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nr. 62 774 van 7 juni 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 31 maart 2011

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

staatlozen van 28 februari 2011.

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 28 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. MOUBAX en van attaché B.

BETTENS, 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

Volgens uw verklaringen bezit u de Gambiaanse nationaliteit en bent u geboren op 12 januari 1984

te Serekunda. U bent moslim en uw etnische origine is Fula.

U werkte in een restaurant in Senegambia en op 26 november 2008 ontmoette u de Duitse toerist (T.L.)

in het restaurant. Hij wou met u praten, maar omdat u het druk had, gaf u hem uw telefoonnummer.

Nadien spraken jullie enkele keren af en op 6 december 2008 nodigde u hem uit bij uw familie. (T.L.)

keerde op 7 december 2008 weer naar Duitsland en kwam van 20 april 2009 tot 15 mei 2009 weer naar

Gambia. Als hij in Duitsland was, belden jullie met elkaar en als hij in Gambia was spraken jullie af met

elkaar. Op 10 oktober 2009 kwam (T.L.) voor een derde maal naar Gambia. Op 12 oktober 2010
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vertelde (T.L.) u dat hij homo was en dat hij een relatie met u wilde beginnen. U vroeg bedenktijd en op

15 oktober 2009 accepteerde u (T.L.) als uw partner. Op 17 oktober 2009 hadden jullie voor het eerst

seks met elkaar. Op 30 oktober 2009 vertrok (T.L.) weer naar Duitsland en op 15 april 2010 kwam hij

voor een vierde maal naar Gambia. Op 28 april 2010 viel een veiligheidsagent van de lodge waar (T.L.)

verbleef, zijn kamer binnen. Hij betrapte jullie naakt in bed en jullie werden gearresteerd. Op 2 mei 2010

werden jullie vrijgelaten nadat (T.L.) smeergeld betaalde. Jullie doken onder in het dorp Jambur, waar

(T.L.) (B.) – een Nigeriaanse mensensmokkelaar – kende. Deze nam pasfoto’s van u en op 27 juni 2010

verliet u samen met (B.) Gambia per vliegtuig. Een dag later kwam u in België toe en diezelfde dag

diende u er nog een asielaanvraag in.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico

op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

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,

maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen aan het Commissariaat-generaal te worden

gemaakt.

Vooreerst kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt bij de door u beweerde

homoseksuele geaardheid.

Ten eerste kunnen een aantal bedenkingen gemaakt worden bij uw verklaringen omtrent

de ontdekking en beleving van uw beweerde homoseksuele geaardheid.

Volgens uw verklaringen had u op 15 oktober 2009 (een jaar nadat u (T.L.) voor het eerst ontmoette)

voor het eerst gevoelens voor (T.L.) (gehoor CGVS, p.10). Toen u gevraagd werd vanaf wanneer u zich

aangetrokken voelde tot mannen, antwoordde u dat dit vanaf 15 oktober 2009 was. Toen u – ironisch –

gevraagd werd om welk uur specifiek dit was, gaf u aan dat het ’s nachts was (gehoor CGVS, p.15).

Toen u erop gewezen werd dat u de ontdekking van uw homoseksuele geaardheid wel erg nauwkeurig

kon plaatsen, kwam u niet verder dan de bewering dat het begon met de persoonlijkheid van (T.L.) en

dat u op 17 oktober 2009 voor het eerst seks had met (T.L.) en dat u sinds die dag gevoelens hebt voor

mannen, omdat u toen voor het eerst seks had met (T.L.) (gehoor CGVS, p.15). Toen u verder gevraagd

werd hoe u er zeker van was dat u mannen boven vrouwen verkiest, gaf u nogal plastisch aan dat een

man nu met u vree in plaats van u met een vouw, dat dat een beter gevoel gaf en dat u sindsdien meer

gevoelens voor mannen hebt (gehoor CGVS, p.15). Verder gaf u aan dat u vanaf de dag dat u een

relatie met (T.L.) aanging geen gevoelens meer had voor meisjes (gehoor CGVS, p.11). Er dient te

worden opgemerkt dat bovenstaande verklaringen over de ontdekking van uw beweerde homoseksuele

geaardheid weinig overtuigend of doorleefd overkomen en door u louter in verband gebracht worden

met seksuele gevoelens en activiteiten. Toen u verder gevraagd werd wat er door uw hoofd ging toen u

besefte dat u homoseksueel was, gaf u aan dat u ervan houdt (gehoor CGVS, p.15). Uit bovenstaande

verklaring, blijkt geenszins dat u uw homoseksuele geaardheid op geen enkel moment voor uzelf als

problematisch ervoer, terwijl uit informatie waarover het CGVS beschikt én uw verklaringen, blijkt dat de

Gambiaanse maatschappij een overwegend homofobe houding aanneemt (gehoor CGVS, p.7-9 en

p.13-16). Het komt weinig doorleefd en dus niet geloofwaardig over dat u zich – in een overwegend

heteroseksuele en homofobe omgeving – volstrekt niet zou hebben gerealiseerd dat uw – pas ontdekte

– homoseksuele geaardheid potentieel problematisch was, maar dat u hier – integendeel – gewone en

normale gevoelens bij had en u er zich, weliswaar na een bedenktijd van drie dagen (zie gehoor CGVS,

p. 9), volstrekt geen zorgen over maakte dat u afweek van de heersende norm.

Vervolgens blijkt ook uw kennis van de leefwereld en de juridische positie van homoseksuelen

in uw land van herkomst quasi onbestaand te zijn.

U gaf – overigens correct – aan dat het Gambiaanse volk niet moet weten van homoseksualiteit en

gaf aan dat de president van Gambia zei dat homoseksuelen gedood moesten worden (gehoor CGVS,

p.7-9 en p.13-16). Toen u verder gevraagd werd wat de Gambiaanse wet over homoseksualiteit zegt,

gaf u aan dat u de wet niet kent, maar dat de president zei dat iemand die gepakt wordt, gedood moet

worden. Toen u erop gewezen werd dat u in de cel zat wegens homoseksualiteit en u gevraagd werd

welke straf u riskeerde volgens de Gambiaanse wetgeving, gaf u opnieuw ontwijkend aan dat de

president zei dat de straf de dood is. Toen u erop gewezen werd dat u vandaag enkele internetartikelen

afgaf waar ondermeer de strafmaat bij homoseksualiteit aangehaald wordt, gaf u aan dat uw advocaat

die artikelen afgaf en dat u ze niet las. Toen u daarop gevraagd werd of u dan nooit naging welke straf u

riskeerde, antwoordde u opnieuw ontwijkend door naar het door u neergelegde artikel over de president

te verwijzen (gehoor CGVS, p.14). Er dient vastgesteld te worden dat u de Gambiaanse
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wetgeving betreffende homoseksualiteit niet kent. Van iemand die een homoseksuele geaardheid heeft

en omwille daarvan vervolging vreest en onderging en zijn land ontvlucht, kan redelijkerwijze verwacht

worden dat hij hiervan op de hoogte is of er op zijn minst geïnteresseerd naar op zoek gaat. Dat u naliet

dit te doen, zelfs wanneer u de bronnen bij de hand had, doet verder twijfelen aan het doorleefde

karakter van uw asielrelaas.

Verder gaf u aan dat u nooit hoorde van ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen in Gambia, dat u

in Gambia niemand kent die homoseksueel is en dat u ook nooit iemand zag die homoseksueel is

(gehoor CGVS, p.16). Toen u gevraagd werd wat u dan deed als u personen met dezelfde geaardheid

wou ontmoeten, gaf u ontwijkend aan dat u hen graag zou ontmoeten. U gaf aan dat u hen niet

kon ontmoeten, maar dat u in het geheim naar gevoelens zou vragen (gehoor CGVS, p.16). Toen

u gevraagd werd of u – buiten (T.L.) –homoseksuele vrienden of kennissen had, gaf u aan dat

u niemand anders kende die homoseksueel is (gehoor CGVS, p.17). Toen u verder werd gevraagd of

u andere homoseksuelen kende die omwille van hun homoseksualiteit problemen kenden in Gambia,

gaf u aan dat u er niet van hoorde (gehoor CGVS, p.17). Toen u gevraagd werd of u beroemde

Gambianen kende die een homoseksuele geaardheid hebben of die ervan verdacht werden, gaf u aan

dat u het niet wist (gehoor CGVS, p.17). Toen u verder gevraagd werd of u weet had van artikelen

betreffende homoseksualiteit die in de Gambiaanse pers verschenen, gaf u aan van niet, omdat u eraan

dacht om uw leven te redden (gehoor CGVS, p.17). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd en uit de documenten die u zelf

voorlegt, blijkt dat er heel wat artikelen in de Gambiaanse media verschenen, ook na het moment dat u

homoseksueel 'werd', over homoseksuelen die omwille van hun homoseksualiteit problemen kenden in

Gambia. Er dient te worden opgemerkt dat uw kennis betreffende de leefwereld van homoseksuelen in

uw land van herkomst erg beperkt is. Uw beperkte kennis is des te frappanter daar u beweerde

homoseksueel te zijn in een land dat onder andere bekend staat voor zijn homotoerisme – wat u

bevestigde (gehoor CGVS, p.17) – én die in de toeristische sector te Gambia werkte. Verder verklaarde

u sinds uw relatie met (T.L.) enkele signalen geleerd te hebben waardoor homoseksuelen elkaar kunnen

herkennen. Wanneer u gevraagd werd die te omschrijven, verwees u naar het dragen van vrouwenkledij

(gehoor CGVS, p. 17), wat toch opmerkelijk is aangezien dit bezwaarlijk als een geheim signaal in een

homofoob land kan gelden.

Bovendien blijkt ook uw kennis van de situatie en/of rechten van homoseksuelen in

België onbestaande te zijn.

U verklaarde dat u in de toekomst relaties met mannen verkiest. Toen u gevraagd werd of u in

België reeds homoseksuelen opzocht, gaf u aan dat u er met uw advocaat over sprak en dat hij naging

bij het CGVS om te zien welke documenten nodig waren voor uw asielaanvraag. Uw advocaat vertelde

u dat bewijs uit Gambia belangrijker was, omdat iedereen in België toegang heeft tot een

Belgische homo-organisatie. Verder gaf u aan dat u niet weet of homoseksualiteit in België verboden is

en dat u nog geen toestemming kreeg van uw advocaat om naar een homo-organisatie te gaan (gehoor

CGVS, p.17-18). Toen u daarop gevraagd werd of u niet aan uw advocaat vroeg of homoseksualiteit in

België verboden is, ontweek u de vraag door uw antwoord op de vorige vraag te herhalen (gehoor

CGVS, p.18). Van iemand die beweert homoseksueel te zijn mag men verwachten dat hij na een verblijf

van acht maanden in België reeds andere homoseksuelen opzocht of dat hij minstens weet

of homoseksualiteit in België verboden is of niet.

Bovenstaande vage verklaringen en frappante onwetendheden ondermijnen

de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende uw homoseksuele geaardheid volledig

en bijgevolg de vervolging die u omwille van uw geaardheid onderging.

Bovendien verklaarde u dat u nooit enig document in eigen handen had toen u de grenscontroles in

de luchthavens te Gambia en België passeerde, maar dat de smokkelaar steeds ‘uw’ paspoort bij had

en dat hij het woord voerde en de paspoorten afgaf. U gaf aan dat u gewoon volgde (gehoor CGVS,

p.7). Uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt echter dat elke persoon zijn /

haar identiteitsdocumenten individueel en persoonlijk moet laten controleren op de luchthaven van

Zaventem (zie administratief dossier).

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of

een reëel risico op lijden van ernstige schade.

U legde bovendien een opsporingsbevel neer, maar betreffende dit document dient te

worden opgemerkt dat uit het verschil in lettertype bij het telefoonnummer en faxnummer en de

gekopieerde handtekening en stempel van de politie blijkt dat het document mogelijks gefabriceerd

werd. Daarbij stelt het document merkwaardig genoeg enerzijds dat het slechts beperkt verspreid mag

worden (restricted), maar anderzijds wordt hiermee 'the general public' op de hoogte gebracht van het

feit dat u gezocht wordt, wat verder de authenticiteit van het document totaal ondermijnt. Hierbij kan dan

nog worden opgemerkt dat, aangezien geen geloof meer kan gehecht worden aan de authenticiteit van
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dit stuk, eveneens geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen in verband met uw vriend die

het document bij uw ouders zou hebben gehaald en zo zou vernomen hebben dat uw ouders boos zijn

op u (gehoor CGVS, p. 14).

Om enige bewijskracht te hebben dienen de door u voorgelegde stukken te worden ondersteund

door consistente en geloofwaardige verklaringen, wat in casu echter duidelijk niet het geval is. De door

u neergelegde bundel internetartikelen spreekt zich enkel uit over de algemene situatie

van homoseksuelen in Gambia en toont uw persoonlijke problemen niet aan, ook al omdat geen geloof

kan gehecht worden aan uw homoseksuele geaardheid. De certificaten van ‘NT2’ zijn niet relevant voor

uw asielrelaas. U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw identiteit en reisweg, hetgeen een

bijkomende negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

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. Verzoeker voert aan dat hij op 28 april 2010 met zijn vriend in de lodge werd betrapt door een

security agent die zei dat homoseksualiteit verboden was in Gambia en dat hij zou gedood worden. Hij

stelt dat zij gearresteerd werden en op het politiekantoor van Manjai in de cel belandden voor vier dagen

en er zware folteringen ondergingen. Verzoeker betoogt dat zij na vier dagen werden vrijgelaten doch

dat men hem heeft aangeraden het land te verlaten teneinde hun leven te redden.

Verzoeker merkt op pas recent te hebben toegegeven aan zijn gevoelens voor zijn homoseksuele

partner en dat dit zijn eerste homoseksuele relatie was zodat het logisch is dat hij niet op de hoogte was

van de organisaties die bestonden voor homoseksuelen en de strafmaat voor homoseksualiteit in zijn

land. Hij betoogt dat hij wel degelijk wist dat het verboden was en stelt “het is illegaal en niet toegestaan

in Gambia en ik heb horen zeggen dat de president zei dat zulke mensen moesten sterven”.

Verzoeker stelt dat hij tijdens het gehoor eerlijk heeft toegeven dat het in het begin allemaal vreemd

voor hem was en dat hij het nooit eerder in zijn leven had ervaren. Nadien heeft hij evenwel echte

gevoelens gekregen die natuurlijk waren en ook niet konden ontkend worden. Verzoeker stelt dat hij

zich schaamde en dat zijn familie niet op de hoogte was. Hij voert aan dat hij door deze nuances aan te

geven, bewijst dat het wel degelijk doorleefd maar zeer nieuw voor hem was en dat hij ook niet wilde dat

zijn ouders en vrienden het vernamen.

Verzoeker benadrukt dat de feiten te recent zijn om veel kennis te hebben verzameld omtrent het statuut

van de homoseksuele man in Gambia en de risico’s van homoseksualiteit. Hij stelt dat hij bovendien

alleen gevoelens had voor T.L. en geen behoefte had andere homoseksuelen te ontmoeten. Hij

benadrukt dat hij wel degelijk heeft verklaard dat in de moslimcultuur van Gambia het vertrouwelijk is om

over zijn seksueel leven en geaardheid te praten en dat hij derhalve ook geen andere homoseksuelen

kent. Verzoeker betoogt dat het duidelijk is dat door zijn recente seksuele ervaringen met zijn vriend en

de vervolging en arrestatie erna, het voor hem onmogelijk is om een volledig dossier samen te stellen.

Hij stelt dat hij maar aan één ding dacht, namelijk zijn leven redden. Het feit dat hij in de toeristische

sector heeft gewerkt, doet volgens verzoeker niets af aan dit feit vermits het voor hem allemaal zeer

nieuw en onbekend was en hij geen tijd had om zich te verdiepen in de materie.

Verzoeker stelt uit angst in België geen contact te hebben opgenomen met andere organisaties vermits

hij zijn vorige advocaat het nodige werk liet doen om zijn dossier samen te stellen en hij derhalve het

Nederlands niet helemaal machtig is. Verzoeker merkt op dat zijn vorige advocaat bovendien zelf tijdens

het gehoor heeft opgemerkt “ik wil zeggen dat ik niet weet of er een penale code is in Gambia, de

president is een dictator, mensen zullen homoseksuelen doden in Gambia”. Men kan volgens verzoeker

derhalve moeilijk verwachten dat hij het allemaal weet.

Wat betreft de grenscontroles stelt verzoeker dat zijn “passeur” alles heeft geregeld. Hij betoogt dat hij

zelf zijn paspoort niet moest laten zien hetgeen misschien de regel was maar waarvan werd afgeweken

in zijn geval toen men zag dat het zijn foto was. Verzoeker benadrukt dat het door hem neergelegde

stuk niet als vals kan worden bestempeld. Waar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen (hierna: CGVS) stelt dat het stuk gefabriceerd is, merkt verzoeker op dat het CGVS

hiervan het bewijs niet heeft geleverd. Het feit dat het telefoon- en faxnummer een ander lettertype

hebben, valt volgens verzoeker soms voor in Afrikaanse landen. Verzoeker stelt dat uit het document
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duidelijk blijkt dat hij uit de gevangenis ontsnapt is na zijn voorlopige hechtenis en dat er duidelijk in

vermeld wordt dat hij seks had met een andere man, T.L., en dat hij actueel gezocht wordt. Hij

benadrukt dat dit zijn asielrelaas en derhalve ook zijn angst om terug te keren bevestigt. Verzoeker stelt

wel degelijk in aanmerking te komen voor erkenning als politiek vluchteling.

2.2.1. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker verweer voert tegen de motieven van de

bestreden beslissing. Aldus roept hij de schending in van de materiële motiveringsplicht. Verweerder

heeft het middel ook aldus begrepen en bestreden. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het

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

aanmerking kunnen genomen worden. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt

verzoekers asielaanvraag in dit kader bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève,

zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

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

zelf. Zoals iedere 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 (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.-C.

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. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, 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.

Verzoeker brengt, zoals door de commissaris-generaal terecht wordt vastgesteld, geen begin van bewijs

bij ter ondersteuning van zijn voorgehouden identiteit en reisroute, hetgeen een negatieve indicatie

vormt voor zijn algehele geloofwaardigheid. Dit klemt nog des te meer daar uit de landeninformatie in

het administratief dossier blijkt dat elke persoon zijn of haar identiteitsdocumenten individueel en

persoonlijk moet laten controleren op de luchthaven van Zaventem (administratief dossier, stuk 18).

Verzoekers verweer dat zijn “passeur” alles heeft geregeld en hij zelf zijn paspoort niet heeft moeten

laten zien aan de grenscontroles en dat in zijn geval misschien werd afgeweken van de regel toen men

zag dat het zijn foto was, kan derhalve in het post-9/11-tijdperk niet worden aangenomen.

De commissaris-generaal heeft terecht gemotiveerd dat verzoekers verklaringen betreffende de

ontdekking en beleving van zijn homoseksuele geaardheid niet geloofwaardig zijn. Zo heeft verzoeker

omtrent de ontdekking van zijn homoseksuele geaardheid verklaard dat hij op 15 oktober 2009 voor het

eerst gevoelens voor T.L. heeft gehad (administratief dossier, stuk 4, p. 10) en dat hij zich sinds de

nacht van 15 oktober 2009 aangetrokken voelt tot mannen (ibid., p. 15). Geconfronteerd met het feit dat

hij de ontdekking van zijn homoseksuele geaardheid erg nauwkeurig kon plaatsen, verklaarde

verzoeker: “Nee, het begon met de persoonlijkheid van (T.L.) (…). Sinds [17 oktober 2009] had ik

gevoelens voor mannen, want toen had ik voor het eerst seks met (T.L.)” (ibid., p. 15). Vervolgens

gevraagd hoe hij zeker wist dat hij mannen boven vrouwen verkoos, stelde verzoeker: “Nu neukte (T.L.)

me in plaats van ik een vrouw, dat was een beter gevoel” (ibid., p. 15).

De commissaris-generaal heeft op goede grond vastgesteld dat verzoekers verklaringen omtrent de

ontdekking van zijn homoseksuele geaardheid louter seksuele activiteiten betreffen en derhalve niet

doorleefd overkomen.

Verzoekers louter algemene bewering dat de ontdekking van zijn homoseksuele geaardheid wel degelijk

doorleefd was maar dat het zeer nieuw voor hem was en dat hij ook niet wilde dat zijn ouders en vrienden

het vernamen, is niet afdoende om de voormelde concrete vaststellingen te ontkrachten.

Verzoeker voert geen concreet verweer ten aanzien van de motivering in de bestreden beslissing

aangaande de beleving van zijn homoseksuele geaardheid, meer bepaald dat het niet doorleefd en niet

geloofwaardig overkomt dat hij zijn pas ontdekte homoseksuele geaardheid niet als problematisch heeft
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ervaren, maar er gewone en normale gevoelens bij had terwijl zowel uit de landeninformatie in het

administratief dossier (administratief dossier, stuk 18) als uit verzoekers verklaringen (administratief

dossier, stuk 4, p. 7-9; 13-16) blijkt dat de Gambiaanse maatschappij een overwegend homofobe

houding aanneemt. Deze motivering vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en blijft, daar zij

door verzoeker niet dienstig wordt weerlegd, onverminderd overeind.

De commissaris-generaal heeft met recht geoordeeld dat verzoekers kennis van de leefwereld van

homoseksuelen in zijn land van herkomst erg beperkt is. Verzoeker is immers niet op de hoogte van de

strafmaat die volgens de Gambiaanse wetgeving op homoseksualiteit staat. Dit klemt des te meer daar

de door verzoeker bijgebrachte internetartikelen (administratief dossier, stuk 17) de strafmaat duidelijk

vermelden. Dat verzoeker de artikelen niet gelezen heeft vermits zijn advocaat de artikelen heeft

neergelegd, kan niet dienstig worden aangevoerd. De commissaris-generaal heeft terecht gemotiveerd

dat van iemand die een homoseksuele geaardheid heeft en omwille hiervan vervolging vreest en reeds

ondergaan heeft en zijn land is ontvlucht, redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij op de hoogte is

van de Gambiaanse wetgeving betreffende de bestraffing van homoseksualiteit. Dat verzoeker naliet dit

te doen, zelfs wanneer hij de bronnen bij de hand had, getuigt van desinteresse en doet verder afbreuk

aan het doorleefde karakter van zijn asielrelaas.

Verzoeker is evenmin op de hoogte van organisaties of ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen en

kent buiten T.L. geen andere homoseksuelen. Verzoekers verweer dat het logisch is dat hij niet op de

hoogte is van de strafmaat voor homoseksualiteit en organisaties voor homoseksuelen vermits hij pas

recent heeft toegegeven aan zijn homoseksuele gevoelens en dat hij geen andere homoseksuelen kent

vermits hij alleen gevoelens had voor T.L. en het in de moslimcultuur van Gambia vertrouwelijk is om

over zijn seksueel leven te praten, kan niet worden aangenomen. Verzoeker heeft immers verklaard in

de toeristische sector van Gambia te hebben gewerkt (administratief dossier, stuk 4, p. 3) en heeft

bevestigd dat dit land bekend staat voor zijn homotoerisme (ibid., p.17). Verzoekers louter algemene

bewering dat het feit dat hij in de toeristische sector werkte niets afdoet aan het feit dat het voor hem

allemaal zeer nieuw en onbekend was en hij geen tijd had om zich te verdiepen in de materie, is niet

afdoende om de voormelde concrete vaststellingen te ontkrachten.

Verzoeker voert geen concreet verweer ten aanzien van de vaststelling in de bestreden beslissing dat het

niet aannemelijk is dat hij evenmin op de hoogte was van artikelen betreffende homoseksualiteit die in

de Gambiaanse pers verschenen zijn, aangezien uit de landeninformatie (administratief dossier, stuk

18) en de documenten die verzoeker zelf heeft neergelegd (administratief dossier, stuk 17) blijkt dat er

een noemenswaardig aantal artikelen in de Gambiaanse pers verschenen zijn. Deze motivering vindt

steun in het dossier, is terecht en pertinent en blijft, daar zij door verzoeker niet dienstig wordt weerlegd,

onverminderd overeind.

Voornoemde vage verklaringen en onwetendheden ondermijnen de geloofwaardigheid van verzoekers

verklaringen betreffende zijn homoseksuele geaardheid. Derhalve wordt ook de geloofwaardigheid

ondermijnd van de door verzoeker aangevoerde vervolging omwille van zijn seksuele geaardheid.

Terecht heeft de commissaris-generaal voorts geoordeeld dat van verzoeker redelijkerwijze mag worden

verwacht dat hij na een verblijf van acht maanden in België reeds andere homoseksuelen heeft

opgezocht. Verzoekers louter algemene bewering dat hij uit angst geen contact heeft opgenomen met

andere organisaties in België aangezien hij zijn vorige advocaat het nodige werk liet doen om zijn dossier

samen te stellen en hij derhalve het Nederlands niet helemaal machtig is, is niet afdoende om de voormelde

concrete vaststellingen te ontkrachten.

Verzoeker voert geen concreet verweer ten aanzien van de vaststelling in de bestreden beslissing dat

van verzoeker redelijkerwijze mag worden verwacht dat hij na een verblijf van acht maanden in België

minstens weet of homoseksualiteit in België al dan niet verboden is.

Deze vaststellingen ondergraven verder de geloofwaardigheid van de door verzoeker aangevoerde

homoseksuele geaardheid en vervolging omwille van deze geaardheid.

De door verzoeker bijgebrachte stukken vermogen niet tot een ander oordeel te leiden. De commissaris-

generaal heeft met recht gemotiveerd dat de authenticiteit van het door verzoeker neergelegde

opsporingsbevel ondermijnd wordt door (i) het verschil in lettertype bij het telefoon- en faxnummer; (ii)

de gekopieerde handtekening en stempel van de politie; (iii) het feit dat het document enerzijds stelt dat

het opsporingsbevel “restricted” is en anderzijds wordt aangegeven dat “the general public” op de

hoogte wordt gebracht. Dient overigens te worden opgemerkt dat het niet aannemelijk is dat de politie

van Gambia zich voor de communicatie via e-mail bedient van een Hotmail- en een Yahoo-adres.

Verzoeker beperkt zich tot het uiten van de louter algemene en ongefundeerde bewering dat het feit dat

het telefoon- en faxnummer een ander lettertype hebben, soms voorvalt in Afrikaanse landen en tot het

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal daar waar hij stelt dat het stuk
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“behoudens enige klacht wegens valsheid niet als vals kan worden bestempeld”. Hij onderneemt echter

niet de minste poging om de motieven aan de grondslag van de bestreden beslissing in concreto te

weerleggen.

De door verzoeker bijgebrachte documenten vermogen, gelet op het voorgaande, niet te leiden tot een

andere oordeelsvorming.

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.

2.3.1. Verzoeker vraagt minstens de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus gezien de

actuele problemen tussen de christenen en de extremistische moslims.

2.3.2. Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij omtrent “de actuele problemen tussen de christenen

en de extremistische moslims” zodat niet ingezien kan worden in welke mate dit kan leiden tot een reëel

risico op ernstige schade zoals omschreven in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Gelet op het hoger

vastgestelde inzake zijn relaas (zie sub 2.2.3.) en de elementen in het administratief dossier toont

verzoeker niet aan dat er zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel

48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.4. De materiële motiveringsplicht is niet geschonden. Het enig middel is niet gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven juni tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


