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nr. 66 133 van 2 september 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 20 april 2011 heeft

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

25 maart 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 20 juni 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juli 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. CHRISTOFFELS en van

attaché S. DUPONT, 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 19 juni 1985 te Ibotown. U

bent van Mandingo origine en u bent moslim. U hebt heel uw leven in Ibotown gewoond. U woonde er

samen met uw ouders, uw broers en zussen.

In augustus 2008 maakte u er kennis met een Italiaanse toerist (Ma.). Hij kwam in uw winkel, die u

samen uitbaatte met uw oom (Mu.), hij maakte een praatje met u en vroeg uw telefoonnummer. Een van

de daaropvolgende dagen belde hij u en stelde voor om iets te gaan drinken. U sprak verschillende

keren met (Ma.) af en tijdens een van deze ontmoetingen in augustus 2008 vertelde hij u dat hij

homoseksueel was en dat hij gevoelens voor u had. U reageerde hierop door te zeggen dat u ook

gevoelens had en dat u geïnteresseerd was in hem. U was blij dat u eindelijk met iemand over uw

homoseksuele gevoelens kon praten. Hiervoor had u immers nog nooit een homoseksuele relatie
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gehad, en had u er nog nooit met iemand over kunnen praten. Toen u ongeveer twintig jaar oud was,

besefte u dat u homoseksueel bent.

(Ma.) kwam eenmaal per jaar naar Gambia en bleef er telkens drie maanden. In de periodes dat (Ma.)

niet in Gambia was, hadden jullie een of twee maal per maand telefonisch contact. Tijdens de maanden

dat (Ma.) wel in Gambia was, waren jullie echt samen en deden jullie heel wat dingen samen. In 2010

betrapte uw vader jullie echter in uw kamer in de woning van uw familie. Hij trof jullie naakt aan in uw

bed. Uw vader wou u vervolgens niet meer zien. U was niet meer welkom in het huis van uw familie. Uw

vader ging zelfs naar de Islamraad om te melden dat u homoseksueel was. Deze Islamraad besliste

vervolgens dat u de stad moest verlaten, en raadde u zelfs aan zo snel mogelijk uit Gambia weg te

gaan. U keerde nog enkele malen terug naar de woning van uw familie om te vragen of u niet terug

binnen mocht, maar uw vader was onverbiddelijk. U vond tijdens die drie dagen onderdak bij uw oom

(Mu.), die u vervolgens hielp om het land te verlaten. Hij bracht u in contact met een

mensensmokkelaar, (L.K.), die u vergezelde naar België en u de nodige papieren bezorgde. U verliet

Gambia op 5 december 2010, en kwam op 6 december 2010 aan in België. De volgende dag vroeg u

asiel aan bij de Belgische instanties.

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, maar volgende

bedenkingen dienen bij uw verklaringen aan het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u uw beweerde homoseksuele geaardheid niet

aannemelijk maakt.

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

ontdekking en beleving van uw homoseksuele geaardheid. Wanneer u gevraagd wordt wanneer u

ontdekte dat u homoseksueel was, antwoordt u dat dit rond uw twintigste moet geweest zijn, maar dat

het lang geleden is en dat u er geen exacte periode op kan kleven (zie gehoorverslag CGVS, p.10).

Wanneer u vervolgens gevraagd wordt wat u toen voelde op het moment dat u zeker wist dat u

homoseksueel was, komt u niet verder dan te stellen dat het iets is wat in u zat, dat het gewoon zo was

en dat u zo was als mens (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Dit laatste antwoord is hoogst opmerkelijk

gelet op de 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. Dit erg weinig doorleefde antwoord komt dan ook allesbehalve

overtuigend over. Dat u zich niet meer vragen stelde over uw homoseksuele gevoelens is des te

frappanter aangezien u uit een religieuze moslimfamilie komt en aangezien u zelfs tijdens uw jeugd een

tijd naar de Koranschool bent geweest (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Op de vraag hoe u uw

homoseksualiteit met uw geloof verzoende, antwoordt u nogmaals dat vooral uw vader hier problemen

mee had en dat u het gewoon aanvaardde. Nergens brengt u gevoelens van angst, vertwijfeling of

onzekerheid ter sprake die toch verwacht mogen worden tijdens de ontdekking van een homoseksuele

geaardheid in een homofobe omgeving. U verklaart voor uw relatie met (Ma.) nooit andere relaties met

mannen te hebben gehad (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Tot tweemaal toe wordt u dan vervolgens

gevraagd of u ooit verliefd bent geweest of gevoelens hebt gehad voor andere mannen, uw gevoelens

voor (Ma.) buiten beschouwing gelaten. Eerst antwoordt u aarzelend van niet, vervolgens zegt u dat u

andere mannen kon zien en gevoelens kon hebben, maar dat u het nooit durfde te tonen omdat u niet

wist hoe die mannen zouden reageren (zie gehoorverslag CGVS, p.11). U kunt echter geen

voorbeelden aanhalen van mannen voor wie u gevoelens zou gehad hebben. Wanneer u vervolgens

nogmaals uitdrukkelijk de vraag gesteld wordt of u al dan niet ooit verliefd bent geweest op een man

vóór uw relatie met (Ma.) en of u hier een voorbeeld van kan geven, omdat u beweert de vraag niet

goed begrepen te hebben, antwoordt u kort dat zoiets nooit eerder gebeurd is (zie gehoorverslag CGVS,

p.11). Later tijdens het gehoor wordt u opnieuw gevraagd of u tijdens uw adolescentie nooit gevoelens

hebt gehad voor andere jongens. U antwoordt dat u soms gevoelens had, maar dat u het niet durfde te

vertellen. Ook nu echter haalt u geen voorbeelden aan (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Deze wat

tegenstrijdige en dubbelzinnige antwoorden komen eveneens allesbehalve overtuigend en doorleefd

over.

Voorts kunnen ook ernstige bedenkingen gemaakt worden bij uw beweerde homoseksuele

relatie met (Ma.) . U verklaart deze Italiaanse toerist te hebben ontmoet in de winkel van u en uw oom

in augustus 2008. Jullie spraken enkele keren af en een week later, eind augustus 2008, zouden jullie al

een relatie begonnen zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.8). U beweert dat (Ma.) eenmaal per jaar naar
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Gambia kwam en dat hij er telkens drie maanden verbleef. In de periodes dat hij in Italië was, zouden

jullie één à twee maal per maand telefonisch contact hebben gehad met elkaar (zie gehoorverslag

CGVS, p.8-9). Desondanks kunt u niet antwoorden op de vraag wat (Ma.) dan wel kwam doen in

Gambia of wat de naam is van het hotel waar hij logeerde (zie gehoorverslag CGVS, p.9), weet u niet of

hij al eerdere partners heeft gehad en kent u zelfs zijn geboortedatum niet of de datum van zijn

verjaardag (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Daarenboven weet u niet wat zijn beroep in Italië is, noch

wat hij gestudeerd heeft. Op de vraag of u zijn familie kent, antwoordt u eveneens negatief. U beweert

zijn ouders niet te kennen en weet niet of hij broers of zussen heeft (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Op

de vraag of jullie hierover dan niet praatten, antwoordt u eenvoudigweg negatief. Redelijkerwijze mag

men toch verwachten deze gegevens te kennen van die bepaalde persoon waar u beweert een relatie

mee te hebben gehad. Op de vraag om zijn uiterlijk te beschrijven, komt u niet verder dan te zeggen dat

(Ma.) niet zo groot is, maar ook niet zo klein, dat hij geen haar heeft, en een beetje kaal is (zie

gehoorverslag CGVS, p.10). Wanneer u vervolgens gevraagd wordt hoe iemand (Ma.) zou herkennen

indien hij hem zou tegenkomen op straat, herhaalt u gewoon dat u hem zou herkennen door zijn grootte

en doordat hij geen haar op zijn hoofd heeft (zie gehoorverslag CGVS, p.10), wat geen doorleefd

antwoord lijkt. Van een partner mag men toch een meer gedetailleerde beschrijving verwachten. U

verklaart dat wanneer (Ma.) in Gambia was jullie echt samen waren (zie gehoorverslag, p.9), maar op

de vraag wat jullie dan samen deden, komt u weer niet verder dan te zeggen dat jullie samen uitgingen

en dat jullie seks hadden (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Een soortgelijke vraag wordt u bovendien wat

later in het gehoor opnieuw gesteld in de zin of u speciale gebeurtenissen kan geven die hebben

plaatsgevonden tijdens jullie relatie, maar ook dan komt u niet verder dan één bepaalde feestelijke

activiteit te beschrijven, waarvan u bovendien zelf zegt dat deze activiteit niet zo vaak plaatsvond (zie

gehoorverslag CGVS, p.10). Daarenboven beweert u geen contact meer te hebben of te hebben gehad

met (Ma.) sinds de dag dat uw vader jullie betrapt heeft en dat u niet weet waar hij nu zou zijn (zie

gehoorverslag CGVS, p.10). Gevraagd waarom u geen contact meer heeft, antwoordt u dat u geen

contactgegevens heeft en dat u hem daarom niet kan contacteren. Het is opmerkelijk dat u enerzijds

beweert dat jullie er in slaagden contact te houden wanneer u in Gambia was en (Ma.) in Italië, maar dat

u anderzijds er niet in slaagt terug in contact te komen met (Ma.) sinds u in België bent. U weet dan ook

helemaal niet te overtuigen wat uw beweerde homoseksuele relatie met (Ma.) betreft.

Voorts is uw kennis van de leefwereld en enigszins ook de juridische positie van homoseksuelen

in uw land van herkomst niet overtuigend. Hoewel u reeds meer dan 5 jaar zou weten dat u

homoseksueel bent, verklaarde u in Gambia geen andere homoseksuelen te kennen (zie gehoorverslag

CGVS, p.11) en kent geen ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen in Gambia (zie gehoorverslag

CGVS, p.12). U beweert ook geen andere homoseksuelen persoonlijk te kennen die problemen hebben

omwille van hun geaardheid in Gambia - u beweert immers geen homoseksuelen te kennen tout court -

maar beweert, merkwaardig genoeg, wel te weten dat er wel degelijk personen zijn die omwille van hun

homoseksualiteit problemen kennen in Gambia (zie gehoorverslag CGVS, p.12). U weet eveneens niet

op basis van welke wet of op basis van welk wetsartikel homoseksualiteit of homoseksuele handelingen

in Gambia strafbaar zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.12). U geeft wel aan dat u een gevangenisstraf van

veertien jaar riskeert in uw land van herkomst, maar voegt er aan toe dat dit niet expliciet in een wet is

geschreven, maar dat de president het zelf op de radio heeft gezegd (zie gehoorverslag CGVS, p.12).

Volgens de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, is homoseksualiteit wel degelijk

strafbaar gesteld in een wetsartikel in het Gambiaanse strafwetboek. De Gambiaanse president heeft

inderdaad openlijk homoseksuelen bedreigd maar hij deed dit door homoseksuelen 24 uur de tijd te

geven het land te verlaten en ermee te dreigen hen na het verstrijken van dit ultimatum te laten

onthoofden. Hij verwees daarbij echter niet naar een mogelijke gevangenisstraf van veertien jaar (zie

landeninformatie). Van iemand die zelf homoseksueel beweert te zijn in een homofoob land als Gambia,

mag redelijkerwijze verwacht worden beter op de hoogte te zijn van de risico’s die hij loopt in dat land,

en de daarbij horende potentiële gevolgen, alsook over de incidenten hieromtrent. 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 en uw beweerde relatie met (Ma.), en bijgevolg kan ook

geen geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde en gevreesde mogelijke gevolgen van

uw beweerde homoseksualiteit.

U legde tot slot nog een aantal bedenkelijke verklaringen af die van die aard zijn de reeds

aangetaste geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder te ondermijnen. Zo beweert u in 2010

betrapt te zijn door uw vader toen u en (Ma.) naakt in bed lagen in uw kamer (zie gehoorverslag CGVS,

p.5-6). U zegt echter ook dat uw ouders u dikwijls zagen omgaan met (Ma.), en dat ze wilden weten wat

er tussen jullie was (zie gehoorverslag CGVS, p.5). Het is dan ook niet begrijpelijk en niet aannemelijk

dat u dergelijk onvoorzichtig en risicovol gedrag zou vertoond hebben, namelijk beide naakt in bed

liggen in het huis van uw ouders, terwijl u ook de mogelijkheid had om ongestoord in het verblijf van
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(Ma.) te doen wat jullie wilden doen. U verklaart eveneens, dat wanneer uw vader u betrapte, hij enkele

bewoners van de buurt riep om te tonen dat hij wel degelijk gelijk had (zie gehoorverslag CGVS, p.6).

Enerzijds zou dit aantonen, indien hij werkelijk buurtbewoners zou hebben geroepen, dat uw vader wel

degelijk vermoedens had, wat het nog onbegrijpelijker maakt dat u (Ma.) ontving in uw kamer van het

ouderlijke huis. Anderzijds is het gewoon niet erg aannemelijk dat uw vader jullie betrapt, vervolgens de

deur kapot maakt, en dan buurtbewoners roept om te laten zien dat zijn zoon naakt in bed ligt met een

andere man. Men kan zich de vraag stellen waarom hij dit zou doen beseffend dat hij op deze manier

zijn familie te schande zou maken. U beweert eveneens dat uw vader naar de Islamraad is gestapt om

te melden dat u homoseksueel was (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Los van het feit waarom hij dit zou

doen, is het niet erg aannemelijk dat u vervolgens in de dagen nadat u betrapt werd en bij uw oom

verbleef toch nog pogingen deed om naar de moskee te gaan, waar u vervolgens de toegang ontzegd

werd (zie gehoorverslag CGVS, p.7), hoewel de Islamraad u uitdrukkelijk gezegd had om de stad te

verlaten, en u zelfs aanraadde het land te verlaten. Dit door u gestelde bedenkelijke gedrag is dan

ook niet in overeenstemming te brengen met de door u aangehaalde ‘vrees voor vervolging’ en

‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ en doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid

van uw relaas.

U legde op het Commissariaat-generaal een bewijs van geboorte voor dat moet aantonen dat u in

Gambia geboren bent. Uw identiteit en nationaliteit worden echter niet meteen in twijfel getrokken. U

legde op het Commissariaat-generaal ook een document voor waar het adres van de organisatie

Rainbows United op vermeld staat. U zou naar vergaderingen van deze organisatie gaan die opkomt

voor rechten van holebi’s maar legde enkel een document met de gegevens van de organisatie voor. Dit

document verandert dan ook niets aan bovenstaande vaststellingen in het kader van uw asielrelaas.

Na het gehoor ontving het CGVS per post op 21 maart 2011 nog een aantal documenten betreffende uw

asielaanvraag. Het betreft een attest waarin vermeld staat dat u heeft deelgenomen aan een activiteit

van "Rainbows United" in het Maison Arc-en-Ciel te Brussel op 24 februari 2011. De andere

documenten die u ons via deze weg bezorgde, zijn een werkstuk van Daniel Huygens, voorzitter van de

vzw Arc-en-ciel, in verband met het project van Rainbows United over gender-gerelateerde

asielaanvragen, en een interview met diezelfde Daniel Huygens over hetzelfde onderwerp. Deze

documenten wijzigen echter niets aan bovenstaande vaststellingen. Het feit dat u eenmaal aan een

activiteit van "Rainbows United" heeft deelgenomen weegt niet op tegen de argumenten die hierboven

zijn aangehaald, en vormt geen bewijs van uw homoseksuele geaardheid. Daarenboven vermeldt

Daniel Huygens in zijn werkstuk zelf dat sommige personen het motief 'homoseksualiteit' aanhalen in

hun asielaanvraag hoewel ze eigenlijk niet homoseksueel zijn. Onder andere omwille van die reden stelt

zijn organisatie geen attesten van homoseksualiteit meer op, maar enkel nog attesten die aantonen of

iemand al dan niet aan een bepaalde activiteit heeft deelgenomen (zie map met documenten die u zelf

voorlegde, in uw administratief dossier). Hetzelfde postpakket bevatte ook enkele internetartikelen die

de situatie van homoseksuelen in Gambia beschrijven, en een document dat aangeeft dat het

Gambiaanse strafwetboek homoseksualiteit bestraft met een gevangenisstraf van veertien jaar.

Aangezien echter uw beweerde homoseksuele geaardheid in twijfel wordt getrokken, wijzigen deze

documenten niets in het kader van uw asielrelaas. Bovendien is het frappant dat u ons een document

bezorgt dat aantoont dat homoseksualiteit in uw land van herkomst bestraft wordt via een wetsartikel uit

het strafwetboek, terwijl u tijdens het gehoor uitdrukkelijk zei dat er geen wet is die homoseksualiteit

verbiedt, maar dat enkel de president dit zou gezegd hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.12).

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 rechtspleging

2.1. Verzoeker dient tegen de bestreden beslissing een verzoekschrift in “houdende beroep tot

nietigverklaring”.

2.2. De Raad wijst erop dat hij op grond van artikel 39/2, § 1 van de voormelde wet van 15 december

1980 (vreemdelingenwet) de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen slechts kan bevestigen, hervormen of, in bepaalde gevallen, vernietigen. In toepassing van §
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2 van voormeld artikel doet de Raad uitspraak, bij wijze van arresten als annulatierechter over de

overige beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid

voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht. Onderhavige procedure situeert zich

duidelijk onder de rechtsmacht van de Raad bepaald bij artikel 39/2, § 1 en ressorteert niet onder de

bepaling van artikel 57/6, eerste lid, 2°, voorzien in artikel 39/2, § 1, derde lid.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel aangaande de weigering van de vluchtelingenstatus de

schending aan van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Hij citeert artikel 48/3, § 2 dat het begrip ‘daad

van vervolging’ omschrijft en stelt vervolging te vrezen door de Gambiaanse president omwille van zijn

seksuele geaardheid.

Omtrent de ontdekking en beleving van zijn homoseksuele geaardheid betoogt verzoeker dat de

redenering van de commissaris-generaal merkwaardig en discriminerend is. Homoseksualiteit is iets wat

van nature aanwezig is. De heersende sociale context kan niets veranderen aan een intrinsieke

geaardheid. Verzoeker trachtte zijn geaardheid te verdringen tot hij twintig jaar oud was. Zoals

algemeen geweten is kan men zijn geaardheid niet veranderen. Het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) gaat er ten onrechte van uit dat verzoeker zich al volledig als

homo heeft ontplooid in Gambia. Het houdt geen rekening met zijn culturele achtergrond.

Homoseksualiteit past niet in zijn cultuur en de maatschappelijke onderdrukking ervan is zo

vanzelfsprekend dat verzoeker zich niet kan indenken dat men er in een ander land openlijk over kan

praten. Bijgevolg is het niet vreemd dat hij vage antwoorden gaf op intieme vragen. Remmingen met

betrekking tot het communiceren van zijn persoonlijke situatie werken de vaagheid en

ongeloofwaardigheid van zijn verhaal in de hand. Verzoeker bedoelde met zijn verklaring dat hij voor

Ma. nooit gevoelens had voor een andere man enkel dat hij deze gevoelens nooit te vrije loop liet.

Aangaande zijn relatie met Ma. stelt verzoeker dat Ma. slechts drie maanden per jaar in Gambia

verbleef. Gedurende die periode leefden zij niet samen doch spraken zij af en toe met elkaar af. Zij

hadden een oppervlakkige, louter seksuele relatie. Hun gesprekken gingen hoofdzakelijk over de

beleving van homoseksualiteit. Zij zagen elkaar maximum een uur per afspraak en niet iedere dag.

Dat zij niet afspraken in het hotel van Ma. had te maken met het feit dat de veiligheidsdiensten van het

hotel geen Afrikanen toelieten om de toeristen te beschermen. Er zijn vaak problemen zoals diefstal en

geweld. Het risico dat verzoeker nam door Ma. thuis te ontvangen moet worden gerelativeerd. In

Gambia woont heel de familie in een soort kamp in verschillende huisjes. Hij had zijn eigen huisje en het

was toevallig dat zijn vader plots kwam binnenvallen.

Verzoeker stelt dat men niet van iedere homo kan verwachten dat deze weet welke homobars er zijn of

welk artikel van het strafwetboek homoseksualiteit strafbaar stelt. Men kan er niet vanuit gaan dat hij

reeds volledig ontplooid was als homo in een cultuur als de Gambiaanse.

Verzoeker kan moeilijk bewijzen dat hij homoseksueel is. Het bewijs van zijn aanwezigheid bij homo-

activiteiten om zich verder te ontplooien is het enige wat hij kan bijbrengen. Als extra stuk voegt hij een

aantal foto’s bij het verzoekschrift die werden getrokken tijdens zijn activiteiten met Rainbows United.

3.1.2. In een tweede middel voert verzoeker aangaande de weigering van de vluchtelingenstatus de

schending aan van artikel 3 en 14 van het EVRM. Indien hij terug dient te gaan naar Gambia zal hij

gefolterd of gedood worden ingevolge zijn seksuele geaardheid. In Gambia worden homoseksuelen

zwaar gediscrimineerd.

3.1.3. In een derde middel voert verzoeker aangaande de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus de schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij citeert artikel 48/4,

§ 2, b) en betoogt dat minstens aan de criteria van het subsidiair beschermingsstatuut is voldaan.

3.2.1. De door verzoeker aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

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

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

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

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

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

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

Europe, Department of International Protection, april 2003, updated augustus 2006, 3.7).
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Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet.

Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07,

Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

3.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag 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.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom

verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en 48/4. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

3.2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (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). 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, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

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, a.w., nr. 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). 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 gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De commissaris-generaal motiveert met recht dat verzoekers verklaringen betreffende de ontdekking en

beleving van zijn homoseksuele geaardheid allesbehalve overtuigend en doorleefd overkomen.

Meer bepaald werd terecht vastgesteld dat verzoeker (i) niet kon preciseren wanneer hij zou hebben

ontdekt dat hij homoseksueel was en in dit kader niet verder kwam dan te stellen dat dit rond zijn

twintigste was, dat het lang geleden is en hij er geen exacte periode op kan kleven; (ii) zijn ontdekte

homoseksuele geaardheid blijkens zijn verklaringen niet als problematisch zou hebben aanvaard,

hetgeen weinig doorleefd overkomt gelet op de strafbaarstelling en het heersende sociale en religieuze

stigma ten aanzien van homoseksualiteit in zijn land; (iii) uit een religieuze familie komt en naar de

Koranschool is geweest, hetgeen de vaststelling des te frappanter maakt dat hij zich geen vragen stelde

bij zijn homoseksuele gevoelens; (iv) op de vraag hoe hij zijn geaardheid met zijn geloof verzoende,

nogmaals antwoordde dat vooral zijn vader hiermee problemen had en dat hij het gewoon aanvaardde,

waarbij hij nergens gevoelens van angst, vertwijfeling of onzekerheid ter sprake bracht die nochtans

verwacht mogen worden bij de ontdekking van een homoseksuele geaardheid in een homofobe

omgeving.

Verzoekers verklaringen in onderhavig verzoekschrift kunnen aan voorgaande vaststellingen geen

afbreuk doen. Dat homoseksualiteit van nature aanwezig is en dat de sociale context hieraan niets kan

veranderen doet geen afbreuk aan het feit dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat verzoeker

zijn pas ontdekte homoseksuele geaardheid in een homofobe samenleving als de Gambiaanse als meer

problematisch zou ervaren, temeer gelet op zijn religie en Koran-scholing. Tevens kon redelijkerwijze

worden verwacht dat hij het moment nader kon duiden waarop hij voor het eerst zou hebben beseft dat

hij homoseksuele gevoelens had, daar dit in een land als Gambia een ingrijpende gebeurtenis betreft in

zijn persoonlijk leven met vergaande gevolgen. Hoe het feit dat verzoeker zich nog niet volledig als

homo had ontplooid in Gambia afbreuk zou kunnen doen aan voormelde vaststellingen kan niet worden

ingezien.

Bovendien kan deze verklaring bezwaarlijk worden aangenomen gelet op zijn bewering dat hij sedert

2008 een homoseksuele relatie onderhield met Ma. Daar waar verzoeker het voormelde tracht toe te

schrijven aan zijn cultuur en de maatschappelijke onderdrukking in zijn land van herkomst, waardoor hij

zich niet kan indenken dat hij over zijn geaardheid in een ander land openlijk kan praten en vaag

antwoordde op intieme vragen, dient te worden opgemerkt dat deze verklaringen niet kunnen worden

gerijmd met zijn verklaringen bij het CGVS. Aldaar stelde hij uitdrukkelijk te weten dat de Belgische wet
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homoseksualiteit toelaat en gaf hij tevens aan reeds in het ‘regenbooghuis’ te zijn geweest en lid te zijn

geworden van ‘Rainbows United’ (administratief dossier, stuk 3, p.12). Dat hij niet zou hebben geweten

dat hij in België openlijk kon praten over zijn geaardheid kan dan ook bezwaarlijk ernstig worden

genomen. Bovendien impliceert het feit dat verzoeker de Belgische autoriteiten om bescherming

verzoekt dat hij vertrouwen heeft in de Belgische asielinstanties.

De commissaris-generaal motiveert daarenboven met recht dat verzoekers kennis van de juridische

positie van homoseksuelen in zijn land van herkomst niet overtuigend is, daar waar hij niet bleek te

weten op basis van welke wet of op basis van welk wetsartikel homoseksualiteit of homoseksuele

handelingen in Gambia strafbaar zijn. Hij gaf wel aan dat hij in zijn land van herkomst een

gevangenisstraf van veertien jaar riskeert doch voegde hieraan toe dat dit niet expliciet in een wet is

geschreven maar dat de president dit zelf op de radio heeft gezegd. De commissaris-generaal stelt

terecht dat deze verklaringen niet kunnen worden gerijmd met de informatie in het dossier waaruit blijkt

dat homoseksualiteit wel degelijk strafbaar is gesteld in een artikel in het Gambiaanse strafwetboek en

dat de president inderdaad openlijk homoseksuelen bedreigde doch dit deed door hen 24 uur de tijd te

geven het land te verlaten en ermee dreigde hen na het verstrijken van dit ultimatum te laten

onthoofden. Hij verwees hierbij niet naar een mogelijke gevangenisstraf van veertien jaar.

Verzoeker stelt ten onrechte dat van hem niet kon worden verwacht dat hij van het voorgaande op de

hoogte is. Van iemand die beweert homoseksueel te zijn in een homofoob land als Gambia, die dit

reeds meer dan vijf jaar zou hebben geweten en die sedert 2008 een homoseksuele relatie zou hebben

onderhouden in Gambia, mag worden verwacht dat hij beter op de hoogte is van de risico’s die hij loopt.

Dit klemt des te meer daar verzoeker er wel in slaagde na het gehoor een aantal artikelen bij te brengen

waaruit de strafbaarheidstelling van homoseksualiteit blijkt.

Bovendien stelt de commissaris-generaal terecht vast dat verzoeker helemaal niet weet te overtuigen

wat zijn beweerde homoseksuele relatie met Ma. betreft aangezien hij, ondanks dat zij sedert 2008 een

relatie zouden hebben gehad, Ma. jaarlijks naar Gambia kwam, er drie maanden verbleef en zij ook in

de periodes dat Ma. in Italië was telefonisch contact onderhielden (i) niet kon antwoorden op de vraag

wat Ma. dan wel kwam doen in Gambia; (ii) de naam van het hotel waar Ma. logeerde niet kon geven;

(iii) niet weet of Ma. al eerdere partners had; (iv) niet weet wat het beroep van Ma. in Italië is; (v)

evenmin weet wat Ma. heeft gestudeerd; (vi) de familie van Ma. niet kent, beweerde diens ouders niet te

kennen en niet wist of hij broers of zussen heeft; (vii) het uiterlijk van Ma. niet doorleefd en gedetailleerd

kon beschrijven; (viii) gevraagd wat zij samen deden, niet verder kwam dan te stellen dat zij samen

uitingen en seks hadden en, gevraagd naar speciale gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens hun

relatie, niet verder kwam dan één bepaalde feestelijke activiteit te beschrijven die bovendien niet zo

vaak plaatsvond; (ix) verklaarde geen contact meer te hebben met Ma. sedert de dag dat zij zouden zijn

betrapt en niet wist waar Ma. nu is, waarbij het opmerkelijk is dat verzoeker enerzijds beweerde dat zij

erin slaagden contact te houden wanneer verzoeker in Gambia was en Ma. in Italië doch dat hij er

anderzijds niet in zou slagen terug in contact te komen met Ma. sinds hij in België is.

Verzoeker betwist de voormelde vaststellingen niet doch tracht deze te vergoelijken door zijn relationele

band met Ma. te minimaliseren. Zo geeft hij aan dat zij in de drie maanden dat Ma. in Gambia was niet

samenleefden, slechts af en toe afspraken en een oppervlakkige en louter seksuele relatie hadden.

Tevens beweert hij dat zij elkaar telkens maximum een uur per afspraak zagen en niet iedere dag

afspraken. Deze verklaringen zijn in strijd met verzoekers eerdere verklaringen. Bij het CGVS stelde hij

eenduidig: “(…) Maar in Gambia waren we echt wel samen” (ibid., p.9). Tevens stelde hij in de

vragenlijst: “De mensen in Ibotown begonnen door te hebben dat ik homoseksueel was omdat ik steeds

samen was met (Ma.)” (administratief dossier, stuk 11, vragenlijst, p.2). Dat verzoeker, ter verklaring van

zijn onwetendheid betreffende deze persoon, in zijn verzoekschrift tracht hun relatie te minimaliseren

terwijl hij eerder gedurende de procedure duidelijk aangaf dat hij en Ma. steeds samen waren wanneer

Ma. in Gambia was, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van hun vermeende relatie. Bovendien kan

hoe dan ook redelijkerwijze worden verwacht dat verzoeker de voorgaande basisgegevens omtrent zijn

beweerde homoseksuele partner sedert 2008 zou kunnen verstrekken.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers vermeende homoseksuele geaardheid en relatie. Bijgevolg kan evenmin geloof worden

gehecht aan de problemen die hij ten gevolge hiervan beweert te hebben ondervonden.

Daarenboven brengt verzoeker niet het minste begin van bewijs bij ter ondersteuning van zijn

voorgehouden reisweg per vliegtuig naar België. Dit klemt des te meer daar hij dienaangaande

ongeloofwaardige verklaringen aflegde. Zo kon hij niet aangeven onder welke naam hij zou hebben

gereisd noch welke gegevens er in het paspoort stonden dat voor hem werd gebruikt. Evenmin kon hij
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preciseren met welke vliegtuigmaatschappij hij zou hebben gereisd. Voormelde vaststellingen vormen

een bijkomende negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas.

Verzoeker betwist nergens in concreto de bestreden motivering aangaande de door hem bij het CGVS

neergelegde documenten. Deze motivering vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en wordt,

gezien deze door verzoeker niet wordt weerlegd, door de Raad overgenomen. Derhalve kunnen

voormelde documenten de teloorgegane geloofwaardigheid van verzoekers geaardheid, relatie en

relaas niet herstellen.

De bij het verzoekschrift gevoegde foto’s kunnen evenmin de teloorgegane geloofwaardigheid van

verzoekers beweerde geaardheid, relatie en asielmotieven herstellen (rechtsplegingsdossier, stuk 1,

bijlage 2). Uit deze foto’s kan slechts worden afgeleid dat verzoeker aanwezig was in het

‘regenbooghuis’ doch uit zijn loutere aanwezigheid aldaar kan geenszins worden afgeleid dat hij

daadwerkelijk van homoseksuele geaardheid is. Zij doen als dusdanig in het geheel geen afbreuk aan

de voormelde concrete vaststellingen dienaangaande nu het feit dat verzoeker aanwezig was in het

‘regenbooghuis’ hiertegen niet opweegt. Bovendien bevatten deze foto’s geen elementen die de

teloorgegane geloofwaardigheid van verzoekers beweerde homoseksuele relatie in zijn land van

herkomst en de problemen die de aanleiding zouden hebben gegeven tot zijn vertrek kunnen herstellen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat hij 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.

3.2.5. Aangezien gelet op het sub 3.2.4. gestelde geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

vermeende homoseksuele geaardheid en relatie, noch aan de problemen die hij ten gevolge hiervan

beweert te hebben ondervonden, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen,

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.

3.2.6. Gelet op de hoger gedane vaststellingen, wordt de aangevoerde schending van artikel 14 EVRM

niet onderbouwd. Voornoemd artikel kan in casu geen toepassing vinden daar dit artikel, dat het genot

van de in het EVRM bepaalde rechten verzekert zonder onderscheid op welke grond ook, slechts kan

worden ingeroepen in samenhang met een ander in het EVRM neergelegd recht.

3.2.7. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 twee september tweeduizend en elf door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter,

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN W. MULS


