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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 19.837 van 3 december 2008
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 9
oktober 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 24 september 2008.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 29 oktober 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
27 november 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. DE BEUS, loco
advocaat A. DAUWE en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:

“U verklaarde de Gambiaanse nationaliteit te bezitten en tot de Mandinka etnie te
behoren. U bent geboren en getogen in Serrekunda, gelegen nabij de Gambiaanse
hoofdstad Banjul. Uw moeder is de eerste van drie vrouwen van uw vader Foday
Jammeh, die in 2008 werd benoemd tot chief van de regio Upper Badibu door de
Gambiaanse president (tevens diens achterneef). U bent de enige zoon van uw moeder.
Jullie raakten in onmin met uw vader. U woonde in de familiewoning te Old Jeshwang,
samen met de derde vrouw van uw vader en hun kinderen, terwijl uw moeder bleef wonen
in de familiewoning te Badibu. U kon uw middelbare school niet aanvatten omdat uw
vader het schoolgeld niet wilde betalen. U deed hier en daar wat k lusjes om wat geld te
verdienen en uw moeder te onderhouden. Uw vrienden Pademba en Madou Lamin
verdienden veel geld door seks te hebben met mannelijke toeristen die verbleven in
Badala Hotel aan de kust. Ze stelden u voor hetzelfde te doen, en u zegde toe. U bent
niet homoseksueel van aard, maar zag zo een kans om veel geld te verdienen en uw
moeder financieel te helpen. Op 1 januari 2005 had u via uw voornoemde vrienden een
afspraak met de Zweedse toerist Eric. U bracht de hele dag met hem door. U speelde
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gids voor hem in de stad. ’s Avonds had u seks met hem in zijn hotelkamer, in ruil voor
een grote som geld. Twee dagen later bracht u op dezelfde manier de dag en avond
door met Eric. Toen Eric vervolgens naar Zweden terugkeerde, stuurde hij u andermaal
een grote som geld. Jullie vervolgden jullie samenkomsten toen Eric twee à drie
maanden later terug op vakantie kwam naar Gambia gedurende twee weken. Nadien
had u nog telefonisch contact met Eric, maar u zag hem niet meer terug. Met het geld
dat Eric u had gegeven, opende u eind 2006 een winkeltje van tweedehandskleren in
Serrekunda Market. Sommige mensen vroegen zich af waar u het geld haalde om een
zaak te beginnen en een onbekende noemde u een homo. Uw stiefmoeder hoorde van
buren geruchten dat u homoseksueel zou zijn en vertelde dit aan uw vader. Uw vader liet
u eind 2007 wegjagen uit de familiewoonst in Old Jeshwang. Vanaf toen huurde u een
kamer in Serrekunda gedurende vijf maanden. U was bevriend met Sidi, de chauffeur
van uw vader, die u in mei 2008 verwittigde dat uw vader u bij de politie van Serrekunda
kwam aangeven. U meent dat uw vader u wilde laten opsluiten wegens
homoseksualiteit, wat in Gambia niet getolereerd wordt en wettelijk  strafbaar is. U dook
onder bij uw vriend Ibrahim in Lemon gedurende 3 weken. De Nigeriaan Bro
organiseerde tegen betaling uw reis naar België met een door hem opgemaakt en
bijgehouden paspoort. Jullie reisden per vliegtuig vanuit de internationale luchthaven van
Banjul naar België. U kwam in België toe op 1 juni 2008 en vroeg de volgende dag asiel
aan.”

2. 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, Toronto-Vancouver, Butterworths, 1991, 84). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei
1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van
de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid van een
asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

(…) U verklaarde uw land te hebben verlaten uit vrees voor vervolging door uw vader en
de Gambiaanse overheid wegens uw homoseksualiteit. U verklaarde terecht dat
homoseksualiteit in Gambia niet wordt getolereerd (omwille van sociaal-religieuze
bezwaren) en wettelijk  strafbaar is (zie informatie waarover het Commissariaat-generaal
beschikt en die werd opgenomen in het administratief dossier). Uit uw relaas blijk t
echter dat u niet homoseksueel van aard bent, maar dat u begin 2005 homoseksuele
handelingen stelde met een Zweedse toerist in zijn hotelkamer, louter omwille van
financiële redenen (zie gehoorverslag CGVS, p. 3 en 11). Er dient besloten te worden
dat uw ingeroepen problemen geen betrekking hebben op uw seksuele geaardheid maar
wel op (verdenking van) homoseksuele handelingen omwille van louter economische
motieven en persoonlijk  opportunisme. Er mag van u redelijkerwijze verwacht worden dat
u het risico op persoonlijke vervolging (wegens een mogelijke perceptie van
homoseksualiteit door uw leefomgeving en de overheid) zou wegnemen of uitsluiten door
dergelijke handelingen niet meer te stellen. Het volharden in risicovol en illegaal gedrag
om louter economische en opportunistische redenen, kan in casu een beroep op
internationale bescherming niet verrechtvaardigen.
Daarenboven legde u tal van verklaringen af die de geloofwaardigheid van uw relaas
ondermijnen. Zo maakte u niet aannemelijk  dat uw vader en anderen u wilden vervolgen
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als homoseksueel, drie jaar nadat u een korte en geheime relatie had met een Zweedse
toerist (CGVS, p. 6, 7, 11 en 12). U kon evenmin toelichten wie precies zou op de
hoogte zijn gekomen van uw relatie met Eric in 2005 en hoe geruchten zouden ontstaan
zijn over jullie homoseksuele handelingen. U stelde dat (eind 2006, 2007) mensen
begonnen te praten en zich afvroegen hoe u aan geld kwam om een zaak te beginnen,
dat een u onbekende persoon u homo noemde, dat sommige collega-marktkramers uw
begroetingen niet beantwoordden en dat buren geruchten over uw homoseksualiteit
meedeelden aan uw stiefmoeder,  die op haar beurt uw vader inlichtte (CGVS, p. 6 en
7). U stelde niet te weten hoe uw stiefmoeder, uw halfbroers, de buren of anderen
eventueel te weten kwamen dat u met Eric homoseksuele betrekkingen had gehad in
2005 (p. 6 en 7). Misschien hadden uw vrienden Pademba en Lamin hun mond voorbij
gepraat, aldus nog uw verklaringen (p. 6 en 7). U meent dat uw vader u ging aangeven
bij de politie als homoseksueel, omdat u verder niet inziet wat u hem en de familie kan
misdaan hebben (p. 8). Het gaat hier om pure vermoedens en speculatie, die in casu
niet ernstig kunnen worden genomen.
De door u ingeroepen problemen zijn ongeloofwaardig en er zijn verder ook geen
elementen in uw relaas of in de informatie over Gambia waarover het
Commissariaat-generaal beschikt, om te geloven in het bestaan van een reëel risico in
uw hoofde op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de bepaling van
subsidiaire bescherming.
De door u voorgelegde stavingstukken doen geen afbreuk aan voorgaande
vaststellingen en overwegingen. De Gambiaanse identiteitskaart (met nummer 798551)
en geboorteakte (met nummer 0543565 dd. 09.09.2008) verwijzen naar uw identiteit, die
hier niet meteen betwist wordt. De foto’s van de benoeming van uw vader als chief,
bewijzen evenmin dat u een ernstig probleem kent omwille van homoseksualiteit.
Hetzelfde geldt voor de krantenartikels die de naam van uw beweerde vader vernoemen
en die de uitspraken van de Gambiaanse president met betrekking tot homoseksuelen
in Gambia betreffen: “Gambia: District Chiefs Sacked” uit Forayaa Newspaper (online)
van 25 april 2008; “President Jammeh Gives Ultimatum for Homosexuals to Leave” uit
The Point van 19 mei 2008 en “The answer: Food self-sufficiency – President Jammeh
tells Gambians” uit The Daily Observer (online). U legde verder geen documenten neer
die een controle van uw beweerde reisweg zouden kunnen mogelijk  maken.”

3.2. Verzoeker voert aan dat hij wel degelijk homoseksueel is van aard. Dit zou hem tijdens
het interview nooit gevraagd geweest zijn en is volgens hem slechts een conclusie die ten
onrechte wordt getrokken uit zijn verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (verder:
DVZ) en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder: CGVS).
Hij stelt dat hij inderdaad verklaarde hij de homoseksuele handelingen met de Zweedse toerist
voornamelijk stelde met het oog op de financiële gevolgen, maar hieruit zou men niet kunnen
afleiding dat hij niet homoseksueel zou zijn aangezien hij zelf duidelijk heeft aangegeven dat
hij deze activiteiten aangenaam vond. Verzoeker verwijst hierbij naar het verslag van het
gehoor van 18 september 2008. Hij argumenteert tevens dat het feit dat hij zich prostitueerde
aan mannelijke toeristen en niet aan vrouwelijke daarbij reeds een indicatie geeft omtrent zijn
geaardheid.
Verzoeker geeft aan dat hij inderdaad verklaarde niet als homoseksueel te zijn geboren,
hetgeen evenwel niet zou betekenen dat hij niet homoseksueel van aard is. Hij heeft enige
terughoudendheid aan de dag gelegd tijdens het interview, gelet op de perceptie in zijn
thuisland, en is bovendien van mening dat zijn homseksuele gevoelens slecht op latere
leeftijd zijn beginnen opwakkeren.
Wat betreft de vaagheid van zijn verklaringen, stelt verzoeker dat hij inderdaad niet heeft
kunnen aangeven door wie zijn stiefmoeder op de hoogte werd gesteld, hetgeen volgens hem
echter niet relevant is. Heel de buurt, zowel die van zijn ouderlijke huis als die van zijn laatste
verblijfplaats zou op de hoogte geweest zijn van zijn homoseksuele activiteiten. Verzoeker
heeft wel verklaard dat deze informatie wellicht verspreid werd door twee vrienden, doch heeft
ook vermeld dat hij hiervan niet zeker was.
Omtrent het feit dat verzoeker geen bewijs heeft van zijn verklaringen dat zijn vader hem ging
aangeven bij de lokale politie, voert hij aan dat hij dit van de chauffeur van zijn vader, met wie



      RvV X / Pagina 4 van 5

hij reeds jaren bevriend was, had vernomen. Verzoeker ziet geen andere grond waarom zijn
vader hem zou aangeven aangezien hij zijn vader, noch enig ander familielid ooit iets heeft
misdaan.

3.3. De Raad stelt vast dat verzoeker geen begin van bewijs bijbrengt omtrent zijn reisweg,
hetgeen een negatieve indicatie inhoudt voor zijn geloofwaardigheid.
Waar verzoeker betoogt dat hij wel degelijk homoseksueel is, dient te worden opgemerkt dat
deze bewering geenszins kan worden aangenomen gezien zij geen steun vindt in het
administratief dossier. Verweerder verwijst terecht naar verzoekers verklaringen voor het
CGVS, waar hij stelde: “P. en M. L. hebben seksuele betrekkingen met mannelijke toeristen
en ze hebben me dus die richting in geduwd, mee aangemoedigd. Ik deed het voor het geld.”
(administratief dossier, stuk 3, p. 3). Wanneer hem later tijdens hetzelfde gehoor gevraagd
werd “(…), u bent geen homo van nature, zoals u zei?” antwoordde verzoeker bevestigend
(Ibid., p. 11). Ook in de vragenlijst stelde verzoeker éénduidig: “Ik ben niet van nature uit
homoseksueel. Maar ik prostitueerde mezelf aan mannen omwille van het geld. Ik zag bij
anderen die dat deden dat die goed geld opbracht en daarom besloot ik daar oom mee te
beginnen” (administratief dossier, stuk 12, p. 2). Dat hem nooit gevraagd zou zijn of hij al dan
niet homoseksueel van aard is kan derhalve niet worden volgehouden. Verzoekers argument
dat hij aangaf deze activiteiten aangenaam te vinden vindt evenmin steun in het administratief
dossier aangezien hij enkel verklaarde dat E., de Zweedse toerist waarmee hij seksuele
betrekkingen had, zei dat ze samen een “nice time” hadden beleefd, waarmee E. seks
bedoelde (administratief dossier, stuk 3, p. 3). Hieruit kan bezwaarlijk worden afgeleid dat
verzoeker zou verklaard hebben dat hij deze activiteiten zelf aangenaam vond daar het de
weergave betreft van E.’ ervaringen.
Verzoekers argumenten omtrent zijn terughoudendheid tijdens het gehoor en het feit dat zijn
homoseksuele gevoelens slechts op latere leeftijd zouden gekomen zijn overtuigen evenmin.
De bestreden beslissing kon, gelet op bovenstaande verklaringen, op goede grond besluiten
dat verzoeker niet homoseksueel van aard is, gezien zijn verklaringen dat hij om louter
financiële redenen homoseksuele handelingen stelde met een Zweedse toerist. Zijn
voorgehouden problemen vloeien derhalve niet voort uit zijn seksuele geaardheid maar wel uit
een beweerde verdenking van homoseksuele handelingen omwille van louter economische
motieven en persoonlijk opportunisme. Het volharden in risicovol en illegaal gedrag omwille
van louter economische motieven en persoonlijk opportunisme kan een beroep op
internationale bescherming echter niet rechtvaardigen.
De bestreden beslissing merkt verder terecht op dat verzoeker er niet in slaagt aannemelijk te
maken dat hij vervolgd wordt als homoseksueel aangezien (i) de korte en geheime relatie met
een mannelijke toerist, die aan de oorzaak zou liggen van zijn problemen, dateert van drie jaar
eerder (ii) hij zeer vaag blijft over de manier waarop zijn familieleden op de hoogte konden
komen van deze relatie (ii) hij niet aannemelijk maakt dat zijn vader hem zou hebben
aangegeven bij de politie als homoseksueel, gezien hij zich louter baseert op vermoedens en
verklaringen van derden, die hij niet verder weet te onderbouwen. Verzoeker, die evenmin
enig begin van bewijs bijbrengt inzake zijn beweerde persoonlijke problemen, beperkt zich
ertoe zijn eerdere verklaringen te herhalen hetgeen geenszins volstaat ter weerlegging van de
bestreden motivering, die de kern van zijn asielrelaas treft. Deze motivering, welke pertinent
is en steun vindt in het administratief dossier, blijft derhalve onverminderd overeind en wordt
door de Raad tot de zijne gemaakt.
Ten overvloede kan worden opgemerkt dat verzoekers verklaring dat hij zijn identiteitskaart
kon bekomen via een vriend die de lokale overheid in Banjul contacteerde (administratief
dossier, stuk 3, p. 2), afbreuk doet aan de ernst van zijn voorgehouden vrees voor vervolging
door de Gambiaanse overheid, naar aanleiding van de aangifte die zijn vader bij de politie zou
hebben gedaan.
Gelet op bovenstaande vaststellingen, toont verzoeker niet aan dat hij homoseksueel is noch
dat hij omwille van zijn vermeende homoseksuele activiteiten in de negatieve belangstelling
zou staan van de Gambiaanse autoriteiten.
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Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan
de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

4.1. In ondergeschikte orde vraagt verzoeker de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus. Hij voert aan dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat
hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst een persoonlijk en reëel risico loopt op ernstige
schade en dat hij zich niet onder de bescherming van de autoriteiten van zijn thuisland kan
stellen, minstens dat de bescherming in elk geval tekort zou schieten.
Hij zou het risico lopen opgepakt of zelfs vermoord te worden omwille van zijn
homoseksualiteit, gelet op de strafbaarheid ervan in Gambia.

4.2. De Raad merkt op dat verzoeker zijn voorgehouden homoseksualiteit niet aannemelijk
maakt en evenmin aantoont dat de Gambiaanse overheden kennis zouden hebben van zijn
beweerde homoseksuele activiteiten (zie sub 3.3). Voor het overige brengt verzoeker geen
concrete elementen bij ter ondersteuning van zijn vraag om subsidiaire bescherming en
ontwaart de Raad in het administratief dossier evenmin gegevens die wijzen op een reëel
risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de voormelde wet van 15 december
1980 bij terugkeer naar zijn land van herkomst. Derhalve kan aan verzoeker de subsidiaire
beschermingsstatus niet worden toegekend.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 3 december 2008 door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 R. SANEN. W. MULS.


