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nr. 71 262 van 30 november 2011

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 30 juni 2011 heeft

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

27 mei 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 7 september 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 september 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN die, loco advocaat A. DENYS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Gambiaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 25 oktober 1981 te Banjul,

Gambia. Uw ouders zijn van Guinese afkomst maar wonen al lange tijd in Gambia. U heeft nog twee

broers en twee zussen; net als heel uw familie bent u moslim. U hebt heel uw leven in Serre Kunda

gewoond. U woonde er samen met uw ouders, uw broers en zussen; vanaf 2008 woonde u echter

alleen in een andere woning.

Na het beëindigen van de middelbare school studeerde u nog vier jaar ‘economie’ in Banjul. Na deze

studies begon u te werken voor het Senegambia hotel als chauffeur. Uw vriend L.C. had u deze job

bezorgd. U had twee eigen wagens en bracht buitenlandse toeristen naar vele bestemmingen in
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Gambia. In 2005 stelden uw ouders echter voor om te huwen met een nicht uit Guinée; nog niet meteen,

maar zodra u er zich klaar voor voelde, zou dit huwelijk plaatsvinden. U weigerde niet onmiddellijk – u

zei zelfs tegen uw ouders dat u ermee akkoord ging – maar in feite voelde u er zich helemaal niet goed

bij. U wist namelijk al een tijdje zeker dat u homoseksuele gevoelens had. In 2008 besloot u om dit aan

uw moeder te vertellen, met wie u een goede band had. Het moment was immers gekomen dat u zou

moeten gaan trouwen met uw nicht. U zei tegen uw moeder dat u niet wilde trouwen, niet omdat u niet

van dat meisje hield, maar omdat u homoseksuele gevoelens had. Uw moeder reageerde echter heel

erg boos. Ze vertelde het aan uw vader die eveneens erg kwaad reageerde. U was niet meer welkom in

het ouderlijke huis, en uw ouders stelden zelfs de lokale imam en anderen in de moslimgemeenschap

op de hoogte van uw homoseksuele geaardheid. U ging op zoek naar een andere woning waar u alleen

introk, maar zette uw werk als chauffeur gewoon verder. In februari 2010 ontmoette u een Nederlander

‘Van Bommel’ in een bar in Serre Kunda, met wie u aan de praat geraakte en met wie u een relatie

begon na enkele dagen. Deze Nederlander was slechts twee weken op vakantie in Gambia maar jullie

hielden contact toen hij terug in Nederland was. In december besloot ‘Van Bommel’ terug te komen naar

Gambia; dit keer voor een langere periode, namelijk iets meer dan een maand. Hij trok bij u thuis in,

maar begin december 2010 viel de politie uw woning binnen, en arresteerde jullie beiden. Jullie werden

gescheiden, en u werd naar de Mile 2 gevangenis gebracht waar u opgesloten bleef tot 22 januari 2011.

De vader van uw vriend L.C. was politieofficier en slaagde erin om u op borg vrij te krijgen. U moest zich

wel elke maandag gaan aanmelden op het politiecommissariaat in afwachting dat u voor de rechtbank

moest verschijnen. Uw vriend L. raadde u aan om het land te verlaten, en zocht contact met enkele

smokkelaars die u uit het land konden helpen. Op 20 maart 2011 vertrok u vanuit Gambia, met een

rechtstreekse vlucht, naar België, vergezeld door twee smokkelaars die u een vals paspoort hadden

bezorgd. Op 21 maart 2011 kwam u in België aan waar u diezelfde dag nog asiel aanvroeg 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 vanaf welke leeftijd u zich

aangetrokken voelde tot mannen, antwoordt u dat dit vanaf uw negentiende of twintigste moet geweest

zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Op de vraag wanneer u zeker wist dat u zich aangetrokken voelde

tot mannen, verklaart u vervolgens dat u toen 22 was, en dat u niet goed wist wat het was, maar dat u

meer gevoelens begon te krijgen en dat u nooit aan meisjes dacht (zie gehoorverslag CGVS, p.14).

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

homoseksueel was, antwoordt u dat u hoopte ooit een andere Gambiaanse man te ontmoeten (zie

gehoorverslag CGVS, p.15). 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 merkwaardiger aangezien u verklaart uit een

religieuze moslimfamilie te komen (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Op de vraag hoe u uw

homoseksualiteit met uw geloof verzoende, antwoordt u dat de Islam het niet toelaat maar dat God u zo

gecreëerd heeft (zie gehoorverslag CGVS, p.16). 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 ‘Van Bommel’ nooit andere relaties met mannen te hebben gehad (zie

gehoorverslag CGVS, p.15). U verklaart wel, toen u 25 was, iets met een andere Spaanse toerist te
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hebben gehad, maar dat dit geen relatie betrof zoals met ‘Van Bommel’ (zie gehoorverslag CGVS,

p.15).

Wanneer u vervolgens gevraagd wordt wat de naam van deze Spaanse toerist was, zegt u eerst

aarzelend neen, om dan te verklaren dat hij Alfredo heette (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Op de vraag

of u nog wel meer mannen heeft ontmoet zoals Alfredo voordat u een relatie begon met uw Nederlandse

vriend, antwoordt u positief en zegt u dat er nog ongeveer vier andere personen geweest zijn (zie

gehoorverslag CGVS, p.15). Wanneer u echter gevraagd wordt wie deze anderen dan waren, komt u

niet verder dan te stellen dat de andere een Spanjaard was waarvan u de naam vergeten bent (zie

gehoorverslag CGVS, p.15). Uw verklaringen betreffende eerdere relaties of eerdere ervaringen met

mannen, voordat u een relatie zou hebben gehad met ‘Van Bommel’, komen bijgevolg allesbehalve

overtuigend en doorleefd over. Aangezien dit immers uw eerste ervaringen met mannen zouden

geweest zijn in Gambia, zoals afgeleid kan worden uit uw verklaringen, mag men redelijkerwijze toch

verwachten hieromtrent meer duidelijke en meer doorleefde antwoorden te formuleren. Bovendien

beweert u, voordat u een relatie had met ‘Van Bommel’, nooit eerder verliefd te zijn geweest op een

andere man (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Vervolgens wordt u door de interviewer gevraagd hoe u

dan wist dat u homoseksueel was sinds uw twintigste waarop u antwoordt dat u zich aangetrokken kon

voelen tot andere mannen die u kende (zie gehoorverslag CGVS, p.15). Het is echter erg merkwaardig

dat u nog nooit gevoelens van verliefdheid zou hebben gekend voor een andere man, voordat u een

relatie zou begonnen zijn met uw Nederlandse vriend, aangezien u op dat moment reeds 29 jaar was,

en u toch veel in contact kwam met andere, al dan niet buitenlandse, mannen via uw beroep in de

Gambiaanse toeristensector, en vooral aangezien u verklaart reeds sinds uw tweeëntwintigste zeker te

zijn van uw homoseksuele geaardheid. Deze weinig overtuigende antwoorden betreffende de

ontdekking en beleving van uw seksuele geaardheid en betreffende uw eerdere relaties komen dan ook

hoegenaamd niet doorleefd over.

Voorts kunnen ook ernstige bedenkingen gemaakt worden bij uw beweerde homoseksuele relatie met

‘Van Bommel’. U verklaart deze Nederlandse toerist te hebben ontmoet in februari 2010, toen hij op een

twee weken durende vakantie in Gambia was. U leerde hem kennen in een bar in de Senegambia buurt

nadat u bij hem geïntroduceerd werd door iemand die u kende van het hotel waar u werkte (zie

gehoorverslag CGVS, p.10-11). Jullie begonnen met elkaar te praten en wisselden telefoonnummers uit.

Twee dagen later begonnen jullie een relatie aldus uw verklaringen (zie gehoorverslag CGVS, p.11).

Betreffende jullie eerste ontmoeting kunnen enkele bemerkingen gemaakt worden. Zo blijft u wel heel

erg op de vlakte over jullie vrienden die u zouden hebben geïntroduceerd bij ‘Van Bommel’. U verklaart

dat u via zijn vrienden, die u blijkbaar ook kende, kennis maakte met uw Nederlandse vriend (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). Wanneer u dan gevraagd wordt wie deze vrienden zijn, komt u niet verder

dan te verklaren dat u ze naar Bassé had gebracht, en dat u ze kende (zie gehoorverslag CGVS, p.11).

Op de vraag of die vrienden dan ook homoseksueel waren, antwoordt u negatief, maar zegt u dat hij van

Engeland was, en dat hij met zijn familie kwam (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Het is merkwaardig dat

u eerst erg vaag antwoordt op de vragen over uw gemeenschappelijke vrienden en dat u vervolgens

zelfs niet de naam kent van deze persoon of personen die u bij ‘Van Bommel’ hebben geïntroduceerd

aangezien deze vrienden toch de aanleiding vormden van jullie eerste ontmoeting. Later tijdens het

gehoor verklaart u eveneens dat uw Nederlandse vriend, nadat u gevraagd wordt of ‘Van Bommel’

alleen naar Gambia kwam in februari 2010, samen met vier andere vrienden naar Gambia was gereisd

(zie gehoorverslag CGVS, p.12). U beweert hen echter slechts eenmaal gezien te hebben, namelijk bij

jullie eerste ontmoeting in de bar (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Ten eerste kan hier opgemerkt

worden dat het niet echt aannemelijk is dat u deze vrienden slechts eenmaal gezien zou hebben tijdens

hun verblijf in Gambia, aangezien ze samen met uw Nederlandse vriend naar Gambia waren gekomen

en aangezien u toch een relatie zou begonnen zijn met ‘Van Bommel’ in deze periode, en ten tweede is

het weer opmerkelijk dat u de namen van deze vrienden evenmin kent (zie gehoorverslag CGVS, p.12).

Terzijde kan eveneens opgemerkt worden dat het vreemd is dat u al na twee dagen na jullie eerste

kennismaking, zou besloten hebben een relatie te beginnen met ‘Van Bommel’ (zie gehoorverslag

CGVS, p.11), gezien het feit dat u nog nooit eerder een relatie had gehad met een man, gezien het

homofobe klimaat in de Gambiaanse maatschappij en tenslotte ook gezien het feit dat u wist dat ‘Van

Bommel’ slechts twee weken in Gambia zou blijven.

U verklaart dat, nadat uw Nederlandse vriend Gambia had verlaten in februari 2010 en terugkeerde naar

Nederland, jullie telefonisch contact hielden (zie gehoorverslag CGVS, p.12). In december 2010 zou

‘Van Bommel’ zelfs besloten hebben om terug te keren naar Gambia, dit maal alleen en voor een

langere periode, namelijk een maand (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Ondanks het feit dat u beweert
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een relatie te hebben gehad met ‘Van Bommel’, ook al was hij slechts twee weken in Gambia in februari

2010, en ondanks jullie regelmatige telefonische contacten toen ‘Van Bommel’ terug in Nederland was,

kan u weinig vertellen over uw Nederlandse vriend. Eerst en vooral is het erg vreemd dat u zijn volledige

naam niet kent. Wanneer u tijdens het gehoor gevraagd wordt of u zijn naam kan schrijven, slaagt u er

niet in om zijn naam te spellen of neer te schrijven, waarop de interviewer besluit om de naam van uw

vriend fonetisch te noteren (zie gehoorverslag CGVS, p.6). U beweert nochtans dat u het paspoort van

uw Nederlandse vriend bijhield toen hij bij u inwoonde bij zijn tweede bezoek aan Gambia in december

2010 (zie gehoorverslag CGVS, p.12) wat het des te frappanter maakt dat u zijn volledige naam niet

kent. Verder weet u niet in welke Nederlandse stad uw vriend woont, kent u zijn geboortedatum niet, of

weet u niet wanneer zijn verjaardag is (zie gehoorverslag CGVS, p.13). U kent evenmin de namen van

zijn ouders; u weet wel dat hij als vertaler zou werken in Nederland, maar niet welke studies hij dan zou

gedaan hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.13). U beweert dat hij al eerder een mannelijke partner zou

hebben gehad, met wie hij twee jaar zou zijn samen geweest, maar meer kan u hierover niet vertellen.

Zo kent u de naam van deze ex-partner niet (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Op de vraag wat jullie dan

samen deden wanneer ‘Van Bommel’ in Gambia was, komt u ook niet verder dan te verklaren dat u na

het werk thuis bleef, of dat jullie naar het strand gingen (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Kortom, uw

antwoorden over uw Nederlandse vriend komen niet doorleefd en overtuigend over. U weet dan ook

helemaal niet te overtuigen wat uw beweerde homoseksuele relatie met ‘Van Bommel’ betreft.

Voorts is uw kennis van de leefwereld en de juridische positie van homoseksuelen in uw land van

herkomst niet overtuigend. U verklaarde in Gambia geen andere Gambiaanse homoseksuelen te

kennen (zie gehoorverslag CGVS, p.16) en kent geen ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen in

Gambia (zie gehoorverslag CGVS, p.16). U geeft aan dat u niet weet waar Gambiaanse homoseksuelen

elkaar zouden ontmoeten (zie gehoorverslag CGVS, p.16), en dat u als Gambiaanse homoseksuele

man enkel buitenlanders kan ontmoeten (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Uw beweerde homoseksuele

geaardheid en uw professionele bezigheden in de Senegambia buurt, die tevens bekend staat om zijn

homo-toerisme zoals u ook zelf aangeeft tijdens het gehoor (zie gehoorverslag CGVS, p.16), in acht

genomen, mag men redelijkerwijze toch een meer grondige kennis van het homoseksuele milieu in uw

land van herkomst verwachten en derhalve zijn uw verklaringen hieromtrent niet overtuigend te noemen.

Wanneer u gevraagd wordt of in de Gambiaanse media homoseksualiteit vaak ter sprake komt,

antwoordt u dat de president op de onafhankelijkheidsdag gezegd zou hebben dat homo’s aangegeven

moeten worden en dat er zelfs mee gevochten mag worden (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Eerder

tijdens het gehoor had u al laten vallen, dat alle homoseksuelen het land moesten verlaten, naar

aanleiding van de uitspraken van de president (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Uit informatie waarover

het CGVS beschikt blijkt inderdaad dat de president in 2008 enkele erg controversiële uitspraken heeft

gedaan over homoseksualiteit, en dat hierover uitgebreid werd bericht in de Gambiaanse media. De

media berichtte echter vooral over het feit dat de Gambiaanse president verklaard zou hebben dat hij

homoseksuelen zou laten onthoofden, na het verstrijken van een ultimatum van 24 uur (zie

landeninformatie, administratief dossier). Daarenboven weet u 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.17). U bent zelfs niet op de hoogte welke straf u riskeert in uw land van

herkomst ten gevolge van uw seksuele geaardheid (zie gehoorverslag CGVS, p.170). Op de vraag

welke straf u riskeert in uw land van herkomst, antwoordt u dat homo’s vermoord kunnen worden en dat

de rechtbank de islamitische wet toepast (zie gehoorverslag CGVS, p.17). Wanneer u vervolgens

nogmaals gevraagd wordt wat de straffen zijn in het geval van homoseksualiteit, verklaart u dat u

vermoord kan worden (zie gehoorverslag CGVS, p.17). Uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, blijkt echter dat homoseksualiteit strafbaar is gesteld in een wetsartikel in het

Gambiaanse strafwetboek en dat dit misdrijf bestraft kan worden met een gevangenisstraf van 14 jaar

(zie landeninformatie, administratief dossier). Van iemand die zelf homoseksueel beweerd te zijn in een

homofoob land als Gambia, en die als gevolge van zijn geaardheid voor de rechtbank zou worden

gebracht, 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 ‘Van Bommel’, 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 kunnen er eerst een aantal



RvV X - Pagina 5

bedenkingen gemaakt worden over uw bekentenis tegenover uw moeder waarbij u haar in 2008 zou

verteld hebben dat u homoseksueel zou zijn, om haar op die manier een verklaring te geven waarom u

niet wou huwen met uw nicht uit Guinée (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Het is opmerkelijk dat u niet

ingeschat zou hebben dat u problemen zou kunnen krijgen door dit aan uw moeder te vertellen gezien

het homofobe klimaat in de Gambiaanse maatschappij, en gezien het feit dat uw religie dit niet toelaat

zoals u zelf aangeeft tijdens het gehoor (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Uw gedwongen huwelijk werd

u bovendien reeds in 2005 aangekondigd, zodat u wel ruim de tijd had om het eventueel anders aan te

pakken om zo het huwelijk te vermijden. Naast het feit dat het vervolgens opmerkelijk is dat uw ouders

de islamgemeenschap op de hoogte stelde van uw geaardheid, is het des te vreemder dat u slechts in

december 2010 problemen met de Gambiaanse overheid zou hebben gekregen. Tijdens het gehoor

voor het Commissariaat-generaal, geeft u immers meerdere malen aan dat vele mensen op de hoogte

waren van uw homoseksuele geaardheid na uw bekentenis aan uw moeder in 2008 zodat u niet meer

welkom was in de moskee en zodat u vaak beledigd werd door anderen op straat; u beweert zelfs dat er

met stenen naar u gegooid werd (zie gehoorverslag CGVS, p.6-8). Wanneer u gevraagd wordt tijdens

het gehoor waarom de politie bij u binnenviel begin december 2010, verklaart u dat waarschijnlijk

iemand tegen de politie verteld zal hebben dat u homoseksueel zou zijn, maar geeft u aan niet te weten

wie dit dan wel zou kunnen gedaan hebben; u verklaart dat het zowel uw familie als anderen die op de

hoogte waren, zouden kunnen geweest zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Het is echter niet

geloofwaardig dat u dan slechts begin december 2010 problemen zou hebben gekregen met de politie,

terwijl, volgens uw verklaringen, velen reeds op de hoogte waren van uw homoseksuele geaardheid

sinds uw bekentenis tegenover uw familie in 2008. Deze door u afgelegde verklaringen doen dan ook

verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in zijn geheel.

Bovendien legde u verder nog enkele inconsistente verklaringen af in de loop van het gehoor voor het

Commissariaat-generaal. Zo geeft u aan dat u tijdens het eerste verblijf van ‘Van Bommel’ in Gambia in

februari 2010 regelmatig bij uw Nederlandse vriend bleef slapen in het hotel waar hij verbleef nadat jullie

terugkwamen van clubs (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Eerder tijdens het gehoor had u nochtans

verklaard dat uw Nederlandse vriend tijdens zijn tweede verblijf in Gambia begin december 2010 bij u

introk omdat het niet toegelaten was samen met hem in het hotel te verblijven (zie gehoorverslag CGVS,

p.12), wat niet echt in overeenstemming is met uw verklaringen als zou u tijdens de tweede week van

zijn eerste verblijf in het hotel van uw Nederlandse vriend hebben verbleven. Daarenboven is het

opmerkelijk dat u uw vriend bij u zou laten inwonen gezien het homofobe klimaat in Gambia, en gezien

het feit dat er volgens uw verklaringen toch al verdachtmakingen betreffende uw homoseksuele

geaardheid de ronde deden. Zulk risicovol gedrag is dan ook niet echt aannemelijk in het licht van het

geheel uw asielrelaas. Een andere niet echt consistente bewering tijdens het gehoor betreft uw

verklaring als zouden uw problemen vanaf 2005 begonnen zijn toen uw ouders vertelden dat u met uw

nicht uit Guinée zou moeten huwen. Wanneer u meermaals gevraagd wordt wat deze problemen dan

inhielden tussen 2005 en 2008, aangezien u tegen uw ouders had verteld akkoord te gaan met het

huwelijk (zei gehoorverslag CGVS, p.7), antwoordt u telkens vaag en ontwijkend dat uw moeder u

verdacht of dat ze vermoedens had, en dat anderen ook vermoedens hadden omdat u andere

homoseksuelen zou geholpen hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.7). U slaagt er tijdens het interview

echter niet in te verklaren hoe deze problemen zich dan uitten tussen 2005 en 2008. U verklaart immers

dat uw moeder u slechts met haar vermoeden confronteerde op het moment dat u haar zei dat u

homoseksueel was in 2008 (zie gehoorverslag CGVS, p.7), en dat ze vóór dit moment haar vermoedens

nooit kenbaar had gemaakt. Op een gegeven moment tijdens het interview verklaart u zelfs dat iemand

tegen uw moeder zou gezegd hebben dat u homoseksueel zou zijn en dat ze daarom vermoedens had

(zie gehoorverslag CGVS, p.7). Wanneer u dan gevraagd wordt wie dit verteld zou hebben aan uw

moeder, zegt u dat u degene was die het echt vertelde dat u homoseksueel bent (zie gehoorverslag

CGVS, p.7). Het zijn dit soort niet-consistente verklaringen die de geloofwaardigheid van het geheel van

uw asielrelaas verder in het gedrang brengen.

Tenslotte kan er nog een opmerking gemaakt worden betreffende uw vrijlating op borg met de hulp van

de vader van uw vriend L.C. die een politieofficier zou zijn. U verklaart immers dat u op een bepaald

moment in januari 2010 op borg werd vrijgelaten mits de betaling van een borgsom en mits de

voorwaarde dat u iedere maandag op het politiebureau zou langskomen (zie gehoorverslag CGVS, p.6).

U beweert dat u op borg kon vrijkomen dankzij de hulp van de vader van L.C. (zie gehoorverslag

CGVS, p.6). U verklaart verder eveneens dat diezelfde vader, waarvan u de voornaam niet kent, u zou

hebben aangeraden het land te verlaten (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Uw vriend L.C. zou u

vervolgens geholpen hebben om in contact te komen met smokkelaars zodat u Gambia kon verlaten (zie

gehoorverslag CGVS, p.7). Hierbij kan echter opgemerkt worden dat het merkwaardig zou zijn dat de

vader van L.C. u zou geholpen hebben vrij te komen op borg, en u vervolgens aangeraden zou hebben
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het land te verlaten, aangezien hij hierdoor zelf in de problemen zou kunnen komen. Verantwoordelijk

zijnde voor uw vrijlating op borg, mag redelijkerwijze toch verwacht worden dat hij als politieofficier op

zijn minst met dit risico rekening zou gehouden hebben. Het is dus niet aannemelijk dat de vader van

L.C. én u zou geholpen hebben vrij te komen op borg én u aangeraden zou hebben zo vlug mogelijk het

land te verlaten.

U legde op de het Commissariaat-generaal uw Gambiaanse geboorteakte voor, maar noch uw

nationaliteit, noch uw identiteit worden in deze in twijfel getrokken.

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

een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan

worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op

het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Een eerste middel is afgeleid uit de schending van het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel.

Verzoeker meent dat er een manifeste beoordelingsfout is gemaakt. Volgens verzoeker werden hem

zeer eenzijdige vragen gesteld die enkel subjectieve antwoorden kunnen opleveren, die op een zeer

onzorgvuldige wijze werden geïnterpreteerd en zelfs verdraaid.

2.1.2.1. Verzoeker stelt dat hij bij de ontdekking van zijn geaardheid, oprecht hoopte ooit een andere

Gambiaanse man te vinden en niet alleen door het leven te moeten gaan. Er zijn in Gambia geen

kanalen voor mannen om een andere man te vinden. Op het moment dat hij zeker was van zijn

geaardheid, in 2003, had de president nog niet aangekondigd homo’s te zullen vervolgen en

vermoorden. Homoseksualiteit stond wel ingeschreven in het strafwetboek, maar er was een zeker

gedoogbeleid, aldus verzoeker, zolang het niet openlijk gebeurde. In 2003 was er dus nog geen reden

om voor zijn fysieke integriteit te vrezen. Voorts stelt verzoeker dat in Afrikaanse culturen mannen niet

openlijk hun angstgevoelens uiten en was ook hij niet happig om over bestaande angstgevoelens te

vertellen. Tenslotte doet hij gelden dat het interview plaatsvond in het Engels, wat niet zijn moedertaal

is. Gevoelens in een vreemde taal onder woorden brengen is niet evident, zo concludeert hij.

2.1.2.2. Met de verwerende partij wordt vastgesteld dat uit de bestreden beslissing en uit het

administratief dossier blijkt dat homoseksualiteit strafbaar is en niet wordt getolereerd in Gambia. Het feit

dat verzoeker beweerde dat hij bij de ontdekking van zijn homoseksuele geaardheid hoopte dat hij ooit

een andere Gambiaanse man zou ontmoeten en geen moeilijkheden leek te hebben om zijn geaardheid

te aanvaarden is in deze context van sociaal en religieus stigma ten aanzien van homoseksualiteit,

weinig aannemelijk. De vaststelling dat verzoeker nergens gevoelens van angst, vertwijfeling of

onzekerheid ter sprake brengt, kan niet worden vergoelijkt door de bewering dat Gambiaanse mannen

niet te koop lopen met hun angstgevoelens: verzoeker heeft immers een asielaanvraag ingediend

precies uit vrees voor vervolging ingevolge zijn geaardheid, hetgeen in se de uiting van deze

angstgevoelens met zich brengt.

Verzoekers bewering dat er in 2003 nog een gedoogbeleid heerste ten opzichte van homoseksualiteit is

een blote bewering die niet wordt ondersteund door enig concreet argument noch door enig begin van

bewijs.

Waar verzoeker beweert dat hij in het Engels werd gehoord en dat hij niet zo gemakkelijk over zijn

gevoelens kon praten in een taal die niet zijn moedertaal is, blijkt uit het administratief dossier dat hij de

Dienst Vreemdelingenzaken zelf vroeg om in het Engels te worden gehoord. Bovendien heeft hij tijdens

het verhoor voor de verwerende partij nooit opgemerkt dat hij niet alles kon vertellen of dat hij problemen

zou hebben gehad om zich in het Engels te uiten. Voorts blijkt uit het gehoorverslag dat verzoeker alle

vragen begreep en erop kon antwoorden. Zijn bewering dat hij zich niet zo gemakkelijk zou kunnen uiten

in het Engels kan dan ook niet worden volgehouden.
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2.1.3.1. Verzoeker stelt voorts dat hij inderdaad moslim is, maar dat er op p. 3 van het gehoorverslag

waarnaar wordt verwezen in de bestreden beslissing, niets vermeld staat over de religiositeit van zijn

familie. Verzoeker werd daar helemaal niet naar gevraagd.

2.1.3.2. Uit verzoekers verklaringen over de reactie van zijn familie kan onmiskenbaar worden afgeleid

dat de islam een belangrijk element was om zijn homoseksualiteit niet te aanvaarden. Immers, toen

verzoeker zijn moeder vertelde dat hij homoseksueel was zei ze dat het niet van de islam mag en lichtte

zijn familie de imam van de moskee in (gehoorverslag CGVS, adm. doss. stuk 4, p. 7-8). Er kan dan ook

worden aangenomen dat verzoekers familie religieuze moslims waren. Bovendien blijkt uit de

verklaringen van verzoeker dat hij zelf ook een gelovige moslim was. Verzoeker stelde immers dat islam

homoseksualiteit niet toelaat, maar dat god ervoor heeft gezorgd dat hij homo is. Uit zijn verklaringen –

ook deze in zijn verzoekschrift- blijkt verder dat ook hijzelf naar de moskee ging voor hij problemen

kreeg.

2.1.4.1. Verzoeker stelt dat verliefdheid een zeer subjectief gegeven is. Hij had al lustgevoelens gehad

voor andere mannen en had ook al verschillende seksuele contacten met mannen gehad voor zijn

relatie met dhr. Van Bommel. Volgens verzoeker is het niet abnormaal dat hij al twee dagen na de

kennismaking een relatie begon met Van Bommel, nadat hij had ontdekt dat de gevoelens wederzijds

waren. Verzoeker meent dat de bestreden beslissing ook stelt dat men in Gambia geen relatie zou

mogen beginnen met een andere man omdat er een homofoob klimaat heerst. Men zou aldus geen asiel

kunnen aanvragen in derde landen, omdat homoseksualiteit er verboden is. Wat de gezamenlijke

bezigheden betreft, stelt verzoeker dat hij schrik had om met zijn vriend openlijk in de stad rond te

paraderen en dat zijn vriend op vakantie was in Gambia.

2.1.4.2. De Raad treedt de verwerende partij bij waar die vaststelt dat in de bestreden beslissing terecht

werd opgemerkt dat het merkwaardig is dat verzoeker er reeds sinds zijn 20ste zeker van is dat hij

homoseksueel is, maar vóór zijn 29ste nooit gevoelens zou hebben gehad voor andere mannen.

Verzoeker zou volgens zijn verklaringen wel iets hebben gehad met een Spaanse toerist en met vier

andere personen, maar kon daar verder omzeggens geen informatie over geven, hetgeen weinig

aannemelijk is. Vermits het verzoekers eerste ervaringen met mannen zouden zijn geweest in Gambia

mag men van hem redelijkerwijze toch verwachten hieromtrent meer duidelijke en meer doorleefde

antwoorden te formuleren, zelfs wanneer het eerder om lustgevoelens zou gaan dan om echte

verliefdheden. Dit klemt des te meer nu verzoeker verder ook zeer vage verklaringen aflegde over de

eerste kennismaking met “Van Bommel” : hij kon geen verduidelijking geven bij de vrienden die hen met

elkaar in contact zouden hebben gebracht, en kende zelfs de naam niet van deze personen. Ook over

“Van Bommel” zelf kon verzoeker niet de informatie geven die in redelijkheid van hem kan worden

verwacht : het is niet geloofwaardig dat uit zijn verklaringen blijkt dat verzoeker, ondanks het feit dat hij

beweerde met deze man een relatie te hebben gehad, die weliswaar slechts twee weken duurde maar

telefonisch werd verder gezet, diens volledige naam niet kent, er evenmin in slaagde zijn naam te

spellen of te schrijven, niet wist in welke Nederlandse stad zijn vriend woonde en niet op de hoogte was

van diens geboortedatum, de namen van zijn ouders en zijn studies. Daarbij moet ook nog worden

verwezen naar het feit dat verzoeker ook voorbijgaat aan de vaststellingen in de bestreden beslissing

omtrent zijn incoherente verklaringen over waar ze beiden zouden hebben verbleven in de periodes

tijdens dewelke “Van Bommel” in Gambia was, terwijl deze nochtans relevant zijn in de beoordeling van

de gegrondheid van zijn vrees voor vervolging. De hier aangehaalde vaststellingen zoals ze ook zijn

terug te vinden in de bestreden beslissing volstaan om de beweerde relatie met “Van Bommel” als

ongeloofwaardig af te doen. De overige vaststellingen hieromtrent van de verwerende partij zijn

overtollig, zodat het eventueel gegrond bevinden van kritiek erop niet tot een andere beslissing zou

kunnen leiden en verzoeker geen belang heeft bij het aanvoeren ervan.

De opmerking van verzoeker dat de verwerende partij suggereert dat men in Gambia geen

homoseksuele relatie zou mogen beginnen omdat er een homofoob klimaat heerst en men om die reden

geen asiel zou kunnen aanvragen, is voorts niet van aard om de bestreden beslissing in een ander

daglicht te stellen : de verwerende partij heeft de verklaringen van verzoeker getoetst aan de situatie in

het land van herkomst en heeft daaruit terecht afgeleid dat zijn vermeende gedragingen niet te

verzoenen waren met het klimaat dat in Gambia heerst ten aanzien van homoseksuele mannen.

2.1.5.1. Verzoeker merkt verder op dat hij op de hoogte was van het feit dat de president gedreigd had

alle homo’s te onthoofden en meent dat het er niet toe doet welke wet of welk wetsartikel

homoseksualiteit verbiedt; de islamic committees vertelden de president wat er moet verboden worden.

Hij heeft geen goede opleiding genoten en volgde altijd in de moskee wat de overheidsmaatregelen
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waren. Hij weet bovendien dat, als ze een homo aantreffen in je compound, je een gevangenisstraf van

10 jaar riskeert.

2.1.5.2. In alle redelijkheid en zoals dat reeds in de bestreden beslissing werd gesteld, kan van iemand

die zelf homoseksueel beweert te zijn in een homofoob land als Gambia, en die als gevolg van zijn

geaardheid voor de rechtbank zou worden gebracht, 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. Waar verzoeker nu beweert dat hij ervan op de hoogte was dat de president gedreigd had

homo’s te onthoofden, blijkt dit geenszins uit zijn verklaringen, waarin hij stelde dat de president had

gezegd dat alle homo’s het land moesten verlaten of dat ze in de problemen zouden komen. Gezien het

feit dat uit het administratief dossier blijkt dat in de nationale pers vooral aandacht werd besteed aan het

feit dat de president na een ultimatum van 24 uur alle homoseksuelen zou laten onthoofden, is het niet

afdoende te verwijzen naar verzoekers verklaringen, die in de geschetste context als onaanvaardbaar

algemeen en vaag overkomen.

Waar verzoeker beweert dat het er niet toe zou doen welke wet homoseksualiteit verbiedt, kan hij

evenmin worden bijgetreden : zijn opmerking dat hij geen goede opleiding heeft genoten en in de

moskee volgde wat de overheidsmaatregelen waren, is geen afdoende argument om zijn onwetendheid

te vergoelijken: zelfs aangenomen dat hij niet precies weet welke bepaling homoseksualiteit strafbaar

stelde, kan dit in ieder geval niet verbloemen dat hij niet op de hoogte was van de strafmaat, hetgeen

niet aannemelijk is. De verwerende partij kan bovendien worden gevolgd waar zij stelt dat het zeer

merkwaardig is dat verzoeker blijkbaar wel weet welke straf de eigenaar van een compound waar een

homoseksueel wordt aangetroffen riskeert, maar er niet van op de hoogte was welke straf hij zelf als

homoseksueel zelf zou riskeren.

2.1.6. Uit hetgeen voorafgaat en mede gelet op het feit dat verzoeker een aantal van de motieven van

de bestreden beslissing onverlet heeft gelaten, blijkt dat verzoeker er niet in slaagt de pertinente

motieven van de bestreden beslissing te ontwrichten. Een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel is

niet aangetoond nu verzoeker op het Commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord en de bestreden

beslissing gesteund is op alle gegevens uit het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens

over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Een schending

van het redelijkheidsbeginsel is evenmin aannemelijk gemaakt: de bestreden beslissing staat geenszins

in wanverhouding tot de motieven waarop ze is gebaseerd. Een manifeste beoordelingsfout is evenmin

aan de oppervlakte gebracht. Het eerste middel is niet gegrond.

2.2.1. Een tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 57/7 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing niet motiveert waarom ze geen rekening houdt met het feit

dat hij bij zijn aankomst in België lid is geworden van een homovereniging, na introductie door de

voorzitter, en dat hier niet over werd doorgevraagd, terwijl dit zijn homoseksuele geaardheid aannemelijk

maakt. Hij nam al twee maal deel aan activiteiten die door de vereniging georganiseerd werden en is

zeer verheugd over zijn lidmaatschap omdat hij voor het eerst kan spreken met gelijkgestemden.

Volgens verzoeker licht de bestreden beslissing uit zijn relaas enkel de elementen die in twijfel kunnen

worden getrokken, terwijl de elementen die zijn geaardheid aannemelijk maken zonder enige motivering

buiten beschouwing worden gelaten. Verzoeker meent dat de verwerende partij nochtans de plicht heeft

te onderzoeken of er grond voor vervolging en een vrees voor vervolging bestaat die met voldoende

zekerheid kan worden vastgesteld. Verzoeker stelt verder dat aan alle voorwaarden van artikel 57/7 van

de vreemdelingenwet is voldaan en hij een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te

staven door een poging tot het opsporen van ‘Van Bommel’ middels zijn contact in Gambia en middels

facebook.

2.2.2. De motiveringsplicht vereist niet dat alle elementen van het administratief dossier ook door de

verwerende partij in haar beslissing moeten worden opgenomen. De motiveringsplicht vereist enkel dat

de beslissing, in casu de weigering van de asielaanvraag, op een afdoende wijze met motieven wordt

omkleed. Het volstaat dat de verwerende partij alle objectieve gegevens nagaat die zij noodzakelijk acht

om zijn beslissing te kunnen nemen.
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2.2.3. 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 de asielzoeker aantonen dat zijn

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

waarheid vertellen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1992, nr. 205; RvS, nr. 163.124 van 4 oktober 2006; RvV, nr. 19.768 van 1 december

2008). 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 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; RvV, nr. 31.764 van 18

september 2009).

2.2.4. In het licht van de motieven van de bestreden beslissing die, zoals uit het eerste middel blijkt, niet

werden weerlegd, kunnen het feit dat verzoeker geïntroduceerd is in de organisatie Omegagay en de

door hem neergelegde brieven dat hij heeft deelgenomen aan twee activiteiten van deze organisatie niet

volstaan om aan te tonen dat verzoeker in Gambia een relatie zou hebben gehad met ‘Van Bommel’

noch ten bewijze van de door verzoeker aangehaalde en gevreesde mogelijke gevolgen van zijn

beweerde homoseksualiteit. De door hem voorgelegde brieven van deze organisatie wegen evenmin op

tegen de vele twijfels die in de bestreden beslissing werden aangehaald met betrekking tot verzoekers

beweerde homoseksuele geaardheid en zijn beleving ervan in Gambia. Zij maken deel uit van het

rechtsplegingsdossier en er moet rekening mee worden gehouden, maar zij bevestigen enkel dat

verzoeker twee keer heeft deelgenomen aan een activiteit van deze organisatie, en zijn gezien

verzoekers ongeloofwaardige verklaringen niet het bewijs van zijn geaardheid, net zomin als de

documenten die betrekking hebben op zijn facebookaccounts. Het gegeven dat verzoeker er

verschillende zou hebben, opdat hij zijn geaardheid zou kunnen verbergen voor bepaalde mensen,

zoals zijn familieleden, doet hieraan geen afbreuk. Deze profielen worden immers door de houder van

het account zelf opgesteld, die zelf kiest welke informatie hij eraan koppelt. Waar verzoeker overigens

nog stelt dat hij ‘Van Bommel’ zou hebben gezocht via zijn contact en via facebook, komt hij niet verder

dan een loutere bewering zonder meer.

2.2.5. Verzoeker kan derhalve niet worden gevolgd waar hij stelt dat zijn verklaringen samenhangend en

aannemelijk zijn en niet in strijd met algemene en specifieke informatie en maakt geen schending van de

formele motiveringsplicht, nog van artikel 57/7 van de vreemdelingenwet aannemelijk. Het tweede

middel is niet gegrond.

2.3.1. In een derde middel wordt de schending aangevoerd van artikel 3 van het EVRM en van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker meent dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in

Gambia een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende

behandeling. Hij citeert artikel 48/3 §2 van de Vreemdelingenwet, stelt dat er een verband is tussen de

daden van vervolging en de grond ervan en meent dat hij een gegronde vrees voor vervolging

aannemelijk maakt. Volgens verzoeker is de criminalisatie van homoseksualiteit in Gambia in strijd met

de internationale mensenrechtenverdragen. Hij meent dat hij aannemelijk maakt dat hij homoseksueel is

en om die reden zal worden vervolgd in Gambia. Verzoeker heeft, zo stelt hij, geluk gehad dat hij uit de

gevangenis is vrijgekomen en is kunnen vluchten voor men hem kon opsluiten en folteren. Hij verwijst

naar een rapport van Amnesty International van 11 november 2008, waarin de omstandigheden in

gevangenis Mile 2 worden beschreven en naar een recenter rapport van Amnesty International van 22

juni 2011 waaruit blijkt dat de situatie niet veranderd is. Folteringen en mishandelingen van

gedetineerden zijn nog altijd schering en inslag. Verzoeker zou bij terugkeer een oneerlijk proces,

foltering en eventueel de doodstraf riskeren, gezien hij in Gambia gezocht wordt wegens

homoseksualiteit. Verzoeker meent dat met deze elementen rekening moet worden gehouden en dat

zelfs wanneer er twijfels bestaan over bepaalde feiten of over de oprechtheid van de asielaanvraag, dit

niet belet dat de asielinstantie moet onderzoeken of er een vrees voor vervolging bestaat.

2.3.2. Niettegenstaande het gegeven dat artikel 3 EVRM niet dienstig kan aangevoerd worden in het

kader van een beroep tegen een beslissing waarbij, zonder een terugleidingsmaatregel te nemen,

uitsluitend over de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling of over de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus uitspraak wordt gedaan (RvS 26 mei 2009, nr. 193.552), stelt de Raad
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vast dat dit artikel inhoudelijk overeenstemt 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). Terzake kan worden verwezen naar het

vierde middel.

2.3.3. In casu heeft verzoeker ongeloofwaardige verklaringen afgelegd over zijn homoseksuele

geaardheid en over zijn beweerde homoseksuele relatie met ‘Van Bommel’, zoals dat blijkt uit het eerste

middel. Hij heeft de bevindingen daaromtrent zoals opgenomen in de bestreden beslissing, niet kunnen

omkeren, ook niet door de door hem bijgebrachte documenten, zoals in het tweede middel uiteengezet.

In die optiek is er geen reden om dit ongeloofwaardig relaas te toetsen aan de voorwaarden die inzake

de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en artikel 1,

A, (2) van het Verdrag van Genève. Voorts weze benadrukt dat de verwijzing van verzoeker naar de

algemene omstandigheden voor homoseksuelen en de beschrijving van de situatie in de gevangenis

Mile 2 aan de hand van een aantal rapporten van Amnesty International niet volstaat om aan te tonen

dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft

een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

bestaat. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke. Het derde

middel is niet gegrond.

2.4.1. In een vierde middel aangaande de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werpt

verzoeker de schending op van de artikelen 2 en 3 van de voormelde formele motiveringswet van 29 juli

1991 en van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker meent dat de motivatie in de bestreden beslissing niet beantwoordt aan de vereiste van de

motiveringsplicht. In de beslissing wordt louter gesteld dat hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4. Volgens verzoeker wordt er niet gemotiveerd, specifiek met

betrekking tot het subsidiair beschermingsstatuut, waarom er ten opzichte van hem geen zwaarwegende

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

lopen op ernstige schade.

2.4.2. Verzoeker kan niet worden bijgetreden: uit de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij

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.

2.4.3. In de mate dat verzoeker stelt dat hij in Gambia een reëel risico op ernstige schade loopt in geval

van terugkeer naar zijn land van herkomst en dat hij aannemelijk maakt dat hij wegens zijn seksuele

geaardheid in Gambia vervolgd wordt en bij terugkeer zal worden blootgesteld aan foltering en

onmenselijke of vernederende bestraffing, kan de Raad alleen maar vaststellen dat hij verwijst naar de

elementen die zijn ongeloofwaardig bevonden asielrelaas constitueren. De Raad meent dat verzoeker

dan ook niet langer kan steunen op deze elementen teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te

lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, meer in het

bijzonder voor wat betreft de hypotheses zoals voorzien in artikel 48/4, § 2, a) of b).

2.4.4. De subsidiaire beschermingsstatus kan echter worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, in het geval een situatie zich voordoet zoals voorzien in artikel 48/4, § 2,

c) van dezelfde wet. Verzoeker voert echter geen gegevens aan die de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op grond van deze bepaling zouden kunnen verantwoorden, en de Raad ontwaart

er geen in het dossier. Het vierde middel is niet gegrond.

2.5. Verzoeker voert geen concrete elementen aan die wijzen op het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch toont hij aan dat hij bij

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.
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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 dertig november tweeduizend en elf door:

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS


