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nr. 59 450 van 8 april 2011

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 14 januari 2011

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

staatlozen van 20 december 2010.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 14 februari 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 maart 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

VAN WEYENBERGE en van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Gambiaans staatsburger te zijn van Soce origine en afkomstig van Mayamba. In

februari 2005 kreeg u met uw toenmalige vriendin een zoon, maar toen de moeder van het kind in 2007

haar belofte met u te trouwen niet nakwam en daarentegen met iemand anders huwde, besloot u dat u

geen vertrouwen meer kon hebben in vrouwen. U liet de vrouwen voor wat ze zijn en voelde dat u

voortaan met mannen moest omgaan. U werkte als tuinier in het Kings Motel te Mayamba, waar u in

december 2008 een Britse toerist ontmoette, (A.) genaamd. Hij zocht contact met u. Op een zekere dag

gingen jullie samen naar de zoo, waar hij u voorstelde om seksuele betrekkingen te hebben met hem. In

ruil voor seks beloofde hij een wagen voor u te kopen zodat u een taxibusiness kon beginnen. Hij wilde

ook uw moeder ontmoeten. Eind december 2008 keerde (A.) terug naar Groot-Brittannië. Jullie hadden

nog geen seks gehad. Jullie hielden telefonisch contact en in december 2009 kwam (A.) terug. Hij kocht
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u zoals beloofd een wagen en jullie bedreven voor het eerst de liefde. Op 16 december 2009 zag

(B.), een werknemer van het motel, dat (A.) u op de mond kuste in de tuin van het motel. Hij sprak

u hierover aan maar u ontkende dat het op de mond was en zei dat het gewoon een begroetingskus

was op de kaak. (B.) bleef echter achterdochtig en op 20 december 2009 stormde hij plots de

motelkamer van (A.) binnen, net op het ogenblik dat jullie er samen seks hadden. Zijn vermoeden werd

bevestigd en hij ging onmiddellijk de ouderen op het dorpsplein inlichten. U liep hem achterna maar

werd plots geconfronteerd met een woedende menigte. U liep naar de politie voor bescherming maar

toen de agenten hoorden dat u betrapt werd terwijl u seks had met een mannelijke toerist werd u

opgesloten. Vier dagen later betaalde (A.) voor uw vrijlating. De politiechef liet u gaan maar

waarschuwde u dat hij u niet kon beschermen en raadde u aan het land te verlaten. (A.) liet u

onderduiken op een toeristische plaats in Daranka en zocht een passeur die u aan de nodige

documenten zou helpen om het land te verlaten. U verliet Gambia op 10 januari 2010 samen met deze

passeur. Het was de bedoeling dat hij u naar Groot-Brittannië zou brengen waar (A.) u later zou

vervoegen. Aangekomen in België verdween de passeur echter plots, waarop u hulp vroeg aan een

gesluierde vrouw. Deze bracht u vervolgens naar de Belgische asielinstanties waar u op 11 januari 2010

een asielaanvraag indiende. U hebt sindsdien geen enkel contact meer met (A.).

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 maakt immers noch uw beweerde homoseksuele geaardheid, noch de door u

aangehaalde 1 vervolgingsfeiten aannemelijk.

Vooreerst kunnen een aantal bedenkingen gemaakt worden bij uw verklaringen omtrent

de ontdekking en beleving van uw beweerde homoseksuele geaardheid. U verklaarde geen

gevoelens meer te hebben voor vrouwen sinds u in 2007 ontgoocheld werd door uw toenmalige

vriendin. Zij zou u beloofd hebben met u te trouwen maar kwam haar belofte niet na en huwde

daarentegen met een andere man (gehoorverslag CGVS, p. 4-6). Hoewel het in casu de daden van één

vrouw betreft, extrapoleerde u haar ‘verraad’ opmerkelijk genoeg naar alle vrouwen en zei u bij uzelf dat

u geen enkele vrouw nog kon vertrouwen (gehoorverslag CGVS, p. 5). U besloot de vrouwen te laten

voor wat ze zijn en voortaan met mannen om te gaan. U gaat er immers van uit dat een man nooit zoiets

zou doen (gehoorverslag CGVS, p. 5). Gevraagd of u dan homoseksuele betrekkingen aanging en

besefte homoseksueel te zijn louter omdat u met mannen niet dezelfde (vertrouwens)problemen zou

hebben als met vrouwen, antwoordde u bevestigend en herhaalde u nogmaals dat het ‘verraad’ van uw

toenmalige vriendin u in de richting van mannen duwde en u er toe bracht de vrouwen te laten voor wat

ze zijn (gehoorverslag CGVS, p. 5-6), hetgeen echter weinig overtuigend overkomt.

Voorts blijkt ook uw kennis van de leefwereld en juridische positie van homoseksuelen in

uw land van herkomst uiterst beperkt te zijn. Zo weet u dat homoseksualiteit in Gambia verboden

is, maar u kan niet zeggen op basis van welke wet of welk wetsartikel, noch wat ter zake precies

verboden of strafbaar is gesteld, noch welke de voorziene maximumstraf is (gehoorverslag CGVS, p. 7).

Voorts bleek u enkel op de hoogte te zijn van het feit dat de Gambiaanse president homoseksuelen

gebood het land te verlaten en kon u zich voor het overige geen andere mediaberichtgeving

aangaande homoseksualiteit in Gambia herinneren (gehoorverslag CGVS, p. 6-7). Ook wanneer u

uitdrukkelijk gevraagd werd of u hoorde van toeristen die problemen kregen omwille van homoseksuele

handelingen, antwoordde u ontkennend. Meer zelfs, u verklaarde dat buitenlandse toeristen in Gambia

geen problemen krijgen omwille van homoseksualiteit of homoseksuele handelingen (gehoorverslag

CGVS, p. 7 en 11). Nochtans werden in de nasleep van de sterk gemediatiseerde verklaringen van de

president in 2008 en 2009 meerdere buitenlandse toeristen opgepakt en/of veroordeeld op

beschuldiging van homoseksualiteit of het stellen van homoseksuele handelingen (zie landeninformatie).

Dat u hier niet van op de hoogte bent en er zelfs van uitgaat dat buitenlandse toeristen ter zake geen

problemen kunnen krijgen doet dan ook verdere vragen rijzen betreffende uw voorgehouden profiel, te

meer u verklaart tewerkgesteld te zijn in een motel en dus met de toeristische industrie geconfronteerd

te zijn geweest. Voorts verklaarde u dat de mensen constant over het onderwerp homoseksualiteit

spraken, maar veel meer dan dat u hoorde dat homoseksuelen aangevallen, gearresteerd en

aangegeven dienen te worden, kon u hier niet over zeggen (gehoorverslag CGVS, p. 7). U zou ook nooit

gehoord hebben van mensen die problemen kregen omwille van hun homoseksuele geaardheid en

verklaarde evenmin iets gehoord te hebben betreffende eventuele verklaringen die in Gambia naar

voren geschoven worden voor het feit dat sommige mensen homoseksueel zijn (gehoorverslag CGVS,

p. 7). Voorts bleek u buiten (A.) geen enkele andere homoseksueel persoonlijk te kennen en bleek u

evenmin ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen te kennen (gehoorverslag CGVS, p. 6-7). Gevraagd
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hoe u concreet in Gambia andere homoseksuele Gambianen zou kunnen ontmoeten, diende u het

antwoord tot slot eveneens schuldig te blijven (gehoorverslag CGVS, p. 6).

Verder maakt u evenmin uw beweerde homoseksuele relatie met (A.) aannemelijk. U

verklaarde (A.) in december 2008 ontmoet te hebben. Jullie trokken samen op, u stelde hem voor aan

uw moeder en hij beloofde u een wagen te kopen. Na zijn vertrek hielden jullie telefonisch contact en in

december 2009 kwam hij terug naar Gambia (gehoorverslag CGVS, p. 7-8). Desondanks kon u over (A.)

niet veel meer zeggen dan dat het een Britse toerist is die ooit - u weet niet wanneer - eveneens

ontgoocheld werd door een vrouw. Zo weet u niet wat de volledige naam is van (A.), noch hoe oud hij

ongeveer is en waar in Groot-Brittannië hij precies woont. U weet evenmin of hij in Groot-Brittannië in

een relatie was met iemand, noch of hij reeds eerder relaties had gehad met andere mannen. Of hij

broers en/of zussen heeft kon u evenmin zeggen, en u zou hem ook nooit gevraagd hebben of hij al dan

niet kinderen heeft. Gevraagd naar zijn beroep antwoordde u dat hij in de handel zat, maar u kon dit niet

nader specificeren. Tot slot bleek u ook onwetend te zijn aangaande zijn religie en zijn hobby’s, of wat

hij graag doet in het algemeen (gehoorverslag CGVS, p. 9-10). U weet dan ook allerminst te overtuigen

betreffende uw beweerde (homoseksuele) relatie met (A.).

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

aan uw beweerde homoseksuele geaardheid, noch aan uw beweerde homoseksuele relatie met

(A.), zodat ook bezwaarlijk geloof kan gehecht worden aan de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten als gevolg van uw beweerde betrapping terwijl u seksuele betrekkingen zou

gehad hebben met (A.).

Betreffende uw beweerde betrapping met (A.) en de daaropvolgende problemen kunnen op

zich overigens eveneens een aantal bedenkingen gemaakt worden. Zo kan men zich zowel in

uwen hoofde als in hoofde van (A.) - gelet op de uitspraken van de Gambiaanse president en de

reeds eerder aangehaalde arrestatie en veroordeling van buitenlandse toeristen op beschuldiging

van homoseksualiteit of het stellen van homoseksuele handelingen, waar ook in de reisadviezen

voor Gambia uitdrukkelijk naar verwezen wordt (zie landeninformatie) - ernstige bedenkingen maken bij

het feit dat (A.) u in de tuin van het motel, zijnde een openbare plaats waar jullie gemakkelijk

gezien konden worden, zomaar op de mond zou kussen (gehoorverslag CGVS, p. 8). U verklaarde

overigens dat jullie ook effectief gezien werden door een medewerker van het motel, (B.) genaamd, die

u hier zelfs over aansprak (gehoorverslag CGVS, p. 8). Desondanks bleven jullie volgens uw

verklaringen evenwel seksuele betrekkingen hebben in de motelkamer van (A.), waarop (B.) er in

slaagde jullie te betrappen omdat hij over een loper beschikte en (A.) de sleutel uit het slot haalde nadat

hij de deur op slot had gedaan (gehoorverslag CGVS, p. 8). Tot slot dient ook vastgesteld te worden dat

u volgens uw verklaringen niet weet hoeveel (A.) betaalde voor uw vrijlating en dat in de 2 weken voor

uw vertrek noch u, noch (A.) er aan gedacht zouden hebben jullie respectievelijke contactgegevens op

te schrijven met het oog op jullie latere hereniging in Groot-Brittannië (gehoorverslag CGVS, p. 11-12),

hetgeen weinig aannemelijk is. Voorgaande vaststellingen ondermijnen verder de reeds

aangetaste geloofwaardigheid van uw relaas.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u niet aannemelijk dat in uwen

hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève 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

subsidiaire bescherming zou lopen.

De door u neergelegde documenten zijn niet van aard voorgaande vaststellingen te

weerleggen. Betreffende uw geboorteakte verklaarde u zelf niet te weten of het een authentiek

document betreft aangezien u het van uw passeur kreeg en u het nooit eerder zag (gehoorverslag

CGVS, p. 3-4), zodat de Commissaris-generaal er bezwaarlijk enige bewijswaarde aan kan hechten. De

internetartikels betreffende de uitspraken van de Gambiaanse president aangaande homoseksualiteit

hebben dan weer geen betrekking op u en kunnen derhalve op geen enkele manier uw

geloofwaardigheid herstellen. Het door u neergelegde attest van Tels Quels en uitnodiging voor een

activiteit van deze organisatie kunnen evenmin voorgaande vaststellingen wijzigen daar er enkel uit blijkt

dat u deelneemt aan door Tels Quels en Oasis georganiseerde activiteiten. U gaf overigens toe dat u

enkel aan deze activiteiten deelneemt en u naderhand niet afspreekt met andere homoseksuelen die u

tijdens deze activiteiten ontmoet en u zich voor de rest evenmin in het Belgische homomilieu begeeft

(gehoorverslag CGVS, p. 5 en 12-13), naar uw zeggen omdat er onvoldoende Engels zou gesproken

worden en u niet naar een plaats kan gaan en daar aan iemand zeggen dat u met hem wil zijn

(gehoorverslag CGVS, p. 12-13). U legt tot slot geen enkel begin van bewijs voor van de door u

ingeroepen vervolgingsfeiten, noch enig document dat uw reisweg zou kunnen aantonen.

C. Conclusie
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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. In een enig middel wordt de schending aangevoerd van de motiveringsplicht, van de artikelen 2 en

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

Verzoeker werpt, betreffende zijn kennis over de leefwereld en juridische positie van homoseksuelen in

zijn land, op dat hij niet van kleins af aan wist dat hij een homoseksuele geaardheid had. Deze

geaardheid is stilaan gegroeid omwille van de omstandigheden. Hij weet dat homoseksualiteit in

Gambia verboden is en er niet openlijk over gesproken wordt. Volgens het CGVS is het vreemd dat hij

geen wetsartikel kan benoemen maar verzoeker is analfabeet, een gewone burger en kent bijgevolg

geen wetsartikelen.

Verzoeker verklaarde tijdens het gehoor verscheidene malen dat hij een zekere A.D. kent die ook

homoseksueel zou zijn. Het CGVS heeft dit niet correct weergegeven.

Verzoeker werpt betreffende het feit dat A. en hij in de tuin betrapt zouden zijn door de medewerker B.

op dat deze tuin aan de achterkant van het motel lag. Het ging dus duidelijk om een private tuin. De

medewerker B. had A. en verzoeker vanuit het raam zien kussen. Het CGVS heeft hier het verhaal

verkeerd weergeven.

Verzoeker heeft verteld dat het de bedoeling was dat de smokkelaar hem in Groot-Brittanië bij het huis

van A. ging afzetten. Verzoeker is uiteindelijk aangekomen in België, wat niet de bedoeling was, zonder

dit te beseffen. De smokkelaar had hem in België afgezet en is verder gereden zonder iets te zeggen.

2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de procespartij in kennis te stellen

van de redenen waarom de administratieve overheid een beslissing heeft genomen, zodat de

rechtszoekende kan oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij

beschikt. Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De

materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking

kunnen genomen worden.

Op basis van verzoekers verklaringen, zoals deze blijken uit het administratief dossier, omtrent de

ontdekking en beleving van zijn beweerde homoseksuele geaardheid werden terecht bedenkingen

dienaangaande gemaakt. Het feit dat het ‘verraad’ van zijn toenmalige vriendin verzoeker in de richting

van mannen duwde en hem ertoe bracht de vrouwen te laten voor wat ze zijn (stuk 3, p.5-6) is niet

overtuigend. Het is niet geloofwaardig dat een persoon omwille van de weigering van de moeder van

zijn kind om met hem te trouwen zich van de vrouwen onthecht en (seksuele) aantrekking zoekt bij
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mannen; zijn verklaringen “de liefde tegenover mannen kwam na de ontgoocheling met de moeder van

mijn zoon (…)” (ibid., p.5) en “de moeder van mijn zoon liet me vallen dat duwde me in de richting van

mannen” (ibid., p.6) zijn derhalve niet plausibel.

Verweerder repliceert terecht dat het feit dat verzoeker analfabeet zou zijn en een gewone burger is en

zijn geaardheid gegroeid zou zijn door de omstandigheden, geen overtuigende argumenten zijn die de

gebrekkige kennis aangaande zijn directe en persoonlijke leefwereld en de juridische positie van

homoseksuelen in Gambia kan toedekken. Van verzoeker kan, gelet op de te verwachten impact van de

homofobe samenleving op zijn persoonlijk leven, redelijkerwijze verwacht worden dat hij in staat is om

hierover informatie te verschaffen. In casu is echter terecht vastgesteld dat verzoeker een uiterst

beperkte kennis heeft.

Verzoeker slaagt er evenmin in zijn beweerde homoseksuele relatie met A. aannemelijk te maken.

Verzoeker weet immers zeer weinig over hem, hetgeen niet verzoenbaar is met de in het verzoekschrift

aangevoerde bewering “[d]at verzoeker zich goed voelde bij (A.) en hun relatie is open gebloeid”. Dit

onderdeel van de motivering wordt niet dienstig weerlegd, zodat het vaststaand is en door de Raad

wordt overgenomen.

Verweerder wordt door de Raad gevolgd waar die stelt dat de bestreden beslissing op basis van

verzoekers verklaringen correct vaststelt dat verzoeker buiten A. geen enkele andere homoseksueel

persoonlijk kent. Wanneer aan verzoeker gevraagd werd of hij andere homoseksuelen in Gambia kent,

antwoordde hij dat hij eens een naam gehoord had van een jonge gast die homoseksueel is, maar

verzoeker heeft hem nooit gekend. Hij is ook niet meer in Gambia en heet A.D. en in het motel waar

verzoeker werkte heeft verzoeker zijn naam gehoord. Nadat de president zijn verklaringen aflegde

hoorde verzoeker zijn naam noemen door de andere werknemers en zeiden ze dat hij homoseksueel

was (ibid., p.6-7). Uit deze verklaringen blijkt aldus duidelijk dat verzoeker A.D. niet persoonlijk kent.

Voormelde vaststellingen leiden tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers relaas. Kritiek op de

overtollige motieven vermogen niet te leiden tot een hervorming van de bestreden beslissing.

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

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

vreemdelingenwet.

2.3. Verzoekers betoog dat de bestreden beslissing niet vermeldt welke de redenen zijn waarom de

subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd, mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing

blijkt dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de bestreden beslissing

heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het feit dat deze motieven

geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus

ondersteunen, betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende

gemotiveerd zou zijn.

Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas (zie sub 2.2.) en de elementen in het

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

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

vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht april tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


