,

de U17, van Gambia.

Na uw studies richtte u zich op uw voetbalcarrière en werkte u in een tweedehandswinkel om zo uw

familie financieel te ondersteunen. Uw vader diende op een gegeven moment immers te stoppen met
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werken nadat hij ziek was geworden. Uw vader was een van de enigen en was tevens de eerste die wist

dat u zich sinds uw veertiende of vijftiende eerder aangetrokken voelde tot jongens. U moest uw

homoseksuele geaardheid verborgen houden, maar in 2012 vielen enkelen agenten binnen tijdens een

feestje in een bar in Kotu waarop ook u aanwezig was. De aanwezigen werden aangehouden en

meegenomen naar het politiebureau in Kotu. U werd gedurende enkele uren ondervraagd maar

u ontkende in alle toonaarden dat u homoseksueel zou zijn. Nadat uw vader een borgsom betaalde, kon

u diezelfde dag nog naar huis gaan. Een week later trok u naar Senegal waar u zes maanden zou

verblijven. U probeerde een visum aan te vragen in Dakar via een Senegalese kennis, die u hierbij hielp,

maar uw visumaanvragen bij verschillende ambassades werden telkens geweigerd. Na zes maanden

besloot u in 2013 terug naar Gambia te gaan. U leefde bij uw familie en bleef veelal binnenshuis.

Tussen 2013 en 2015 reisde u vaak heen en weer tussen Gambia en Senegal. Uit angst om in de

problemen te komen in Gambia, maar ook om te proberen naar Europa te kunnen gaan. Het was

uiteindelijk de manager van uw voormalige voetbalclub Steve Biko die voor u een visum kon regelen

voor Spanje. Samen met twee andere voetbalspelers kon u een test gaan afleggen in Spanje bij

een Spaanse voetbalploeg. Deze manager wist echter van uw problemen en bood u op deze manier

een uitgelezen kans aan om naar Europa te gaan. Vanuit Spanje, waar u in september 2015 aankwam,

besloot u verder naar België te reizen. In België kende u immers enkele personen die u in Gambia had

leren kennen. Met een van deze personen begon u een relatie nadat u in België was aangekomen in

oktober 2015. Uiteindelijk vroeg u asiel aan bij de Belgische asielinstanties op 19 januari 2016.

B. Motivering

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

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

lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in

aanmerking kan worden genomen.

U verklaarde uw land van herkomst te zijn ontvlucht omdat u vervolging vreest door de gemeenschap en

de overheidsdiensten omwille van de door u beweerde homoseksuele geaardheid (zie gehoorverslag

CGVS, dd. 7 maart 2016, p. 9-10), maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen aan het

Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u er tijdens het gehoor voor het CGVS niet in slaagt de

door u aangehaalde vervolgingsfeiten in uw land van herkomst aannemelijk te maken. Uw

verklaringen over deze door u naar voren gebrachte vervolgingsfeiten zijn allerminst overtuigend

te noemen. Zo verklaart u voor het CGVS dat u in 2012 werd opgepakt door de Gambiaanse

veiligheidsdiensten tijdens een feest waar u en andere homoseksuele vrienden aanwezig waren (zie

gehoorverslag CGVS, p.9). Gevraagd wanneer u werd opgepakt in 2012, antwoordt u dat u het niet

meer weet, maar dat het in de winter was (zie gehoorverslag CGVS, p.8). U verklaart verder dat u zo’n

zes uren op het politiebureau was in Kotu om nadien vrijgelaten te worden nadat uw vader een som geld

zou hebben betaald (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Nog volgens uw verklaringen zou u vervolgens een

week na uw vrijlating naar Senegal zijn gevlucht waar u zes maanden verbleven zou hebben (zie

gehoorverslag CGVS, p.8). Tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u

nochtans dat u in de zomer van 2012 zou zijn aangehouden (en niet in de winter zoals u voor het CGVS

verklaarde), en dat u na uw beweerde vrijlating op borg in Gambia zou zijn gebleven om vervolgens in

2013 naar Dakar in Senegal te vluchten waar u zes maanden verbleven zou hebben (zie vragenlijst

CGVS, dd. 19 januari 2016, p.2), terwijl u voor het CGVS verklaarde dat u een week na uw vrijlating

naar Senegal zou zijn gevlucht. Dergelijke inconsistente verklaringen over een niet onbelangrijk

element in uw asielrelaas doen reeds de eerste vragen rijzen over de geloofwaardigheid ervan.

Verder zijn het vooral uw verklaringen over uw vermeende aanhouding op zich die als niet overtuigend

bestempeld kunnen worden. Zo verklaart u dat het bewuste feestje, dat plaatsvond in 2012, in een bar in

Kotu werd georganiseerd (zie gehoorverslag CGVS, p.10). U heeft echter geen idee wat de naam van

de bar of de pub was (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Wanneer u wat later een tweede maal

gevraagd wordt wanneer het feestje in 2012 plaatsvond, antwoordt u deze keer dat u het niet weet (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). U slaagt er tijdens het gehoor niet echt in uit te leggen in welke zin het om

een geheim feestje ging zoals u het eerder tijdens het gehoor had omschreven. Zo zegt u nogal vaag –

wanneer u meer uitleg over het geheime aspect gevraagd wordt – dat jullie onder elkaar

communiceerden dat er die dag een feestje zou zijn, en dat het voor homoseksuelen is, en dat jullie dan

samenkomen (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Van een persoon die beweert homoseksueel te zijn in

een homofoob land als Gambia, en die beweert ‘geheime’ feestjes te hebben bijgewoond in zijn land

van herkomst, mag redelijkerwijze toch verwacht worden dat hij meer in detail en doorleefder zou

kunnen vertellen over deze feestjes en over hoe deze georganiseerd werden.

Verder geeft u tijdens het gehoor aan dat er twaalf personen gearresteerd werden van de in totaal

vijftien aanwezige personen (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Wanneer u gevraagd wordt wat er

gebeurd is met de andere personen die werden aangehouden, verklaart u dat u denkt dat sommigen



RvV X - Pagina 3

werden vrijgelaten nadat ze een som geld hadden betaald (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Gevraagd

wie er dan werd vrijgelaten, antwoordt u nogal weinig overtuigend dat u denkt dat ze allemaal werden

vrijgelaten, maar dat u het eigenlijk niet zeker weet (zie gehoorverslag CGVS, p.11). U verklaart dat u

enkel achteraf heeft gehoord dat twee vrienden van u in 2014 nogmaals zouden zijn aangehouden,

maar ook wanneer u hierover meer details gevraagd worden, weet u niet te overtuigen. Zo kan u slechts

één naam geven van de personen die in 2014 zouden zijn aangehouden (zie gehoorverslag CGVS,

p.10), en wanneer u vervolgens gevraagd wordt of ze nog steeds in de gevangenis zijn, moet u het

antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Ook wanneer u gevraagd wordt naar de

twaalf personen die zouden zijn aangehouden in 2012 weet u niet te overtuigen. Zo verklaart u dat u zes

van de twaalf personen kent, en kan u wel zes namen geven, maar wanneer u concreet gevraagd wordt

wat er nadien met deze personen gebeurd is, moet u telkens het antwoord schuldig blijven (zie

gehoorverslag CGVS, p.12-13). Over uw eigen arrestatie vermeldt u tot slot dat u zo’n zes uren

doorbracht in het politiekantoor waar u ondervraagd zou zijn, en dat u nadien vrijgelaten zou zijn nadat

uw vader een som geld zou betaald hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Over hoeveel geld uw

vader zou betaald hebben om u vrij te krijgen, moet u het antwoord alweer schuldig blijven

(zie gehoorverslag CGVS, p.13). In ieder geval kan besloten worden dat uw verklaringen over uw

beweerde aanhouding door de Gambiaanse veiligheidsdiensten niet weten te overtuigen. Uw

verklaringen zijn vaag en niet gedetailleerd te noemen. Van iemand die beweert te zijn aangehouden in

zijn land van herkomst omwille van zijn seksuele geaardheid mag redelijkerwijze een meer doorleefd en

gedetailleerd relaas verwacht worden.

Na uw beweerde vrijlating geeft u aan naar Senegal te zijn gevlucht waar u zes maanden zou hebben

geleefd bij een kennis die samen met u twee maal geprobeerd zou hebben een visum aan te vragen bij

verschillende Europese ambassades waaronder de Belgische (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Op uw

verschillende visumaanvragen volgde telkens een negatief antwoord van de ambassade in kwestie (zie

gehoorverslag CGVS, p.6-7). Na zes maanden in Senegal te hebben geleefd geeft u aan heen en weer

te hebben gereisd tussen Gambia en Senegal (zie gehoorverslag CGVS, p.8-9). U geeft aan dat u in

deze periode – wanneer u in Gambia was – voornamelijk binnen leefde, en weinig buitenkwam (zie

gehoorverslag CGVS, p.8). Gevraagd hoe vaak u in deze periode naar Senegal ging, antwoordt u dat u

vaak naar Senegal ging en terug naar Gambia kwam (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Deze vragen

doen ernstige vragen rijzen bij de door u aangehaalde vrees ten opzichte van de Gambiaanse

autoriteiten omwille van uw beweerde homoseksuele geaardheid. Uw zelfverklaarde heen en weer

gereis tussen Senegal en Gambia, hierbij telkens de grens overstekend, en gedurende periodes in

Gambia verblijvend tussen 2013 en 2015, doen niet meteen een imminente vrees ten opzichte van de

Gambiaanse autoriteiten vermoeden. Integendeel, de vraag kan gesteld worden waarom u dergelijke

risico’s zou nemen met in het achterhoofd uw eerdere beweerde problemen met de Gambiaanse

veiligheidsdiensten omwille van uw seksuele geaardheid.

Verder legt u tijdens het gehoor voor het CGVS uw Gambiaans paspoort voor. De datum van uitgifte op

het paspoort is 9 april 2015 (zie administratief dossier). Wanneer u gevraagd wordt op welke manier u

dit paspoort bekomen heeft, verklaart u merkwaardig genoeg dat u niet met dit paspoort naar Spanje

bent gegaan, maar met een ander, ouder paspoort (zie gehoorverslag CGVS, p.6). U verklaart dat uw

vader het door u voorgelegde paspoort zou hebben aangevraagd in Gambia en het u per post zou

bezorgd hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Uw andere, oudere paspoort zou u in Spanje hebben

achtergelaten, aldus uw verklaringen (zie gehoorverslag CGVS, p.6). In ieder geval kan ook hier de

bedenking gemaakt worden dat uw vader blijkbaar zonder enige problemen een paspoort op uw

naam bij de Gambiaanse autoriteiten zou hebben bekomen wat uw vrees ten opzichte van deze

Gambiaanse autoriteiten verder relativeert.

Voorts dient vooral vastgesteld te worden dat u de oorzaak van de door u aangehaalde

problemen in uw land van herkomst, met name uw beweerde homoseksuele geaardheid, niet

aannemelijk maakt. Ondanks het feit dat het CGVS rekening houdt met het gegeven dat het niet

gemakkelijk is op objectieve wijze uw seksuele geaardheid te bewijzen, mag het CGVS wel van een

asielzoeker, die zichzelf identificeert als homoseksueel, verwachten dat hij overtuigend is voor wat zijn

beleving en zijn levensweg met betrekking tot zijn seksuele geaardheid betreft. Het CGVS mag met

andere woorden van een asielzoeker, die zegt een vrees te hebben of een risico te lopen omwille van

zijn homoseksualiteit, een omstandig, gedetailleerd en spontaan relaas verwachten. Er dient echter

vastgesteld dat u de door u voorgehouden homoseksuele geaardheid, en homoseksuele

relatie(s) die u gehad zou hebben in Gambia, niet aannemelijk heeft weten te maken. Er kan aan

deze dan ook helemaal geen geloof gehecht worden.

Gevraagd of u in Gambia een partner had, antwoordt u dat Lamin Jay de eerste man was met wie u

een relatie had (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Gevraagd hoe u uw eerste partner leerde kennen,

antwoordt u merkwaardig genoeg dat u niet meer weet hoe jullie elkaar leerden kennen, dat jullie elkaar

belden, en dat jullie ervoor gingen, in het geheim (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Gevraagd hoe jullie
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van elkaar wisten dat jullie zich beiden aangetrokken voelden tot elkaar, of hoe u wist dat hij

homoseksueel was, antwoordt u opnieuw weinig overtuigend en kort dat u het hem gewoon vroeg

(zie gehoorverslag CGVS, p.16). Gevraagd of dit geen risico was, antwoordt u ontwijkend dat jullie

elkaars nummer gaven, en dat hij ook interesse had (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Later tijdens het

gehoor wordt u nogmaals gevraagd hoe u en uw beweerde eerste partner elkaar ontmoet hebben

waarop u opnieuw antwoordt dat u het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p.18). U geeft tijdens het

gehoor aan dat uw partner eveneens zou gearresteerd zijn in 2012, maar gevraagd wat er met hem

gebeurd is na deze arrestatie, antwoordt u dat u het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p.18). Voordien

had u nochtans verklaard dat uw relatie na de beweerde arrestatie steeds slechter ging – in

tegenstelling met de zes maanden ervoor – hierbij toch de indruk gevend dat jullie nog contact zouden

hebben gehad na de arrestatie, terwijl u nadien dus verklaarde helemaal geen idee te hebben van wat

er gebeurd zou zijn met uw partner na de beweerde arrestatie. Later tijdens het gehoor wordt u

eveneens gevraagd of uw beweerde partner nog broers of zussen had waarop u opnieuw weinig

overtuigend antwoordt dat u denkt van wel maar dat u niet weet hoeveel (zie gehoorverslag CGVS,

p.18). Wanneer gepeild wordt naar uw gevoelens voor hem, verklaart u weinig doorleefd dat u het niet

weet, maar dat u hem graag had (zie gehoorverslag CGVS, p.19). Uw erg weinig overtuigende

verklaringen over uw beweerde eerste homoseksuele partner in Gambia doen dan ook ernstig

afbreuk aan de geloofwaardigheid ervan. Redelijkerwijze mag toch verwacht worden dat u meer

concrete, maar vooral ook meer doorleefde verklaringen zou kunnen afleggen over uw beweerde eerste

homoseksuele partner in Gambia. U weet echter hoegenaamd niet te overtuigen wat betreft deze

beweerde relatie met Lamin Jay. Tijdens het gehoor geeft u ook aan dat uw eerste homoseksuele

ervaring nog vroeger plaatsvond (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Wanneer u hierover meer uitleg

gevraagd wordt, antwoordt u dat het in 2010 of 2011 was maar dat u zich deze vriend niet meer zo goed

herinnert (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Vervolgens worden meerdere vragen over deze gebeurtenis

gesteld en over deze door u aangehaalde vriend (zie gehoorverslag CGVS, p.14-15). Maar telkens komt

u niet verder dan de naam te geven van deze beweerde jeugdvriend en te stellen dat jullie elkaar al van

jongs af aan kenden (zie gehoorverslag CGVS, p.14-15). Zo wordt u onder meer gevraagd hoe jullie dan

kenbaar maakten dat jullie zich tot elkaar aangetrokken voelden waarop u ontwijkend en weinig

overtuigend antwoordt dat hij een vriendin had (zie gehoorverslag CGVS, p.15). U besluit ten slotte door

te verklaren dat het gewoon gebeurde, dat jullie films keken, en dat het gewoon een keer is gebeurd (zie

gehoorverslag CGVS, p.15). Zelfs rekening houdend met het feit dat het niet evident is om

over dergelijke (intieme) gevoelens te praten, mag toch verwacht worden dat u meer doorleefd zou

kunnen vertellen over de beleving van uw beweerde homoseksuele geaardheid tijdens uw jeugd. Het

feit dat u zeer vage en weinig doorleefde verklaringen aflegt over de persoon met wie u uw eerste

homoseksuele ervaring beleefd zou hebben – toch een markant moment in de ontdekking van uw

beweerde homoseksuele geaardheid – doen verdere vragen rijzen over de door u aangehaalde

homoseksuele geaardheid zelf.

Verder kunnen een aantal bedenkingen worden gemaakt bij uw verklaringen omtrent de

ontdekking en beleving van uw homoseksuele geaardheid. Vooral kunnen enkele vragen gesteld

worden waarop u zich bewust zou zijn geworden van uw ontluikende gevoelens van homoseksualiteit,

en hoe u dit alles beleefde. Zo verklaart u dat u zich in 2009 of 2010 bewust zou zijn geworden van uw

homoseksuele gevoelens na de voetbalwedstrijden of –trainingen wanneer u samen onder de douche

stond met uw medespelers (zie gehoorverslag CGVS, p.13). U verklaart tijdens het gehoor dat u telkens

gevoelens kreeg wanneer u een naakt lichaam van een man of jongen zag (zie gehoorverslag CGVS,

p.13). Gevraagd om meer uitleg te geven en om vrijuit te vertellen over de ontdekking van uw

homoseksuele geaardheid tijdens uw jeugd in Gambia, antwoordt u opnieuw dat dit zo ging in die

periode toen u andere naakte jongens zag in de douche (zie gehoorverslag CGVS, p.14). U verklaart

verder dat u veertien of vijftien jaar was (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Ook hier zijn uw

eerste verklaringen over de ontdekking en beleving van uw beweerde homoseksuele geaardheid weinig

gedetailleerd en weinig doorleefd te noemen. Verder tijdens het gehoor worden u meerdere vragen

gesteld omtrent uw gevoelens en beleving tijdens de ontdekking van uw beweerde seksuele geaardheid

in uw land van herkomst dat bekend staat als een homofoob land. U verklaart hierover dat u het in het

begin niet begreep, maar dat u het snel aanvaardde en dat u er uiteindelijk van hield (zie gehoorverslag

CGVS, p.14-15). U haalt verder terecht aan dat u in een moslimomgeving bent opgegroeid, en dat het

niet toegelaten is, maar dat u het moest aanvaarden (zie gehoorverslag CGVS, p.14). U verklaart verder

dat u uw geaardheid relatief snel aanvaardde (zie gehoorverslag CGVS, p.14).

Gevraagd hoe het was om op te groeien in een homofobe omgeving als Gambia, antwoordt u dat het

niet makkelijk is omdat je moet opletten, en omdat mensen naar je kijken (zie gehoorverslag CGVS,

p.15). Gevraagd of u uw homoseksuele gevoelens makkelijk kon aanvaarden, antwoordt u positief; u

verklaart dat het relatief snel ging en dat u van deze gevoelens begon te houden alsof het natuurlijk was

(zie gehoorverslag CGVS, p.15). Dit laatste antwoord is hoogst opmerkelijk gelet op de
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strafbaarstelling en het heersende sociale en religieuze stigma ten aanzien van homoseksualiteit

in uw land van herkomst. Met uw antwoord lijkt u aan te geven dat u zonder al te veel problemen

uw homoseksuele geaardheid aanvaardde hoewel u toch in een maatschappij leefde die

homoseksualiteit niet echt toejuicht. Deze erg weinig doorleefde antwoorden komen dan ook

allesbehalve overtuigend over. Dat u zich niet meer vragen stelde over uw homoseksuele gevoelens

is frappant te noemen. U verklaart verder dat u uw vader al snel vertelde over uw homoseksuele

gevoelens (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Volgens uw verklaringen vertelde het u al in 2009 tegen uw

vader toen u amper veertien jaar was (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Zelfs al zou u een goede band

hebben gehad met uw vader, kunnen toch vragen gesteld worden over het feit dat u zo snel en blijkbaar

zonder al te veel nadenken aan uw vader verteld zou hebben over uw homoseksuele gevoelens.

Rekening houdend met het homofobe klimaat in uw land van herkomst en met het feit dat u uit een

moslimomgeving komt – zoals u het zelf aanhaalt tijdens het gehoor – zijn deze verklaringen erg

bedenkelijk te noemen. Ook de beweerde reactie van uw vader – die het gewoon aanvaard zou hebben

en die u gezegd zou hebben dat hij u zou steunen – komen in deze context als bevreemdend over. Het

is echter vooral het feit dat u zo snel – net nadat u uw beweerde homoseksuele geaardheid zou ontdekt

hebben – aan uw vader verteld zou hebben over uw toen nog ontluikende gevoelens dat als weinig

geloofwaardig bestempeld kan worden. In het algemeen kan gesteld worden dat u meerdere open

vragen, die u gesteld werden, omtrent de ontluikende bewustwording van uw

homoseksualiteit ontwijkend, dan wel uiterst beknopt beantwoordde wat niet getuigt van

doorleefde ervaringen, maar eerder blijk geven van een gebrek aan inzicht in de complexe

realiteit waarmee een homoseksueel, opgroeiend en levend in een homofobe maatschappij als

de Gambiaanse, geconfronteerd wordt bij de bewustwording van de eigen seksuele geaardheid,

en de manifest vijandige perceptie ervan door de burgerlijke maatschappij.

Tot slot is uw kennis van de leefwereld en enigszins ook de juridische positie van

homoseksuelen in uw land van herkomst niet overtuigend. Zo slaagt u er niet in aan te geven op

welke manier homoseksuelen elkaar leren kennen of elkaar ontmoeten in Gambia. Eerst wordt deze

vraag gesteld aan de hand van uw persoonlijke situatie. Gevraagd op welke manier u andere

homoseksuele mannen ontmoette, antwoordt u eerst ontwijkend dat het gebeurde dat vrienden zich tot

hetero mannen aangetrokken voelden en dat het dan mis liep (zie gehoorverslag CGVS, p.14).

Wanneer u de vraag herhaald wordt, antwoordt u nogmaals ontwijkend dat u geen

homoseksuele vrienden had in 2009 en 2010, en dat u toen enkel naakte mannen zag (zie

gehoorverslag CGVS, p.14). Later gevraagd hoe u dan wist of iemand al dan niet homoseksueel was,

antwoordt u erg algemeen dat het ging door contact te leggen, elkaar berichten te sturen en het

uiteindelijk te zeggen (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Later tijdens het gehoor wordt u de vraag

nogmaals gesteld hoe u uw homoseksuele vrienden hebt leren kennen in Gambia waarop u antwoordt

dat jullie naar feestjes gingen (zie gehoorverslag CGVS, p.19). U slaagt er echter niet in om concreet uit

te leggen hoe zulke feestjes georganiseerd worden. U komt niet verder dan te stellen dat je elkaar

berichtjes moet sturen, en dat de feestjes in Senegambia worden georganiseerd (zie

gehoorverslag CGVS, p.19). Gevraagd of iemand dan een zaal huurt, antwoordt u dat u het niet weet,

maar dat je met een barmanager moet praten waartegen je moet zeggen dat je je vrienden wil

uitnodigen (zie gehoorverslag CGVS, p.19). U kent verder geen homobars in Gambia (zie gehoorverslag

CGVS, p.20), en wanneer u de algemene vraag gesteld wordt hoe homoseksuelen elkaar ontmoeten in

Gambia, antwoordt u weinig overtuigend dat u het niet weet maar dat het misschien tijdens die feestjes

was (zie gehoorverslag CGVS, p.20). Verder kent u geen organisaties in Gambia die opkomen voor

homoseksuelen (zie gehoorverslag CGVS, p.20), en kent u geen personen of kan geen voorbeelden

geven van personen die veroordeeld werden in Gambia omwille van hun homoseksuele geaardheid (zie

gehoorverslag CGVS, p.20). Voor het feit dat u geen voorbeelden kan geven van personen die zouden

zijn veroordeeld omwille van hun seksuele geaardheid kan nog begrip worden opgebracht, maar nadien

wordt u de vraag gesteld of u de wet kent die homoseksualiteit verbiedt in uw land van herkomst.

Op deze laatste vraag moet u merkwaardig genoeg het antwoord schuldig blijven hoewel u tijdens het

gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken zelf een kopie van het geldende wetsartikel uit het

Gambiaanse strafwetboek had voorgelegd (zie gehoorverslag CGVS, p.20). U bent bijgevolg niet op de

hoogte van de mogelijke gevolgen indien u voor een rechtbank zou verschijnen omwille van uw

beweerde homoseksuele geaardheid (zie gehoorverslag CGVS, p.20). U bent evenmin op de hoogte

van de relatief recente wetswijziging inzake homoseksualiteit in Gambia (zie gehoorverslag CGVS,

p.20).

Beschikbare landeninformatie geeft immers aan dat in 2014 een wetswijziging werd doorgevoerd

waardoor het misdrijf ‘homoseksualiteit’ nog breder toegepast zou kunnen worden in uw land

van herkomst (zie landeninformatie, administratief dossier). Van iemand die zelf homoseksueel

beweerd te zijn in een homofoob land als Gambia, mag redelijkerwijze verwacht worden beter op
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de hoogte te zijn van de risico’s die hij loopt in dat land, en de daarbij horende potentiële

gevolgen. Uw desbetreffende verklaringen kunnen bijgevolg niet overtuigend genoemd worden.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan dan ook geen geloof gehecht worden aan

uw beweerde homoseksuele geaardheid. Bijgevolg kan ook geen geloof worden gehecht aan de

door u aangehaalde en gevreesde mogelijke gevolgen van uw beweerde homoseksualiteit.

U legt tijdens het gehoor geen documenten neer die bovenstaande pertinente opmerkingen kunnen

wijzigen. Zoals gezegd legde u tijdens het gehoor voor het CGVS wel uw Gambiaans paspoort voor,

maar dat werd hierboven reeds besproken. Bovendien wordt uw identiteit, noch uw nationaliteit, in twijfel

getrokken in deze beslissing. Tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken legde u een

wetsartikel uit het Gambiaanse strafwetboek voor, maar ook dit werd hierboven reeds besproken.

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. Verzoeker verweert zich als volgt:

“Het CGVS wijst de aanvraag van verzoeker onterecht af en stelt onterecht dat verzoeker niet

aannemelijk maakt homoseksueel te zijn.

Het CGVS komt niet verder dan te stellen dat de verklaringen van verzoeker niet aannemelijk, niet

overtuigd, niet doorleefd of louter te vaag zijn.

Hier dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat verzoeker nooit ‘geleerd’ heeft openlijk te

praten over zijn gevoelens, verlangens, wensen, etc. en dit uit angst voor zijn omgeving, de

maatschappij en de president.

Eveneens dient vastgesteld te worden dat verzoeker – gelet op de stroeve verklaringen bij het CGVS en

de tegenstrijdige verklaringen bij DVZ en CGVS – verward is omdat hij plots toch zijn gevoelens uit de

doeken moet doen en dit dan nog voor vreemden.

Verzoeker is opgegroeid in Gambia met het gegeven dat homoseksuelen het vergif van de maatschappij

zijn en dat homoseksuelen uitgeroeid dienen te worden.

Geen wonder dat verzoeker moeite heeft om overtuigde en doorleefde verklaringen af te leggen.

Bovendien vraagt verzoeker zich terecht af hoe het CGVS bepaalt of iemand al dan niet homoseksueel

is en hoe hij in godsnaam kan bewijzen dat hij homoseksueel is ?

Verzoeker vreest bij terugkeer naar Gambia voor zijn leven aangezien verzoeker door middel van de

anti-homowet strafbaar is en hem bij terugkeer bijgevolg een levenslange gevangenisstraf boven het

hoofd hangt.

Verzoeker vreest des te meer voor zijn leven daar president Yahya Jammeh reeds meermaals in de

media verklaard heeft homoseksuele asielzoekers terecht te zullen stellen.

Dus louter en alleen al omwille van het feit dat verzoeker in België asiel heeft aangevraagd omwille van

zijn homoseksualiteit, maakt hem al een doelwit voor de grillen van president Yahya Jammeh.”

2.1.2. Ter terechtzitting legt verzoeker een aanvullende nota neer. Deze nota handelt over het feit dat

verzoeker zou samenleven met een man in België. Hij zou een document nodig gehad hebben dat hem

via Gambia bereikte waaruit blijkt dat hij niet gehuwd was in Gambia. Tevens handelt dit over attesten

van woonst van verzoeker en de persoon met wie hij samenleeft en een attest van de burgemeester en

het college van burgemeester en schepenen inzake de samenwoonst van verzoeker en zijn partner.

Het blijkt ter terechtzitting dat deze attesten niet gevoegd werden bij de nota.

Verzoeker verwijst naar berichtgeving – die niet wordt bijgevoegd – waaruit zou blijken dat de situatie in

Gambia explosief is ingevolge de presidentsverkiezingen.

2.2.1. De bestreden beslissing motiveert op omstandige wijze dat verzoekers voorgehouden seksuele

geaardheid niet aannemelijk is. De bestreden beslissing stelt dienaangaande dat:

- verzoeker op het CGVS en DVZ inconsistente verklaringen heeft afgelegd inzake een arrestatie en

vrijlating;
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- verzoeker geen overtuigende verklaringen aflegde over de omstandigheden van zijn arrestatie in 2012;

- hij verschillende malen een visumaanvraag deed in Senegal en hiervoor verschillende malen

ongehinderd reisde tussen Gambia en Senegal;

- hij zonder moeilijkheden een Gambiaans paspoort bekwam;

- hij geen overtuigende verklaringen aflegde over zijn vermeende eerste homoseksuele partners

- de verklaringen inzake de ontdekking en beleving van zijn homoseksuele geaardheid niet

geloofwaardig zijn;

- zijn verklaringen inzake de leefwereld en juridische positie van de homoseksuelen in Gambia niet

overtuigen.

Het verweer van verzoeker dat hij “nooit ‘geleerd’ heeft openlijk te praten over zijn gevoelens,

verlangens, wensen, etc. en dit uit angst voor zijn omgeving, de maatschappij en de president” kan aan

de pertinente vaststellingen in de bestreden beslissing geen afbreuk doen. Verzoeker beoogt door zijn

asielaanvraag internationale bescherming te bekomen wegens zijn geaardheid; het komt dan ook aan

verzoeker toe om deze geaardheid aannemelijk te maken.

Voormelde redengeving geldt ook voor verzoeker argument waar hij stelt “dat verzoeker – gelet op de

stroeve verklaringen bij het CGVS en de tegenstrijdige verklaringen bij DVZ en CGVS – verward is

omdat hij plots toch zijn gevoelens uit de doeken moet doen en dit dan nog voor vreemden”. De

indiening van de asielaanvraag impliceert immers de mededeling van de redenen van deze

asielaanvraag, in casu zijn vermeende homoseksuele geaardheid, aan vreemden.

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt,

aangezien ze niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

De aanvullende nota die ter terechtzitting werd neergelegd kan verzoekers teloorgegane

geloofwaardigheid niet herstellen. Het blijkt immers dat de stukken waarnaar deze nota verwijst niet

werden toegevoegd, derhalve vinden de beweringen in de nota geen steun in stukken en kunnen deze

niet worden aangenomen.

Verzoeker brengt evenmin enige concrete informatie bij waaruit blijkt dat hij ingevolge de

presidentsverkiezingen een vrees voor vervolging zou kunnen hebben.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.2. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 1 x 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één februari tweeduizend zeventien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


