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nr. 87 322 van 11 september 2012

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 15 mei 2012 heeft

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

13 april 2012.

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 21 juni 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juli 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. CALLIAUW en van attaché E.

DEWIL, 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 1 november 1980 te

Banjul, Gambia. U behoort tot de Aku etnie en bent christen. U bent opgegroeid in uw geboortestad

Banjul maar uw ouders overleden toen u nog erg jong was. U werd samen met uw zus vervolgens door

jullie tante opgevoed die eveneens in Banjul woonde. U diende te stoppen met school omwille van

geldgebrek, en later verhuisde u samen met uw zus naar Fajara, waar u samen met haar en haar zoon

in een appartement woonde. De echtgenoot van uw zus was immers ook overleden na een auto-

ongeval. U vond nooit een echte job in Gambia en uw zus werkte als schoonmaakster. In 2011 maakte

u op het strand kennis met de Brit (P.) (S.). In de daaropvolgende week spraken jullie een aantal keer af

om samen iets te gaan drinken, en na een week begonnen jullie een relatie. U wist al langer dat

u homoseksueel was – al sinds u jeugd op de middelbare school – maar het was de eerste keer dat u
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een relatie met een man begon. In de daaropvolgende maanden spraken jullie heel vaak met elkaar

af aangezien (P.) zaken deed in Gambia en hij bijgevolg het grootste gedeelte van het jaar in

Gambia verbleef. Vier of vijf maanden later, op 1 november 2011, op uw verjaardag, kwam (P.) naar

uw appartement. Het was niet de eerste keer dat hij naar uw appartement kwam, aangezien uw zus op

de hoogte was van jullie relatie, maar die dag werden jullie in uw kamer betrapt door de dochter van

de eigenares van het appartement die begon te roepen met als gevolg dat heel wat mensen uit de

buurt toesnelden om te zien wat er gaande was. Uw vriend (P.) kon ontsnappen maar u werd stevig

onder handen genomen door de omstaanders, u werd geslagen en vervolgens overgebracht naar

het politiebureau van Fajara. U werd opgesloten door de politieagenten, en de volgende dag kwam

een zekere ‘Mister (S.)’, een kennis van (P.), naar het politiebureau om te onderhandelen en om

u eventueel vrij te krijgen op borg. U kon uiteindelijk echter zelf ontsnappen op 2 november 2011 toen

u naar het toilet ging. U slaagde erin door het raam naar buiten te klimmen en op die manier de benen

te nemen. Vervolgens contacteerde u uw vriend (P.) die u zei om op Mister Sarr te wachten die u

zou helpen vluchten naar Senegal. U werd hierna naar een voor u onbekende plaats gebracht in

Senegal waar jullie een tweetal weken zouden verblijven. Op 17 november 2011 nam u samen met

Mister (S.) het vliegtuig richting België waar jullie de volgende dag aankwamen. Op 19 december 2012

vroeg u uiteindelijk asiel aan bij de Belgische asielinstanties.

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.

Er dient met name vastgesteld te worden dat u de oorzaak van de door u aangehaalde

“vrees voor vervolging” of “reëel risico op het lijden van ernstige schade”, met name uw

beweerde homoseksuele geaardheid, niet aannemelijk maakt.

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

de ontdekking en beleving van uw beweerde homoseksuele geaardheid. U geeft tijdens het

gehoor voor het CGVS aan dat u zichzelf als homoseksueel beschouwt (zie gehoorverslag CGVS,

p.11). Gevraagd sinds wanneer u wist of besefte dat u homoseksueel was, antwoordt u dat u al van

jongs af aan, tijdens uw middelbare schoolperiode, besefte dat u homoseksueel bent (zie gehoorverslag

CGVS, p.12). Wanneer u vervolgens gevraagd wordt wat u voelde op het moment dat u besefte dat

u homoseksueel was en dat u dus niet zoals de meeste anderen was, antwoordt u dat u zichzelf

normaal voelde (zie gehoorverslag CGVS, p.14). U voegt eraan toe dat u zich geen vragen stelde en dat

het gewoon iets was wat gebeurde en dat u ervan hield (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Het is hierbij

ten eerste opmerkelijk dat u geen enkele gevoelens van angst of vertwijfeling ter sprake brengt bij de

door u beweerde relatief vroege ontdekking van uw homoseksuele geaardheid, hoewel u toch in

een maatschappij leefde die homoseksualiteit niet echt toejuicht. Het lijkt alsof u uw

homoseksuele geaardheid gewoon aanvaardde wat toch enigszins vreemd is gelet op de

strafbaarstelling en het heersende sociale en religieuze stigma ten aanzien van homoseksualiteit in uw

land van herkomst. Ook op de vraag hoe u uw homoseksuele geaardheid verzoende met uw christelijke

geloof, antwoordt u eenvoudigweg dat u er zich geen vragen over stelde en dat u ervan hield homo te

zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Tijdens het gehoor voor het CGVS brengt u nergens gevoelens

van twijfel ter sprake wat toch erg vreemd is gezien het homofobe klimaat dat in Gambia heerst.

Tijdens het gehoor voor het CGVS geeft u verder aan dat (P.) (S.) de eerste persoon was met wie u een

echte relatie begon (zie gehoorverslag CGVS, p.8). U voegt er wel aan toe dat u op school een aantal

‘kleinere’ relaties zou hebben gehad (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Later tijdens het gehoor antwoordt

u, op de vraag op welke manier u uw homoseksuele geaardheid heeft ontdekt, dat u tijdens uw

schoolperiode met jongens omging, dat u geen gevoelens voor vrouwen had en dat u enkel gevoelens

voor mannen had (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Het is echter vreemd dat u in eerste instantie geen

concrete voorbeelden van zulke jongens kan geven voor wie u op jonge leeftijd gevoelens zou hebben

gehad. Integendeel, later tijdens het gehoor verklaart u zelfs dat u nooit gevoelens heeft gehad voor

andere mannen vóór (P.) (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Op de vraag of u nooit een relatie heeft

gehad met een andere man voordat u (P.) ontmoette, antwoordt u dat u ervoor al enkele in het geheim

had gehad maar dat (P.) de eerste man was met wie u een serieuze relatie aanging (zie gehoorverslag

CGVS, p.13). U geeft verder aan dat u tijdens uw schoolperiode met een schoolvriend een korte relatie

heeft gehad, maar wanneer u gevraagd wordt wie deze persoon dan was, antwoordt u nogal ontwijkend

dat het was toen u naar school ging en dat het lang geleden is. Gevraagd of deze persoon dan ook

homoseksueel was, antwoordt u van niet (zie gehoorverslag CGVS, p.13). U verklaart wel dat het de

eerste persoon was met wie u seks zou hebben gehad (zie gehoorverslag CGVS, p.13-p.14). Het is

merkwaardig dat u ontwijkend op de vragen over deze persoon antwoordt, en het is vooral vreemd dat u

deze persoon niet onmiddellijk ter sprake bracht toen er vragen werden gesteld over de ontdekking van
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uw beweerde homoseksualiteit, terwijl redelijkerwijze toch aangenomen mag worden dat dit een relatief

belangrijke gebeurtenis was of zou geweest zijn in de beweerde ontdekking van uw homoseksualiteit.

Uw verklaringen betreffende de beleving en ontdekking van uw homoseksuele geaardheid

komen dan ook niet doorleefd en overtuigend over.

Voorts kunt u niet overtuigen wat uw beweerde relatie met (P.) (S.) betreft. U geeft aan dat u (P.) in

de loop van 2011 voor het eerst ontmoet zou hebben op het strand, en dat jullie een week later een

relatie zouden zijn begonnen die vier of vijf maanden zou hebben geduurd tot het moment dat u Gambia

diende te ontvluchten (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Tijdens het gehoor voor het CGVS verklaart u dat

(P.) zaken deed in Gambia waardoor hij een groot deel van het jaar in Gambia verbleef (zie

gehoorverslag CGVS, p.8-9). U verklaart dat hij kwam en weer ging (zie gehoorverslag CGVS,

p.9). Zoals gezegd beweert u eveneens tijdens het gehoor voor het CGVS dat jullie samen een relatie

hadden van vier of vijf maanden totdat u Gambia diende te ontvluchten. Hierbij kan ten eerste

opgemerkt worden dat u tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken aanhaalde dat u een

langdurige relatie had met (P.) (S.) en dat (P.) permanent in Gambia woonde (zie vragenlijst CGVS,

dd.16 januari 2012, p.3, administratief dossier), wat toch enigszins in tegenstrijd is met wat u tijdens het

gehoor voor het CGVS verklaart. Tijdens het gehoor voor het CGVS haalt u zelfs aan dat (P.), tijdens

jullie relatie, een tijdje naar Engeland is teruggekeerd alvorens terug naar Gambia te komen (zie

gehoorverslag CGVS, p.10), terwijl u op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij permanent in

Gambia verbleef. Verder blijkt u niet te kunnen vertellen wat voor zaken (P.) (S.) dan deed in Gambia.

Wanneer u deze vraag immers gesteld wordt tijdens het gehoor voor het CGVS, antwoordt u eerst nogal

ontwijkend dat hij zaken deed (zie gehoorverslag CGVS, p.10), en wanneer u meer verduidelijking

gevraagd wordt, herhaalt u dat hij zaken deed, maar dat u niet weet wat precies (zie gehoorverslag

CGVS, p.10). Gevraagd of hij er dan niet over vertelde, geeft u aan dat hij Gambiaanse studenten

sponsorde, maar dat u niet weet wat voor zaken hij deed (zie gehoorverslag CGVS, p.10).

Redelijkerwijze mag echter aangenomen worden dat u toch meer zou kunnen vertellen over de

professionele activiteiten van uw beweerde partner in Gambia gezien uw bewering dat jullie gedurende

vier of vijf maanden een relatie hadden. Het is verder ook vreemd dat u hoegenaamd geen idee heeft

wat (P.) heeft gedaan nadat u Gambia had verlaten en waar hij nu zou zijn (zie gehoorverslag CGVS,

p.12). U verklaart immers dat u via een kennis van (P.) Gambia heeft kunnen verlaten, en dat u na uw

beweerde ontsnapping uit het politiebureau nog contact heeft gehad met (P.) (zie gehoorverslag CGVS,

p.5-6). Het is bijgevolg vreemd te noemen dat u na uw vlucht uit Gambia er blijkbaar niet in geslaagd

bent contact op te nemen met (P.) en dat u hoegenaamd geen idee heeft waar (P.) zich momenteel

bevindt, ondanks het feit dat u tijdens het gehoor meermaals verklaard hoe verliefd jullie beiden wel op

elkaar waren (zie gehoorverslag CGVS, p.8-9). Tot slot beweert u tijdens het gehoor dat (P.) twee

zussen en een broer had, en dat zijn ouders overleden waren (zie gehoorverslag CGVS, p.11), maar u

kent de namen niet van zijn familieleden en heeft geen idee hoe en wanneer zijn ouders overleden

zouden zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.11). U slaagt er derhalve niet in om uw beweerde relatie

met (P.) (S.) aannemelijk te maken tijdens het gehoor.

Verder weet u niet te overtuigen wat betreft de leefwereld van homoseksuelen, noch wat

de wetgeving in verband met homoseksualiteit betreft in uw land van herkomst. Zo verklaart u

geen andere homoseksuele mannen te kennen in Gambia (zie gehoorverslag CGVS, p.14). U kent

evenmin ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen in Gambia (zie gehoorverslag CGVS, p.15).

Gevraagd hoe homoseksuele mannen elkaar dan ontmoeten in Gambia, geeft u aan dat het in het

geheim gebeurt maar dat u niet weet hoe ze elkaar ontmoeten (zie gehoorverslag CGVS, p.15).

Wanneer u gevraagd wordt of u kunt veroordeeld worden in uw land van herkomst omwille van uw

homoseksuele geaardheid, antwoordt u dat ze u zullen doden (zie gehoorverslag CGVS, p.15).

Gevraagd of er geen wet of wetsartikel is die homoseksualiteit verbiedt in Gambia, antwoordt u dat er

een wet door het parlement is geraakt en dat die wet zegt dat ze homoseksuelen zullen onthoofden (zie

gehoorverslag CGVS, p.15). Dit laatste is een merkwaardig antwoord te noemen aangezien uit

informatie, waarover het CGVS beschikt, blijkt dat er wel degelijk een wetsartikel in het Gambiaanse

strafwetboek terug te vinden is dat homoseksuele gedragingen bestraft met een maximum

gevangenisstraf van 14 jaar (zie landeninformatie, administratief dossier). Dat u niet op de hoogte bent

van het exacte wetsartikel dat zulk gedrag bestraft, is nog te begrijpen, maar dat u niet weet welke straf

u riskeert in uw land van herkomst omwille van uw homoseksuele geaardheid is toch merkwaardig

aangezien uw beweerde homoseksuele geaardheid net de reden is waarom u Gambia ontvlucht zou

zijn. Van iemand die beweert zijn land te hebben verlaten omwille van zijn seksuele geaardheid, mag

toch verwacht worden beter op de hoogte te zijn van de mogelijke straffen die hij riskeert in zijn land van

herkomst. Derhalve weet u niet te overtuigen betreffende uw kennis van het homoseksuele milieu in uw

land van herkomst, noch betreffende de mogelijke gevolgen van dergelijk gesteld gedrag.

Bovenstaande vaststellingen leiden er dan ook toe te stellen dat u er niet in slaagt de

oorzaak van uw problemen in uw land van herkomst, uw homoseksuele geaardheid, aannemelijk
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te maken. Daarenboven kunnen er nog enkele opmerkingen gemaakt worden betreffende

uw asielrelaas. Zo haalt u tijdens het gehoor voor het CGVS aan dat u op 1 november 2011 betrapt

werd samen met (P.) in uw kamer door de dochter van de eigenaar van het appartement (zie

gehoorverslag CGVS, p.5-6). U geeft aan dat heel wat buren op het geroep van de dochter van de

eigenares afkwamen, dat deze personen u vervolgens mishandelden en uiteindelijk naar het

politiebureau van Fajara overbrachten (zie gehoorverslag CGVS, p.5). Vervolgens zou een zekere

‘Mister (S.)’ de volgende dag naar het politiebureau zijn gekomen om te onderhandelen over een

eventuele borg om u vrij te krijgen (zie gehoorverslag CGVS, p.5). U verklaart echter dat u uiteindelijk

zelf kon ontsnappen uit het politiecommissariaat toen u naar het toilet ging en dit op 2 november 2011,

na twee dagen opsluiting (zie gehoorverslag CGVS, p.6-7). Tijdens uw gehoor voor de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde u nochtans dat u gedurende een week werd opgesloten in een

politiecel alvorens vrijgelaten te worden. U voegde er bovendien aan toe dat u vrijkwam omdat ‘Mister

Sarr’ een borg voor u had betaald, en dat u daarna het land heeft verlaten (zie vragenlijst CGVS, dd.16

januari 2012, p.3, administratief dossier). Deze manifeste tegenstrijdigheden wat betreft de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten in uw land van herkomst ondermijnen dan ook verder het geheel van uw

asielrelaas. Tot slot kunnen ook nog vragen gesteld worden bij de door u aangehaalde betrapping van u

en (P.) in uw kamer door de dochter van de eigenaar op 1 november 2011. U geeft tijdens het gehoor

aan dat het in Gambia de gewoonte is dat men de deur niet op slot doet en dat daardoor de dochter van

de eigenaar zomaar kon binnenkomen (zie gehoorverslag CGVS, p.5). Hierbij kan toch de opmerking

gemaakt worden dat het erg vreemd is dat u en uw beweerde vriend (P.) dergelijke risico’s zouden

nemen, door de deur van uw appartement of van uw kamer niet op slot te doen, zelfs rekening houdend

met de door u aangehaalde gewoonte in Gambia. Redelijkerwijze mag immers toch aangenomen

worden dat u er zich wel degelijk van bewust was dat jullie iets deden wat niet aanvaard wordt in de

Gambiaanse maatschappij en dat u dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen zou hebben genomen.

Deze laatste vaststelling weegt niet op tegen de door u aangehaalde Gambiaanse gewoonte dat men de

deur nooit op slot zou doen. Bovenstaande vaststellingen ondermijnen dan ook de verder de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het geheel.

Tot slot legt u nog enkele documenten neer ter staving van uw asielrelaas. Zo legt u uw

Gambiaanse nationaliteitskaart voor maar uw identiteit en nationaliteit worden in deze niet in twijfel

getrokken. U legt ook een editie van de Gambiaanse krant ‘The Point’ voor, dd.15 februari 2012, waarin

in een artikel de homofobe uitspraken van de Gambiaanse president worden aangehaald naar

aanleiding van zijn eedaflegging (zie administratief dossier). Het betreft echter een algemeen artikel dat

geen betrekking heeft op uw persoonlijke situatie aangezien zoals eerder werd aangehaald geen geloof

kan worden gehecht aan uw beweerde homoseksuele geaardheid. Verder legt u een kopie van een

krantenartikel voor dat zou verschenen zijn in de Gambiaanse krant ‘The Point’ op 6 november 2011

(zie administratief dossier). In dit artikel staat vermeld dat u beschuldigd wordt van homoseksualiteit en

dat u op 1 november 2011 betrapt zou zijn met een zekere (P.) (S.). Het door u overhandigde document

en krantenuittreksel betreft echter een kopie zodat de authenticiteit ervan niet nagegaan kan worden.

Het is bovendien vreemd dat u wel een originele editie van ‘The Point’ kan voorleggen om de

homofobe mening van de Gambiaanse president te illustreren, maar dat u geen originele editie kan

voorleggen van ‘The Point’ waarin een krantenartikel over uw beweerde homoseksualiteit zou

verschenen zijn. Verder legt u nog een ‘Fatwah’ voor, dd.10 januari 2012, uitgaande van de ‘Aku

Marabout Mosque’ gelegen in Banjul. In dit document, dat tegen u is gericht, wordt uw gedrag

veroordeeld en wordt vermeld dat u gearresteerd moet worden (zie administratief dossier). Hierbij is het

opmerkelijk te noemen dat een moskee, gelegen in Banjul, een dergelijk document zou verspreiden,

terwijl u verklaart in Fajara te wonen. In het document staat eveneens vermeld dat ‘he is engaged in un-

islamic behavior and the community has decided to disown him…’ (zie administratief dossier), waarbij

dus opgeroepen wordt om u te verstoten, wat enigszins vreemd is aangezien u een beweerde christen

bent. In ieder geval wijzigt dit document niets aan bovenstaande pertinente opmerkingen en

vaststellingen. Hetzelfde geldt eveneens voor het door u overhandigde politiedocument, uitgegeven

door ‘Kairaba police station’, waarin vermeld staat dat u gezocht wordt omwille van uw homoseksualiteit

(zie administratief dossier). De hierboven gemaakte vaststellingen waarbij uw beweerde

homoseksualiteit in twijfel wordt getrokken, en waarbij gewezen wordt op de tegenstrijdigheden in uw

verklaringen voor het CGVS en de Dienst Vreemdelingenzaken wat betreft de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten, zijn in die mate pertinent en duidelijk dat een dergelijk ‘politioneel’ document niets

wijzigt aan deze vaststellingen. Tot slot legt u nog een handgeschreven brief voor opgesteld door een

vrijwilliger van de vzw Shouf-Shouf, gelegen te Antwerpen, waarin deze persoon stelt dat u aanwezig

was op hun activiteiten van 24 februari 2012 en 30 maart 2012, maar het loutere feit dat u aanwezig was

op dergelijke evenementen of activiteiten toont uw beweerde homoseksualiteit echter hoegenaamd niet

aan, zodat ook dit document de geloofwaardigheid van uw asielrelaas niet kan herstellen.
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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. Verzoeker stipt vooreerst aan dat er geen tolk aanwezig was op het gehoor bij het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS), ondanks het feit dat hij hierom

had verzocht.

Hij voert de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Hij verklaart dat de afwezigheid van zijn ouders en van ouderlijke figuren mogelijks één van de

aanleidingen was tot het ontwikkelen en het snel aanvaarden van zijn geaardheid. Het is volgens hem

dan ook logisch dat hij niet dezelfde vrees voor eventuele gevolgen van zijn geaardheid koesterde,

aangezien hij nooit door zijn ouders op de vingers kon worden getikt. Hij ziet niet in wat zijn geloof te

maken heeft met zijn geaardheid. Het is volgens hem geen geheim dat christelijke leiders door de

eeuwen heen mannelijke minnaars hadden. Hij hield er zich wel aan om zijn seksuele voorkeuren niet in

publiek te tonen. Volgens getuigenissen, en verzoeker verwijst hierbij naar een krantenartikel van The

Voice waarvan hij een kopie als bijlage toevoegt, bracht verzoeker regelmatig jonge mannen en

studenten mee naar huis.

Met betrekking tot de relatie met P. S., meent verzoeker dat het niet aan het CGVS is om de

diepzinnigheid en serieusheid van een relatie te toetsen. Daarenboven is het al dan niet hebben van

een serieuze relatie met P. S. irrelevant.

Verzoeker verklaart verder waarom hij onthoofding als straf aanhaalde bij homoseksualiteit. Hij stelt ook

in het bezit te zijn van de originele krantenartikelen waarnaar hij verwijst en zal deze ter zitting

voorleggen.

Verzoeker stelt aangaande de ontvangen fatwah, die hij als bijlage toevoegt, dat het niet vreemd is dat

hij ook van islamitische groeperingen aantijgingen krijgt aangezien islamitische leiders alles in het werk

stellen om zoveel mogelijk volgelingen te bereiken. Bovendien was zijn moeder moslim en heeft zij

steeds gewenst dat verzoeker zich zou aansluiten bij het islamitische geloof.

2.1.2. Als bijlage aan het verzoekschrift, voegt verzoeker een kopie van een fatwah van 10 januari 2012,

een kopie van een bericht van de politie van 2 november 2011, een kopie van een krantenartikel van

The Voice van 6 november 2011, een kopie van zijn identiteitskaart, documentatie over homofoob

klimaat in Gambia van 13 juni 2008, documentatie over de Gambiaanse president van 15 februari 2012,

een kopie van een krantenartikel van 23 april 2012 van The Point en een kopie van een krantenartikel

van 11 april 2012 van de Daily Observer toe.

2.1.3. Ter zitting legt verzoeker het origineel van een krantenartikel van de Daily Observer van

woensdag 11 april 2012 en het origineel van een krantenartikel van The Point van maandag 23 april

2012 neer.

2.2.1. 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.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift kan afgeleid worden

dat verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve
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rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk

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

kunnen genomen worden.

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 hij aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining refugee status,

reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaar-

dig 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 en het is niet de taak van de Raad 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 gaan om die elementen

die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Met betrekking tot de taalproblemen dient er te worden opgemerkt dat verzoeker bij de Dienst

Vreemdelingenzaken de bijstand van een tolk Engels gevraagd heeft, waaruit kan besloten worden dat

verzoeker het Engels voldoende machtig is (stuk 9, Bijlage 26). De taal voor het interview was bij de

Dienst Vreemdelingenzaken Engels (stuk 10, Documenten DVZ) en bij zijn verklaring bij de Dienst

vreemdelingenzaken gaf verzoeker als taal van oorsprong ook het Engels op. Verzoeker zijn

verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken werden hem voorgelezen in het Engels en hij had

hieromtrent geen opmerkingen (stuk 8, Vragenlijst, p. 3). Verzoeker, bijgestaan door zijn advocaat,

maakte nergens een opmerking aangaande taalproblemen of de taalkennis van zijn ondervrager tijdens

het gehoor bij het CGVS, dat in het Engels verliep. Verzoeker voert daarenboven ook niet aan dat het

feitenrelaas met fouten behept zou zijn, zodat aangenomen moet worden dat er geen miscommunicatie

was tijdens het gehoor aangaande het asielrelaas.

Aangaande verzoekers beweerde homoseksuele geaardheid is het niet plausibel dat verzoeker zijn

homoseksuele geaardheid gewoon aanvaardde, gelet op de strafbaarstelling in zijn land van herkomst.

Waar verzoeker stelt dat hij zijn ouders op een jonge leeftijd verloor, waardoor hij niet dezelfde vrees

voor eventuele gevolgen van zijn geaardheid koesterde, dient er te worden opgemerkt dat verzoeker

opgroeide in een maatschappij waar homoseksualiteit niet wordt aanvaard en dat hij naar school ging

(stuk 8, Vragenlijst), waardoor hij niet kan stellen dat hij geen kennis had van de heersende sociale en

religieuze stigma ten aanzien van homoseksualiteit. Verzoekers verwijzing naar christelijke leiders die

door de eeuwen heen minnaars hadden is niet dienstig daar dit, aangenomen dat deze bewering met de

werkelijkheid overeen stemt, geheime en verborgen relaties betroffen; derhalve blijft het zeer

opmerkelijk dat verzoeker zijn geaardheid niet in vraag stelde ondanks zijn geloof.

Verzoekers relativering van het belang van zijn beweerde relatie met P. S. kan niet worden

aangenomen daar dit de kern van het relaas raakt, aangezien verzoeker omwille van deze relatie zijn

land diende te ontvluchten. Verzoekers verklaringen aangaande zijn beweerde relatie kunnen niet

overtuigen, aangezien er tegenstrijdigheden zijn vastgesteld tussen zijn verklaringen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken en bij het CGVS. Deze vaststellingen worden niet betwist in het verzoekschrift en

blijven derhalve overeind.

Van iemand die beweert zijn land te hebben verlaten omwille van zijn seksuele geaardheid, mag

verwacht worden beter op de hoogte te zijn van de mogelijke straffen die hij riskeert in zijn land van

herkomst. Verzoeker haalde tijdens zijn gehoor aan dat homoseksualiteit bestraft wordt met onthoofding

(gehoorverslag CGVS, p. 15) terwijl uit informatie blijkt dat homoseksuele gedragingen bestraft worden

met een maximum gevangenisstraf van 14 jaar (stuk 12, Landeninformatie).

Met betrekking tot de krantenartikelen is het niet aanvaardbaar dat verzoeker het origineel van een

krantenartikel van de Daily Observer van woensdag 11 april 2012 en het origineel van een krantenartikel

van The Point van maandag 23 april 2012 kan voorleggen, maar dat hij, ondanks de belofte in zijn
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verzoekschrift, geen originele editie kan voorleggen van ‘The Voice’ van 6 november 2011 waarin een

krantenartikel over verzoekers beweerde homoseksualiteit zou verschenen zijn. De twee artikelen

waarvan de originelen werden neergelegd en de documentatie omtrent het homofoob klimaat in Gambia

en de president betreffen algemene artikelen die geen betrekking hebben op verzoekers persoonlijke

situatie. Met betrekking tot de fatwah, dient te worden opgemerkt dat het niet plausibel is dat een

moskee, gelegen in Banjul, een dergelijk document zou verspreiden, terwijl verzoeker verklaart in Fajara

te wonen. Bovendien verklaarde verzoeker steeds doorheen de procedure christen te zijn en kunnen

zijn blote beweringen in het verzoekschrift niet worden aangenomen. Verzoeker brengt tenslotte niets in

tegen de vaststelling van het CGVS omtrent het politiedocument en de nationaliteitskaart, zodat de

vaststellingen hieromtrent als onbetwist en vaststaand wordt beschouwd en de Raad deze tot de zijne

maakt.

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt niet
dienstig weerlegd zodat het door de Raad tot zijne wordt gemaakt.

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

2.3.1. Met betrekking tot het subsidiair beschermingsstatuut meent verzoeker dat na aanbrenging van

meerdere krantenartikelen en waarvan alle originelen ter zitting zullen worden neergelegd, zijn vrees

reëel en individueel is, zeker aangezien verzoeker met naam en foto op pagina 7 van de krant

beschuldigd werd van onzedelijke en onwettelijke praktijken.

2.3.2. Gelet op de hiervoor gedane vaststellingen aangaande zijn asielrelaas en op de overige

elementen in het dossier toont verzoeker niet aan dat in zijnen hoofde zwaarwegende gronden

voorhanden zijn die erop wijzen 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.

2.4.1. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 20 september 1999, nr. 82.301; RvS

18 april 1997, nr. 65.919). De schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden,

aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop

zij is gebaseerd.

2.4.2. Het aangehaalde zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal op zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker op het CGVS werd gehoord, waarbij hij de mogelijkheid kreeg zijn

asielmotieven uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, hij nieuwe en/of aanvullende stukken

kon neerleggen en hij zich heeft kunnen laten bijstaan door een advocaat. Aldus werd zorgvuldig

gehandeld.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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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 elf september tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


