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nr. 90 797 van 30 oktober 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 oktober 2012

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

staatlozen van 27 september 2012.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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.

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 oktober 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en advocaat N. COUDEVILLE loco advocaat O.

LEMAHIEU en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:

“U verklaart een Gambiaans staatsburger van Mandinka origine te zijn afkomstig uit Banjul.

U groeide op in Kanifing South en later verhuisde u met uw familie naar Old Jeshwang.

Enkele jaren geleden huwde u met F.M.S., met wie u een zoon Mohamed heeft. Uw vrouw en uw zoon

verblijven bij uw schoonfamilie.

Tijdens en na uw studies zette u zich in voor Gambia Labour Congress (GLC), een vakbond die opkomt

voor de rechten van de werknemers en ijvert voor de bescherming van de werknemers.
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U had contact met de secretaris-generaal K.M.C. en u vormde samen met 7 andere jongeren de Youth

Wing van Gambia Labour Congress. De taak van de Youth Wing bestond erin om jonge werknemers te

informeren en te vormen.

U organiseerde op 2 januari 2012 een demonstratie in de hoofdstad Banjul om op te komen voor de

rechten van homoseksuele en lesbische werknemers. U verzamelde met de andere leden van de Youth

Wing en met andere supporters en sympathisanten aan het kantoor van de Youth Wing en jullie planden

om een mars te houden tot aan het parlement. De Gambiaanse autoriteiten, ‘revolutionary guards’,

kwamen ter plaatse en de aanwezigen werden hard aangepakt. U kreeg een slag in het gezicht en u

verloor vier tanden. U werd door twee andere leden, B. en A., gered. B. kwam met zijn auto en u werd

naar Old Jeshwang gebracht naar het huis van een vriend D.. U hoorde dat sommigen werden opgepakt

en u contacteerde een vriend in Senegal.

U hebt Gambia verlaten en u reisde per boot naar Senegal. In Senegal verbleef u bij een vriend M.J..

U ontving per mail een uitnodiging om deel te nemen aan een conferentie in China. De secretaris-

generaal van Gambia Labour Congress kwam via zijn contacten aan een niet-geregistreerd paspoort

voor u, dat per post werd opgestuurd naar M.J. en u vroeg met dat paspoort een visum aan bij de

Chinese ambassade in Senegal.

U hebt Senegal per vliegtuig verlaten in augustus 2012 en u reisde in het kader van een conferentie

naar China.

U nam op 8 september 2012 een vlucht van China naar België.

U had in China Jh., een Britse activist, ontmoet die u beloofde te helpen om in Senegal een Brits visum

te vinden, zodat u asiel zou kunnen vragen in het Verenigd Koninkrijk. U antwoordde dat u niet terug

kon naar Senegal, gezien de goede relatie tussen de twee buurlanden Senegal en Gambia.

Bij uw aankomst op de luchthaven van Zaventem had u erge buikpijn en ging u naar het toilet. U liet uw

bagage en documenten bij Jh.. Toen u terugkwam vond u uw paspoort en instapkaart niet meer en zag

u Jh. niet meer.

U meldde zich bij de autoriteiten (zie verslag Federale Politie BN/4787/12 en PA/312/GC dd.8.9.2012).

U hebt op 8 september 2012 in België asiel gevraagd.

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

1.2.De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

voor vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op

het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart vervolging te vrezen bij een terugkeer naar uw land van herkomst omwille van de door

u georganiseerde demonstratie voor de rechten van homoseksuele en lesbische werknemers,

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

gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u weinig aannemelijke verklaringen aflegt met betrekking tot

de door u georganiseerde demonstratie.

U verklaart dat u de bevolking wilde bewustmaken en wilde opkomen voor de homoseksuele en

lesbische werknemers (zie gehoor CGVS, p.8).

Gezien de homofobe context en het feit dat de Gambiaanse president expliciet homofobe uitspraken

deed en de overheid opriep om hard op te treden, is het ongeloofwaardig dat u zelfs had overwogen om

een demonstratie te organiseren.

U verklaart dat u vond dat er een demonstratie moest gebeuren en dat homoseksuelen dezelfde rechten

hebben als de anderen (zie gehoor CGVS, p.8). Uw verklaring dat u wel besefte dat er een risico aan

verbonden was, maar dat u hierover niet bezorgd was - ’I didn’t care’ komt weinig doordacht noch

overtuigend over (zie gehoor CGVS, p.8). U voegt toe dat het belangrijk is om de straat op te komen en

dat de bevolking en het parlement er weet van moeten hebben (zie gehoor CGVS, p.8).

Uw verklaring dat u samen met de andere leden van de Youth Wing banners schreef en hiermee

publiekelijk op straat plande te komen (zie gehoor CGVS, p.8 en p.16), houdt gezien de Gambiaanse

homofobe samenleving en houding van de Gambiaanse autoriteiten geen steek.

Eveneens is het bedenkelijk dat de secretaris-generaal op de hoogte zou zijn geweest van de door

u georganiseerde demonstratie, dat hij dit idee steunde omdat het over de mensenrechten gaat en u

enkel meegaf dat jullie voorzichtig moesten zijn (zie gehoor CGVS, p.16 ). Volgens uw

verklaringen antwoordde de secretaris-generaal dat het uw verantwoordelijkheid was en dat er geen

vernieling mocht gebeuren (zie gehoor CGVS, p.16).
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Gezien de Youth Wing volgens uw verklaringen deel uitmaakt van Gambia Labour Congress, de

secretaris-generaal de organisatie en de functies van Gambia Labour Congress regelt en hij aldus de

eindverantwoordelijkheid draagt (zie gehoor CGVS, p.5), is het weinig aannemelijk dat er niet meer

negatieve reactie zou zijn gekomen op uw idee om een demonstratie voor de rechten van

homoseksuele en lesbische werknemers te organiseren.

Verder dient te worden opgemerkt dat nergens in de beschikbare informatie op het Commissariaat-

generaal het door u aangehaalde incident werd teruggevonden (zie informatie administratieve dossier).

U legt ter ondersteuning van uw asielaanvraag verschillende krantenartikelen neer rond het thema

homoseksualiteit in Gambia, waardoor kan worden aangenomen dat de Gambiaanse media wel degelijk

bericht over homoseksualiteit.

Het is dan ook zeer bevreemdend dat nergens in de geraadpleegde bronnen melding wordt gemaakt

van de door u beweerde eerste georganiseerde demonstratie voor de rechten van homoseksuele en

lesbische werknemers in Gambia.

Deze vaststelling tast verder de geloofwaardigheid van uw verklaringen aan.

Bovendien verklaart u zelf uitdrukkelijk geen homoseksueel te zijn, maar getrouwd te zijn en een zoon

te hebben (zie gehoor CGVS, p.2 en p.9). U beweert dat u wel twee vrienden, B.C. en S.M., hebt die

homoseksueel en lesbisch zijn en dat u gemerkt hebt dat zij niet hetzelfde leven kunnen leiden (zie

gehoor CGVS, p.8).

Het is echter uiterst merkwaardig dat u, als heteroseksueel, een zodanig risico zou willen nemen door

een demonstratie te willen organiseren voor een groep waartoe u zelf niet behoort en die door de

Gambiaanse overheid wordt vervolgd.

Vervolgens dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw verklaringen met betrekking tot

de situatie van de secretaris-generaal en de andere leden van de Youth Wing.

U stelt dat u alleen wordt gezocht door de Gambiaanse autoriteiten omdat u de demonstratie

organiseerde en u de leider bent van de Youth Wing (zie gehoor CGVS, p.18).

Het is echter weinig aannemelijk dat de secretaris-generaal noch de andere leden van de Youth Wing

zonder enige problemen in Gambia verblijven (zie gehoor CGVS, p.13 en p.18) en dat enkel u door de

Gambiaanse autoriteiten wordt vervolgd.

Nogmaals gezien de homofobe context van de Gambiaanse samenleving en overheid ondermijnen uw

verklaringen dat de secretaris generaal en de overige leden geen problemen kennen, de ernst van uw

beweerde vrees.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor

vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij een

eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet.

Het geboortecertificaat en de kopies van uw twee paspoorten (n° PC093865 en PC358606) betreffen

uw identiteitsgegevens die hier niet ter discussie wordt gesteld.

Het affidavit van S.S. dd.11.9.2012 is een weergave van uw asielrelaas, maar doet geen afbreuk aan

bovenstaande motivering.

Het arrestatiebevel van de High Court of Gambia dd.3.1.2012 stelt dat u wordt gezocht door de

Gambiaanse autoriteiten 'for illigimate service to lesbians', maar hierbij dient te worden opgemerkt

dat dit document de geloofwaardigheid van uw verklaringen niet kan herstellen. Een document,

om bewijskrachtig te zijn, dient een verhaal te ondersteunen dat ook samenhangend en geloofwaardig

is, wat hier niet het geval is.

De krantenartikels betreffen de algemene situatie van de homoseksuelen in Gambia, maar uw naam

wordt nergens in deze artikels vermeld.

De foto's, de emails, de deelnemerslijst, de uitnodigingsbrief en de speech van International Trade

Union Forum betreffen uw deelname aan deze conferentie in China, wat hier niet wordt betwijfeld.”

1.3. De commissaris-generaal weigert van verzoeker de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 15 oktober 2012 een schending aan van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van de motiveringsplicht (zie p. 5) “als algemeen rechtsbeginsel en in het

bijzonder als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur” zoals opgelegd door de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Hij vat aan met een theoretische uiteenzetting over de motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht en

besluit “dat de motieven die ten grondslag liggen aan de bestreden beslissing niet deugdelijk zijn” en dat
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de bestreden beslissing (zie het verzoekschrift, p. 6) “mede omwille van een gebrek aan behoorlijke

feitengaring en aan een zorgvuldige afweging van de belangen van verzoeker, niet voldoende

zorgvuldig werd voorbereid”.

Verzoeker vat de motivering van de bestreden beslissing samen en benadrukt dat (zie het

verzoekschrift, p. 6) “verzoeker wel degelijk af en toe seksuele contacten heeft met mannen en zichzelf

als biseksueel beschouwt”. Hij hekelt het feit dat de commissaris-generaal zich slechts beperkte tot de

vraag “Ben je gay?”.

Waar de commissaris-generaal motiveert dat het arrestatiebevel de geloofwaardigheid van de

verklaringen van verzoeker niet kan herstellen, stelt verzoeker vast dat er (zie het verzoekschrift, p. 8);

“geen verdere argumentatie is” en wijst hij erop dat dit arrestatiebevel “de kern uitmaakt van de reden

van de vrees van verzoeker voor vervolging vanwege de Gambiaanse regering”; volgens hem

ondersteunt het arrestatiebevel “de realiteit van de vrees van verzoeker”.

Op het argument van de commissaris-generaal dat het weinig aannemelijk is dat verzoeker een

demonstratie zou organiseren in de homofobe samenleving in Gambia, antwoordt verzoeker dat het zijn

diepe overtuiging is dat homoseksuelen gelijke rechten moeten genieten; hij stelt dat het feit dat er een

homofobe meerderheid bestaat in Gambia, niet betekent dat er geen minderheid kan bestaan die van

het tegendeel overtuigd is en die gelooft dat het openlijk verkondigen van die mening andere mensen

kan overtuigen.

Hij stelt dat zijn verklaring “I didn’t care” volledig uit de context is getrokken en slechts wijst op het feit

dat hij, gezien zijn diepe overtuiging, bereid was bepaalde risico’s te nemen.

Verzoeker wijst erop dat de commissaris-generaal (zie het verzoekschrift, p. 8) “zich voor voornoemde

conclusie naar alle waarschijnlijkheid voornamelijk baseerde op de getuigenis ter zake van een

anonieme medewerker van een NGO welke actief is in Gambia” en is van mening dat de

geloofwaardigheid van deze laatste duidelijk onderuit gehaald wordt, gezien een aantal bronnen melding

maken van het feit dat er een “Gambia Labour Congress” bestaat dat voorgezeten wordt door

secretaris-generaal Kebba Masanneh Ceesay.

Dat de commissaris-generaal niets terugvindt in de informatie waarover hij beschikt omtrent de

demonstratie, wijt verzoeker aan het feit dat de pers in zijn land van herkomst onder strenge controle

staat van de overheid en dat journalisten die de overheid iets te veel schofferen, ernstige represailles

moeten vrezen.

Waar de commissaris-generaal stelt dat verzoeker verschillende krantenartikelen voorlegt waaruit blijkt

dat de Gambiaanse media wel degelijk bericht over homoseksualiteit, benadrukt verzoeker dat dit “voor

het overgrote deel artikels zijn welke rapporteren over het bestraffen van homoseksuele handelingen”,

waaruit men volgens hem niet kan afleiden dat de Gambiaanse pers ook zonder veel problemen kan

rapporteren over een demonstratie die regelrecht tegengesteld is aan het beleid van de president.

Verzoeker verklaart verder dat de demonstratie werd neergeslagen alvorens deze nog maar goed kon

beginnen, zodat de demonstratie werd gestopt voordat er ook maar enige ruchtbaarheid aan kon

worden gegeven.

Op de stelling van de commissaris-generaal dat het merkwaardig is dat een niet-homoseksueel zich

geroepen zou voelen om voor gelijke rechten voor homoseksuelen op te komen, verwijst verzoeker

opnieuw naar zijn diepe overtuiging.

Waar de commissaris-generaal het weinig aannemelijk acht dat enkel verzoeker dreigt te worden

vervolgd, benadrukt verzoeker dat het (zie het verzoekschrift, p. 9) “niet zo ondenkbaar (is) dat de

overheid zich richt tegen diegene welke voornoemde demonstratie in se organiseerde”. Hij vindt het

verder “duidelijk dat ook andere leden een tijdje werden opgesloten”.

Verzoeker besluit dat de bestreden beslissing (zie het verzoekschrift, p. 10) “niet berust op een correcte

feitenvinding, een zorgvuldige voorbereiding en een evenwichtige belangenafweging”, gelet op de

“inconsequenties en de onduidelijke of onjuiste voorstellingen van de verklaringen” van verzoeker.

Hij is van mening dat hij voldoet aan de criteria om als vluchteling erkend te worden, gezien hij in zijn

land van herkomst dreigt vervolgd te worden vanwege het openlijk bepleiten van gelijke rechten voor

homoseksuelen, gezien hij onmogelijk de bescherming van de overheid kan inroepen, gezien zijn

verklaringen “mogelijk, geloofwaardig en eerlijk” zijn en gezien hij geen intern vluchtalternatief heeft.

Volgens verzoeker (zie het verzoekschrift, p. 11) is tevens duidelijk “dat het Gambiaans regime er niet

voor terugdeinst om burgers welke openlijk een afwijkende mening verkondigen op te sluiten zonder

ernstig proces voor onbepaalde tijd, te folteren, te executeren en/of te laten verdwijnen”, waarbij hij

verwijst naar lokale krantenartikelen, “Country Reports of Human Rights Practices for 2011” en het

arrestatiebevel.

Verzoeker vraagt de bestreden beslissing te hervormen en van hem de vluchtelingenstatus te erkennen,

in ondergeschikte orde hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen; in uiterst ondergeschikte

orde vraagt verzoeker de bestreden beslissing te vernietigen.
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2.2. De Raad benadrukt dat de inroeping van de schending van de motiveringsplicht door verzoeker

uiteen valt in twee delen.

Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht 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 (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit het verzoekschrift

blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke

motiveringsplicht in casu is bereikt.

Uit het verzoekschrift blijkt eveneens dat verzoeker de motivering van de bestreden beslissing betwist

en aldus de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel vanuit dit oogpunt

moet worden onderzocht.

De materiële motiveringsplicht, i.e. de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen, 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.

2.3. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van bevoegdheid. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

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

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

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

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

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

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

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.5. De commissaris-generaal is van mening dat het ongeloofwaardig is dat verzoeker zelfs maar had

overwogen om een demonstratie te organiseren, gezien de homofobe context in zijn land van herkomst

en het feit dat de Gambiaanse president expliciet homofobe uitspraken deed en de overheid opriep om

hard op te treden:

“U verklaart dat u vond dat er een demonstratie moest gebeuren en dat homoseksuelen dezelfde

rechten hebben als de anderen (zie gehoor CGVS, p.8). Uw verklaring dat u wel besefte dat er een

risico aan verbonden was, maar dat u hierover niet bezorgd was - ’I didn’t care’ komt weinig doordacht

noch overtuigend over (zie gehoor CGVS, p.8). U voegt toe dat het belangrijk is om de straat op te

komen en dat de bevolking en het parlement er weet van moeten hebben (zie gehoor CGVS, p.8). Uw

verklaring dat u samen met de andere leden van de Youth Wing banners schreef en hiermee publiekelijk
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op straat plande te komen (zie gehoor CGVS, p.8 en p.16), houdt gezien de Gambiaanse homofobe

samenleving en houding van de Gambiaanse autoriteiten geen steek.”

In zijn verzoekschrift antwoordt verzoeker dat het zijn diepe overtuiging is dat homoseksuelen gelijke

rechten zouden moeten genieten en wijst hij erop dat er een minderheid kan bestaan die gelooft dat het

openlijk verkondigen van die mening andere mensen kan overtuigen. Hij stelt dat zijn verklaring “I didn’t

care” volledig uit de context is getrokken en slechts wijst op het feit dat hij, gezien zijn “diepe

overtuiging” (zie het verzoekschrift, p. 9), bereid was bepaalde risico’s te nemen.

De Raad aanvaardt de uitleg van verzoeker niet.

Inderdaad gelet op zijn verklaringen afgelegd bij zijn verhoor op 18 september 2012, aanhoort door een

ambtenaar van het Commissariaat-generaal, maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij “uit diepe

overtuiging” een demonstratie organiseerde en bereid was hiervoor grote risico’s te nemen.

Gevraagd wanneer de voorbereiding van de demonstratie begon, antwoordde verzoeker: “Een week”

(zie het verhoorverslag, p. 16). Gevraagd hoe verzoeker de demonstratie voorbereidde, antwoordde hij

eerst vaagweg: “Ik vertelde mijn collega’s erover, ze vroegen of het veilig was, ik zei dat het de enige

manier is dat we onze stem kunnen laten horen. Het is de enige manier dat we voor deze mensen

konden vechten, sommigen zeiden ok, sommigen waren bang. We maakten de banners en we schreven

scripts” (zie het verhoorverslag, p. 16). Gevraagd wanneer verzoeker de banners maakte, verduidelijkte

hij: “Dezelfde dag, ik ging naar mijn huis en ik haalde markers en papieren en ik keerde terug naar het

kantoor” (zie het verhoorverslag, p. 16).

Verzoeker verklaarde verder dat er geen plan B was en dat hij dacht dat ze “gewoon zouden worden

opgepakt en naar de politie worden gebracht” (zie het verhoorverslag, p. 16). Verzoeker kon evenmin

aangeven hoeveel leden of anderen er waren voor de demonstratie (zie het verhoorverslag, p. 7). Hij

verklaarde nog dat zijn familie niet op de hoogte was van zijn plan voor de mars (zie het verhoorverslag,

p. 17).

De Raad neemt niet aan dat verzoeker die op de hoogte was van de homofobe houding van de

autoriteiten en president in zijn land van herkomst, op zulke nonchalante wijze een demonstratie

organiseerde -waarvan hij tevens verklaarde dat het de eerste in zijn soort was-, en haast zeker was dat

hij zou worden gearresteerd, temeer gezien hij zelf verklaarde geen homoseksueel te zijn.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift alsnog beweert dat “verzoeker wel degelijk af en toe seksuele

contacten heeft met mannen en zichzelf als biseksueel beschouwt”, stelt de Raad vast dat verzoeker dit

had moeten verduidelijken toen hem gevraagd werd “Ben je gay?” en verzoeker gewoonweg “Neen”

antwoordde (zie het verhoorverslag, p. 9).

Verzoekers kritiek dat er niet werd doorgevraagd naar zijn seksuele voorkeur, is dan ook niet ernstig.

Van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van

de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van

zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt. De asielzoeker dient dit zo

volledig en gedetailleerd mogelijk te doen daar op hem de verplichting rust om zijn volledige

medewerking te verlenen aan de asielprocedure.

Verzoeker laat in zijn verzoekschrift nog gelden dat de commissaris-generaal “zich voor voornoemde

conclusie naar alle waarschijnlijkheid voornamelijk baseerde op de getuigenis ter zake van een

anonieme medewerker van een NGO welke actief is in Gambia” en is van mening dat het deze laatste

aan geloofwaardigheid mangelt gezien hij fout was over het bestaan van een “Gambia Labour

Congress”.

Dit argument van verzoeker gaat evenwel voorbij aan het feit dat uit het bij het administratief dossier

gevoegde Cedoca-antwoorddocument van 26 september 2012 duidelijk blijkt dat de commissaris-

generaal verschillende bronnen consulteerde en dat in deze bronnen geen informatie terug te vinden is

over een demonstratie van het Gambia Labour Congress of van de Gambia Labour Union, noch over

andere demonstraties voor de rechten van homo’s en lesbiennes.

Op basis van de geconsulteerde bronnen werd tevens vastgesteld dat er evenmin informatie gevonden

is over het bestaan van een “Youth Wing” of “Youth Workers Wing” binnen het “Gambia Labour

Congress” of de “Gambia Labour Union” en dat de geconsulteerde bronnen geen informatie bevatten

over “revolutionary guards” in Gambia.

In zijn verzoekschrift voert verzoeker aan dat de pers in zijn land van herkomst onder strenge controle

staat van de overheid, dat journalisten die de overheid iets te veel schofferen ernstige represailles

moeten vrezen en dat de neergelegde artikels “voor het overgrote deel artikels zijn welke rapporteren

over het bestraffen van homoseksuele handelingen”, waaruit men volgens hem niet kan afleiden dat de

Gambiaanse pers ook zonder veel problemen kan rapporteren over een demonstratie die regelrecht

tegengesteld is aan het beleid van de president.

De Raad ziet echter niet in waarom de pers in verzoekers land van herkomst dan niet zou berichten

over het succesvol verhinderen van een demonstratie gericht tegen het regeringsstandpunt, gezien
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verzoeker zelf verklaarde dat de demonstratie werd neergeslagen alvorens deze nog maar goed kon

beginnen (zie het verhoorverslag, p. 7, 16).

Dat in de beschikbare informatie op het Commissariaat-generaal niets werd teruggevonden over het

door verzoeker aangehaalde incident, een geslaagde overheidsactie, is dan ook niet aannemelijk.

De Raad treedt de commissaris-generaal tevens bij waar die stelt:

“Eveneens is het bedenkelijk dat de secretaris-generaal op de hoogte zou zijn geweest van de door

u georganiseerde demonstratie, dat hij dit idee steunde omdat het over de mensenrechten gaat en u

enkel meegaf dat jullie voorzichtig moesten zijn (zie gehoor CGVS, p.16 ). Volgens uw

verklaringen antwoordde de secretaris-generaal dat het uw verantwoordelijkheid was en dat er geen

vernieling mocht gebeuren (zie gehoor CGVS, p.16).

Gezien de Youth Wing volgens uw verklaringen deel uitmaakt van Gambia Labour Congress, de

secretaris-generaal de organisatie en de functies van Gambia Labour Congress regelt en hij aldus de

eindverantwoordelijkheid draagt (zie gehoor CGVS, p.5), is het weinig aannemelijk dat er niet meer

negatieve reactie zou zijn gekomen op uw idee om een demonstratie voor de rechten van

homoseksuele en lesbische werknemers te organiseren.”

Dat verzoeker tijdens zijn verhoor verklaarde dat de secretaris-generaal omtrent de geplande

demonstratie enkel zei “dat het ok was”, maar dat ze voorzichtig moesten zijn “omdat er geen

democratie is in het land” en dat de secretaris-generaal slechts antwoordde “dat het over de youth wing

ging en zeker te zijn dat we niets vernielen en rustige demonstratie zou zijn” (zie het verhoorverslag, p.

16) is inderdaad, gelet op bovenstaande vaststellingen, ongeloofwaardig.

De bestreden beslissing stelt verder:

“U stelt dat u alleen wordt gezocht door de Gambiaanse autoriteiten omdat u de demonstratie

organiseerde en u de leider bent van de Youth Wing (zie gehoor CGVS, p.18).

Het is echter weinig aannemelijk dat de secretaris-generaal noch de andere leden van de Youth Wing

zonder enige problemen in Gambia verblijven (zie gehoor CGVS, p.13 en p.18) en dat enkel u door de

Gambiaanse autoriteiten wordt vervolgd.

Nogmaals gezien de homofobe context van de Gambiaanse samenleving en overheid ondermijnen uw

verklaringen dat de secretaris generaal en de overige leden geen problemen kennen, de ernst van uw

beweerde vrees.”

In zijn verzoekschrift wijst verzoeker erop dat het “niet zo ondenkbaar (is) dat de overheid zich richt

tegen diegene welke voornoemde demonstratie in se organiseerde” en vindt het verder “duidelijk dat

ook andere leden een tijdje werden opgesloten”.

De Raad stelt vast dat verzoeker zich beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het gehoor voor het

Commissariaat-generaal afgelegde verklaringen. Het louter herhalen van verklaringen is echter niet van

aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS

4 januari 2006, nr. 153.278); het komt aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing

met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waar hij in gebreke blijft.

De Raad treedt de commissaris-generaal dan ook bij waar die het niet aannemelijk acht dat alleen

verzoeker gezocht wordt door de Gambiaanse autoriteiten.

Verder stelt de Raad vast dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent zijn verblijf in

Senegal.

Daargelaten de vaststelling dat verzoeker na zijn vlucht uit zijn land van herkomst, zeven maanden in

Senegal verbleef en dit land pas verliet om een conferentie in China bij te wonen, stelt de Raad vast dat

verzoeker tijdens zijn verhoor op de Dienst Vreemdelingenzaken op 11 september 2012 (zie het

verhoorverslag, nr. 5) verklaarde dat hij na het incident op 2 januari 2012, met andere mensen naar

Senegal vertrok en daar zijn taak als hoofd van de “Youth Wing” verderzette, terwijl hij tijdens zijn

verhoor op 18 september 2012 verklaarde dat hij niet met andere mensen naar Senegal ging (“Ik ben de

enige persoon die is vertrokken”, zie het verhoorverslag, p. 17) en tevens verklaarde daar geen

activiteiten te hebben uitgeoefend voor de “Youth Wing” en het complex niet te hebben verlaten (zie het

verhoorverslag, p. 10, 17).

Van een asielzoeker mag nochtans worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties coherente,

gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn

vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op

een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek.

Ook deze tegenstrijdigheden keren zich tegen de geloofwaardigheid van verzoeker.
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De stukken die door verzoeker op het Commissariaat-generaal werden neergelegd en tevens aan het

verzoekschrift worden gevoegd, doen inderdaad geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen:

“Het geboortecertificaat en de kopies van uw twee paspoorten (n° PC093865 en PC358606) betreffen

uw identiteitsgegevens die hier niet ter discussie wordt gesteld.

Het affidavit van S.S. dd.11.9.2012 is een weergave van uw asielrelaas, maar doet geen afbreuk aan

bovenstaande motivering.

Het arrestatiebevel van de High Court of Gambia dd.3.1.2012 stelt dat u wordt gezocht door de

Gambiaanse autoriteiten 'for illigimate service to lesbians', maar hierbij dient te worden opgemerkt

dat dit document de geloofwaardigheid van uw verklaringen niet kan herstellen. Een document,

om bewijskrachtig te zijn, dient een verhaal te ondersteunen dat ook samenhangend en geloofwaardig

is, wat hier niet het geval is.

De krantenartikels betreffen de algemene situatie van de homoseksuelen in Gambia, maar uw naam

wordt nergens in deze artikels vermeld.

De foto's, de emails, de deelnemerslijst, de uitnodigingsbrief en de speech van International Trade

Union Forum betreffen uw deelname aan deze conferentie in China, wat hier niet wordt betwijfeld.”

In zijn verzoekschrift voert verzoeker aan dat dit arrestatiebevel “de kern uitmaakt van de reden van de

vrees van verzoeker voor vervolging vanwege de Gambiaanse regering” en dat dit stuk “de realiteit van

de vrees van verzoeker” ondersteunt.

De Raad volgt verzoeker niet; de Raad stelt vast dat bedoeld bevel een fotokopie betreft waaraan geen

bewijswaarde wordt gehecht omdat deze door knip- en plakwerk gemakkelijk te vervalsen zijn (RvS 24

maart 2005, nr. 142.624, X; RvS 25 juni 2004, nr. 133.135, X).

Hetzelfde besluit dringt zich op wat betreft de fotokopie van het affidavit en van het attest van 21

september 2012.

De stukken die verzoeker bijbrengt met betrekking tot de algemene situatie in zijn land van herkomst,

volstaat niet om zijn vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade in concreto aannemelijk te

maken.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan aan het asielrelaas van verzoeker geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt

geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van voormelde

wetsbepalingen.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.6. Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing op een correcte wijze

genomen en gemotiveerd is. Naast een uiteenzetting van de asielmotieven door verzoeker zelf

aangevoerd tijdens zijn verhoor door een aangestelde van de commissaris-generaal, bevat de

bestreden beslissing gedetailleerde overwegingen die deze afdoende motiveren.

Het blijkt dat de commissaris-generaal zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voorbereid heeft en

gestoeld is op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoeker werd

gehoord op 18 september 2012, dat hij tijdens dit verhoor in bijzijn van zijn advocaat, de kans kreeg om

zijn asielmotieven uiteen te zetten en bewijsstukken neer te leggen.

Het zorgvuldigheidsbeginsel werd aldus niet geschonden.

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er

geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.

De Raad kan immers volgens artikel 39/2, §1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen.

De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een

vernietiging van de bestreden beslissing.
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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 oktober tweeduizend en twaalf door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


