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nr. 102 477 van 6 mei 2013

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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 5 februari 2013

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

staatlozen van 17 januari 2013.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 21 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 april 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. MBOG en van attaché K.

ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 26 september 2012 het Rijk binnen en diende op

dezelfde dag een asielaanvraag in. Op 17 januari 2013 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en 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 (hierna: de

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Kameroense nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 19 oktober 1986 te Bawok.

U heeft twee jongere broers en u liep tot uw zestiende school te Bali. Op veertienjarige leeftijd merkte u

op dat u gevoelens heeft voor mannen en dat u homoseksueel bent. Na de dood van uw vader 5

oktober 2002, nam u zijn snackbar te Bamenda over, verliet u de school, en ging u werken in deze zaak.

In het jaar 2009 leerde u een zekere N.K. (…) kennen, waarmee u na verloop van tijd een

homoseksuele relatie begon. Toen jullie op 10 januari 2012, na het bekijken van een pornografische film

seksuele betrekkingen hadden, viel de politie binnen en werden u en uw partner N.K. (…) gearresteerd

en overgebracht naar het politiekantoor te Bamenda. Tijdens de ondervraging op het politiekantoor

bleek dat er reeds onderzoek gaande was naar jullie. U kreeg er te horen dat uw partner N.K.

(…) voorheen reeds geconvoceerd werd door de politie, daar zijn naam genoemd werd door zijn

voormalige partner. U en uw partner N.K. (…) werden drie keer per dag gemarteld in de politiecel. Uw

partner N.K. (…)bezweek uiteindelijk aan deze martelingen en stierf in de politiecel. Toen u op een

dag samen met enkele medegevangen de omgeving rond het politiekantoor moest schoonmaken,

werden jullie bewaakt door één politieagent die aan het praten was met een vriend van hem. U zag dat

uw bewaker opging in het gesprek met zijn vriend en ze samen aan het roken waren, en u slaagde erin

weg te lopen. U liep de wijk in en belde in een telefooncel naar uw moeder. Uw moeder kwam naar u toe

in Bamenda, zei u dat ze alles reeds hoorde, u niet mocht bezoeken van de politie, en dat uw

snackbar leeggehaald is. Ze zei u dat u niet in Bamenda kunt blijven en u vertrok naar Douala per bus.

Bij het binnenrijden in Douala werd de bus gecontroleerd door de politie. Deze hadden een foto van u bij

en herkenden u. U werd opnieuw gearresteerd en opgesloten in een politiecel te Douala. U was

opnieuw het slachtoffer van martelpraktijken. Op 20 september 2012 kwam er een politieman in uw cel

die u zei dat hij u 's nachts naar uw moeder zou brengen. 's Nachts kwam deze politieman u halen, en

hij bracht u naar het huis van een vriendin van uw moeder, waar ook uw moeder zich bevond. Uw

moeder gaf een geldsom aan de politieman, en de politieman zei alles te ondernemen opdat u het land

kunt verlaten. Diezelfde avond werd u naar het ziekenhuis gebracht, daar u leed onder uw

verwondingen. U bleef drie dagen in het ziekenhuis, tot wanneer de vriendin van uw moeder

telefoneerde om mee te delen dat politiemannen te Douala u op de bus zochten. Ze raadde aan het

ziekenhuis te verlaten, zonder enig papier te ondertekenen. U wist ongemerkt het ziekenhuis te verlaten.

De vriendin van uw moeder contacteerde iemand aan wie ze alles uitlegde. Na dit gesprek gingen uw

moeder en haar vriendin naar deze persoon toe, en viel u in slaap. Op 25 september 2012 kwam er een

man naar het huis, met wie u samen naar de luchthaven te Douala ging. Hij gaf u een paspoort waarin u

niet mocht kijken, en u reisde samen met hem naar België, waar u op 26 september 2012 aankwam. U

vroeg op dezelfde dag asiel aan bij de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

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

voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet

aannemelijk heeft gemaakt.

Vooreerst dient vermeld dat u meerdere verklaringen aflegde die fundamenteel afbreuk doen

aan de geloofwaardigheid van uw – door u beweerde – homoseksuele geaardheid.

Gevraagd op welke leeftijd u zich voor het eerst aangetrokken voelde tot mannen, antwoordde u dat

u toen veertien jaar oud was (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd hoe dat ging, en hoe dat

u opviel, antwoordde u dat uw leraar wou dat u naast een meisje moest zitten en u dat niet wou.

U voegde eraan toe dat alle activiteiten die mannen deden, u ook wou doen, en dat, wanneer u

mannen zag, u vond dat ze er goed uitzagen, en u ‘dat’ gevoel kreeg. Gevraagd waarom u niet graag

naast meisjes zat, antwoordde u dat u geen gevoelens heeft voor meisjes, u ontdekte dat u niet graag

meisjes heeft, en u daarom niet graag naast hen zat (zie gehoorverslag CGVS, p. 13). Geconfronteerd

met de vaststelling dat het niet is omdat iemand homoseksueel is, dat deze niet naast een vrouw kan

neerzitten, antwoordde u dat dat een gevoel is dat je niet kan controleren (zie gehoorverslag CGVS, p.

13). Gevraagd wanneer u zich ervan bewust werd dat u homoseksueel was, antwoordde u dat dat

op hetzelfde moment was, toen u veertien jaar oud was (zie gehoorverslag CGVS, p. 11). Gevraagd

wat daarvoor de aanleiding was, antwoordde u – weinig verhelderend – dat, wanneer u naar de club

ging, u zag hoe de jongens gekleed waren en u gewoon ontdekte dat u gevoel had voor hen. Ter

verduidelijking gevraagd of u zich er toen reeds van bewust was dat dat betekende dat u homoseksueel

was, antwoordde u dat dit absoluut zo was, u het wist omdat u dat gevoel had, u graag bij mannen was,
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en u uzelf kent. Gevraagd hoe u omging met het besef homoseksueel te zijn, antwoordde u – de

vraag ontwijkend - dat u lang naar een partner zocht wanneer u dat ontdekte. Gevraagd of u er lang

over heeft gedaan om bewust te worden van uw eigen homoseksualiteit, antwoordde u dat dat niet

lang duurde. Gevraagd hoe u dan die gevoelens ervoer, antwoordde u – de vraag wederom ontwijkend

– dat u het al zei, ‘die gevoelens’. Ter verduidelijking gesteld dat u die gevoelens had, maar de vraag is

hoe u deze gevoelens interpreteerde wanneer u zich ervan gewaar werd, antwoordde u dat, wanneer u

dat voelde, u de liefde wou bedrijven. Gevraagd of u er lang over heeft gedaan om uw

eigen homoseksualiteit te aanvaarden, antwoordde u ontkennend en voegde u eraan toe dat dat niet

lang duurde (zie gehoorverslag CGVS, p. 13). Het dient reeds opgemerkt dat bovenstaande

verklaringen allerminst doorleefd overkomen. Immers, dat u uw homoseksualiteit – die manifest

afwijkend is van uw directe leefomgeving, en normalerwijze aanleiding geeft tot enige

introspectie gepaard met gemengde gevoelens en twijfels – eenduidig positief ervaren zou

hebben, klaarblijkelijk zonder zich hierbij enige vragen te stellen of gevoelens van twijfel te

ervaren, doet fundamenteel afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u geopperde

homoseksuele geaardheid. Dat u, omtrent de bewustwording van uw homoseksuele geaardheid,

enkel weet te verklaren dat u niet graag naast meisjes in de klas zat, u gevoelens had voor

jongens en met hen de liefde wou bedrijven, en u voor dit alles niet veel tijd nodig had om het te

aanvaarden, is een danig simpele en allerminst doorleefde weergave van de complexe realiteit

waarmee een homoseksueel, opgroeiend in een homofobe maatschappij als de Kameroense,

geconfronteerd wordt bij de bewustwording van de eigen seksuele geaardheid. Bovenstaande

vaststellingen doen dan ook ernstig afbreuk aan de door u voorgehouden homoseksuele

geaardheid.

Gevraagd of er u zich, toen u uw eigen homoseksualiteit ontdekte, van bewust was dat

homoseksualiteit een probleem is in Kameroen, antwoordde u dat u het wist dat het niet gemakkelijk

was, wanneer u ‘hem’ ontmoette (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Gevraagd of u, toen u uw

homoseksuele geaardheid ontdekte op veertienjarige leeftijd, wist dat homo-zijn een probleem kan zijn

in Kameroen, antwoordde u dat u dat toen niet wist, maar slechts wanneer u die kerel ontmoette, met

wie u uw homoseksuele partner N.K. (…) bedoelde. Ter verduidelijking gevraagd of u er zich dan niet

van bewust was dat homoseksualiteit niet aanvaard wordt in Kameroen, vooraleer u uw partner

ontmoette, antwoordde u dat nooit geweten te hebben. U verklaarde dat u N.K. (…) in het jaar 2009,

toen u 23 jaar oud was, ontmoette (zie gehoorverslag CGVS, p. 12). Nogmaals ter bevestiging gevraagd

of u dan, voordat u N.K. (…) leerde kennen, nooit beseft had dat de Kameroense maatschappij

homoseksualiteit niet aanvaardt, antwoordde u – de vraag ontwijkend – dat u uw gevoelens niet kunt

controleren. Gevraagd of u, voordat u N.K. (…) leerde kennen, ooit al opgemerkt had dat mensen in

Kameroen het niet graag hebben dat twee mannen, homo’s, samen zijn, antwoordde u dat nooit beseft

te hebben. U verklaarde verder dat u nooit wist dat ze het niet leuk vonden in de maatschappij, dat pas

wist toen u ‘die kerel’ ontmoette, en u toen blij was (zie gehoorverslag CGVS, p. 13). Gevraagd of u dan

nooit eerder poogde een vriendje te krijgen, gezien uw verklaringen zich niet bewust te zijn geweest

dat homoseksualiteit mogelijks een probleem kan veroorzaken en uw onwetendheid over het

taboe hieromtrent, antwoordde u dat u geïnteresseerd was in mannen, maar het nooit probeerde.

Gevraagd of u – gegeven de vaststelling dat u reeds negen jaar van uw homoseksualiteit op de hoogte

was – dan nooit opmerkte dat homoseksualiteit een probleem kan zijn, er mensen zijn die niet

homoseksueel zijn en je niet vaak twee mannen ziet die samen zijn, en of u zich dan geen vragen stelde

bij uw gevoelens, antwoordde u ontkennend en voegde u eraan toe dat u daar geen tijd voor had (zie

gehoorverslag CGVS, p. 17). Bovenstaande verklaringen doen verder fundamenteel afbreuk aan

de reeds ernstig aangetaste geloofwaardigheid van uw verklaringen homoseksueel te zijn. Dat u,

op 23-jarige leeftijd, een negental jaar nadat u er zich van bewust werd dat u homoseksueel bent,

niet geweten zou hebben dat uw homoseksualiteit mogelijks problemen kan veroorzaken in

een homofobe maatschappij als de Kameroense, en u zich daar nooit van bewust was voordat

uw partner N.K. (…) u dit meedeelde, is absoluut niet geloofwaardig. Deze verklaringen

dragen enkel bij tot het, reeds opgemerkte, volkomen gebrek aan doorleefde ervaringen,

opgroeiend, wonend en werkend in de context van een homofobe maatschappij als deze in

Kameroen.

Gevraagd wat u deed, wanneer u zich aangetrokken voelde tot een andere man, om te weten te

komen of deze ook homoseksueel is, antwoordde u dat u in de ogen keek, en keek naar de manier

van gedragen (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd of u dat wat kunt uitleggen, hoe u dat dan in

de ogen en aan het gedrag kunt zien, antwoordde u dat dit moeilijk te weten is wanneer men

geen homoseksueel is, dat iedereen een talent heeft, en u het weet als u iemand ziet. Uw

verklaringen weten het niveau van clichés niet te overstijgen, en overtuigen allerminst. Dat u,
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homo-zijnde, over een talent zou beschikken om andere homoseksuelen zonder meer aan hun

ogen en gedrag te herkennen, dit in de context van een maatschappij die manifest vijandig staat

tegenover homoseksuelen – een vijandigheid waar u overigens, tot uw 23-jarige leeftijd niets van

gemerkt zou hebben – overtuigt geenszins en draagt enkel bij tot het reeds opgemerkte

volkomen gebrek aan doorleefde ervaringen, en tot de, eveneens reeds genoemde, danig

simpele voorstelling van de complexe realiteit waarmee homoseksuelen zich in Kameroen

geconfronteerd zien.

Gevraagd of u in Kameroen naast N.K. (…), ooit andere homoseksuelen ontmoette, antwoordde

u ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 22). Gevraagd of u ooit poogde andere homoseksuelen

te ontmoeten, alvorens u N.K. (…) ontmoette, antwoordde u eveneens ontkennend. Gevraagd of u ooit

op het internet op zoek ging naar andere homoseksuelen, antwoordde u ontkennend. Gevraagd

of homoseksualiteit vaak aan bod komt in de Kameroense media, antwoordde u dat ze er niet

over spreken. Gevraagd of u personen in Kameroen kent die gelijkaardige problemen als de uwe

hebben gekend, antwoordde u – de vraag ontwijkend – dat u in het politiekantoor vernam dat ze jullie

reeds onderzochten. Gevraagd of u andere homoseksuelen kent die gearresteerd werden omwille van

hun geaardheid, antwoordde u dat u en N.K. (…) de enige slachtoffers waren, en u nooit over

anderen hoorde. Uit de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier) blijkt

evenwel dat meerdere artikels, verschenen in Kameroense media, omtrent homoseksuelen die

problemen hebben met de Kameroense autoriteiten omwille van hun seksuele geaardheid, terug

te vinden zijn. Dat u hieromtrent niets weet te vermelden, alsook uw verklaring dat

homoseksualiteit niet aan bod komt in de Kameroense media, draagt verder bij tot de reeds

aangetoonde ongeloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent de door u voorgehouden

seksuele geaardheid. Gevraagd of er in Kameroen organisaties bestaan die opkomen voor de rechten

van homoseksuelen, antwoordde u het niet te weten (zie gehoorverslag CGVS, p. 22). Uit de

beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier) blijkt dat er wel degelijk

organisaties bestaan in Kameroen die opkomen voor de rechten van homoseksuelen. Gevraagd

of u de Belgische wetgeving kent ten aanzien van homoseksualiteit, antwoordde u het niet weten, daar u

met niemand over uw probleem praatte. Gevraagd of homoseksualiteit in België toegelaten

is, antwoordde u het niet te weten, en stelt u de protection officer die u hoort, de vraag of het

toegelaten is (zie gehoorverslag CGVS, p. 23). Gewezen op het feit dat u dat beter te weten zou komen

– gezien de door u voorgehouden redenen voor het verlaten van Kameroen, en uw vraag om

internationale bescherming in België – vraagt u zich af of er in België organisaties voor homoseksuelen

bestaan. Bovenstaande verklaringen getuigen van een dermate desinteresse in de situatie

voor homoseksuelen in Kameroen (het land dat u ontvluchtte omdat u er vervolgd zou zijn

geworden omwille van uw homoseksuele geaardheid -en relatie met N.K. (…)) en België (het

land waarheen u vluchtte, om er internationale bescherming te vragen uit vrees voor vervolging,

op grond van uw homoseksuele geaardheid, in Kameroen), dat verder afbreuk gedaan wordt aan

de reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van uw verklaringen homoseksueel te

zijn. Immers, ondanks het feit dat u uw secundaire studies te Kameroen niet volmaakte, is

het niettemin allerminst onredelijk, op grond van het door u voorgehouden profiel, te verwachten

dat u ietwat zou weten te vertellen over de manier waarop er in de Kameroense media

over homoseksualiteit wordt bericht, over eventuele lotgenoten en over eventuele organisaties

in Kameroen die dit onrecht aanklagen. Dat u daarenboven niet eens blijkt te weten

of homoseksualiteit in België al dan niet toegelaten is, en u zich plots zelf afvraagt of er in

België organisaties zijn voor homoseksuelen, maakt bovengenoemde desinteresse des te

frappanter.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig, kan er absoluut geen geloof

gehecht worden aan de door u geopperde homoseksuele geaardheid.

Verder dient vermeld dat u evenmin aannemelijk heeft kunnen maken dat u een

homoseksuele relatie zou hebben gehad met N.K. (…). Afgezien van het feit dat de hierboven

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw verklaringen homoseksueel te zijn, bij voorbaat reeds

ernstig en fundamenteel afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de door u

voorgehouden homoseksuele relatie met N.K. (…), kunnen nog enkele van uw verklaringen

worden opgemerkt die het ongeloofwaardig karakter van deze relatie enkel bevestigen.

Gevraagd wanneer u uw partner N.K. (…) leerde kennen, antwoordde u dat u niet weet welke maand

het was, maar dat het in 2009 was (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). Gevraagd wanneer hij

stierf, antwoordde u eveneens dat niet te weten, en voegde u eraan toe dat hij stierf in het



RvV X - Pagina 5

politiekantoor, u daar ook was, en u zich niet goed de data kunt herinneren waarop jullie werden

opgesloten (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Gevraagd wanneer N.K. (…) geboren werd, antwoordde u

dat u enkel zijn leeftijd – 24 jaar – kent (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Gevraagd of hij broers of

zussen had, antwoordde u dat hij één broer heeft, wiens naam u evenwel niet kent (zie gehoorverslag

CGVS, p. 18). Gevraagd wie zijn ouders waren, antwoordde u hun namen niet te kennen. Gevraagd of

hij naast het verkopen van fietsonderdelen, ooit nog andere beroepen uitoefende, antwoordde u hem

nooit gevraagd te hebben of hij ooit ander werk deed. Gevraagd of hij voorheen reeds homoseksuele

relaties had gehad met anderen, antwoordde u bevestigend (zie gehoorverslag CGVS, p.20). Gevraagd

met wie, antwoordde u dan weer het niet te weten. Gevraagd of u hem daar ooit naar vroeg,

antwoordde u ontkennend en voegde u er onder meer aan toe dat hij het wél aan u gevraagd had.

Gevraagd of u hem dat dan ook niet vroeg, antwoordde u ontkennend. Uit bovenstaande verklaringen

blijkt een dermate onwetendheid omtrent de persoon van de door u voorgehouden partner N.K.

(…), dat er fundamenteel afbreuk gedaan wordt aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen

gedurende een drietal jaar een homoseksuele relatie met laatstgenoemde te hebben gehad.

U verklaarde voorts dat N.K. (…) u eens een maatpak gaf voor uw verjaardag (zie gehoorverslag CGVS,

p. 21). Gevraagd of jullie dan elkaars verjaardag vierden, antwoordde u ontkennend en voegde u eraan

toe dat u blij was wanneer hij het u gaf (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). Gevraagd of u ooit iets deed

voor hem op zijn verjaardag, antwoordde u ontkennend. Gevraagd waarom niet, antwoordde u weinig

verhelderend dat je iets doet als je eraan denkt, zoniet, dan niet. Opnieuw gevraagd wanneer het zijn

verjaardag was, antwoordde u het niet te weten, en voegde u er plots aan toe dat u hem nooit iets gaf,

omdat u eerst wou weten wanneer hij geboren was. Gevraagd of u ooit vrienden van hem

zag, antwoordde u ontkennend en voegde u eraan toe dat het een serieuze kerel was, de vrienden die u

zag zijn gemeenschapsleden waren, en u in al die jaren geen vrienden zag van hem (zie

gehoorverslag CGVS, p. 20). Gevraagd of hij dan ooit vrienden van u zag, antwoordde u dat uw

vrienden zakenmensen zijn en dat uw vriendschap eindigt in uw zaak. Gevraagd of u iets weet te

vertellen over uw relatie, een goeie, dan wel slechte herinnering aan iets dat tijdens jullie relatie

gebeurde, antwoordde u eerst de vraag ontwijkend dat jullie gelukkig waren samen, en dat u hem nu

verloren bent (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). Opnieuw gevraagd of u iets over uw relatie met hem

kunt vertellen, iets wat jullie samen deden in die drie jaar tijd, antwoorde u dat het een goeie kerel was

en hij u soms hielp met uw zaak. Gevraagd wat jullie samen deden, wanneer u beiden niet werkten,

antwoordde u dat hij steeds bezet was en dat jullie ’s avonds tijd vrij maakten, hij naar uw zaak kwam en

jullie daarna naar huis gingen en iets klaarmaakten. Gevraagd waarover jullie zoal praatten met elkaar,

antwoordde u dat jullie over veel dingen spraken, en hij u raad gaf over uw zaak. Gevraagd of jullie dan

enkel spraken over zaken, antwoordde u ontkennend en verklaarde u dat jullie over van alles praatten.

Het dient opgemerkt bovenstaande verklaringen verder afbreuk doen aan de geloofwaardigheid

van uw verklaringen gedurende een drietal jaar een homoseksuele relatie te hebben gehad met

N.K. (…). Met betrekking tot iemand waarmee u beweert van het jaar 2009 tot het jaar 2012 een

homoseksuele relatie te hebben gehad, valt het op zijn minst te verwachten dat u iéts zou weten

te vertellen over zijn, dan wel uw, dan wel gemeenschappelijke vrienden van jullie, en u op zijn

minst herinneringen zou kunnen ophalen aan deze relatie die niet binnen de werksfeer vallen,

daar jullie verschillende beroepen hadden en een liefdesrelatie de werksfeer overstijgt.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, dient geconcludeerd dat u de door

u beweerde homoseksuele geaardheid –en relatie, absoluut niet aannemelijk heeft kunnen

maken, en er kan derhalve evenmin geloof gehecht worden aan de door u opgeworpen

vervolgingsfeiten.

De door u, in het kader van uw asielaanvraag, neergelegde geboorteakte wijzigt

bovenstaande vaststellingen niet. Afgezien van het feit dat dit document geen directe relevantie bezit in

het kader van het door u opgeworpen asielrelaas, dient opgemerkt dat de geboorteakte die u voorlegt,

geen enkel objectief element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening,

biometrische gegevens) bevat waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon bent die

door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw identiteit, het vormt hoogstens een

zwakke aanwijzing. Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is, kan

het Commissariaat-generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen enkel op basis van uw

verklaringen en dit document.
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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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen, een

bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op

basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens 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). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door

de motieven waarop de beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker voert in een enig middel de “schending van art. 48/3 en art. 48/4 van de wet van

15/12/1980” aan.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoeker steunt zijn asielaanvraag op zijn homoseksualiteit. Verzoeker zou zijn land van herkomst

zijn ontvlucht omdat hij, omwille van zijn homoseksuele geaardheid en homoseksuele relatie met zijn

partner N.K., werd opgepakt en gemarteld door de politie waarbij N.K. ten gevolge van de martelingen in

de politiecel zou zijn overleden.

3.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, zodat verzoeker – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). 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. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas

kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

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

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

verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204). Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek

van de asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het

statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16

november 2006).

3.3. Uit het verhoor op het CGVS, en uit het verzoekschrift, kan blijken dat verzoeker een relaas naar

voor schuift dat hij niet kan toelichten. Verzoeker kan niet overtuigen waar hij beweert dat hij als 14-

jarige jongen al duidelijk wist dat hij aangetrokken was tot jongens en hij er niet lang over heeft gedaan

om zijn eigen seksualiteit te aanvaarden (zie gehoor CGVS p.10 en 13). Voor zover verzoeker leeft in

een homofoob land waar homoseksualiteit verboden is en homoseksuelen door de hele samenleving

gestigmatiseerd en gediscrimineerd worden, tot het besef zou zijn gekomen dat hij homoseksueel is en

een homoseksuele relatie met N.K. in 2009 zou zijn aangegaan, is het redelijk te verwachten dat

verzoeker zich bewust is van de ernst en impact hiervan op zijn leven. Het is dan ook onaanvaardbaar

dat verzoeker voorhoudt dat hij tot het moment dat hij N.K. ontmoette - met name tot op het moment dat

hij 23 jaar oud was - niet wist of homoseksualiteit aanvaard werd in Kameroen (zie gehoor CGVS p.12-

13: “Ik wist nooit dat ze het niet leuk vonden in de maatschappij, ik wist dat pas toen ik die kerel

ontmoette”). Verzoekers verweer dat de onwetendheid hierover van een 23-jarige man die bewust is van

zijn homoseksualiteit “gebaseerd [was] op het feit dat men in zijn omgeving met geen woord over dat

onderwerp repte” is dan ook bezwaarlijk ernstig. Immers van een persoon die bijna 10 jaar lang op de
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hoogte is van zijn seksuele geaardheid kan logischerwijze verwacht worden dat het ontdekken en

aanvaarden van zijn homoseksuele geaardheid ook gepaard gaat met een navenante kennis

aangaande de homoleefwereld in zijn land, minstens op de hoogte te zijn van of navraag te hebben

gedaan naar de risico’s die hij en zijn partner als homoseksueel zou kunnen lopen. Verzoekers

onbekendheid met de homoseksuele leefwereld in zijn land en zijn eigen omgeving is dan ook strijdig

met het door hem aangemeten profiel en getuigt eerder van een desinteresse en onverschilligheid in

homoseksualiteit. Verzoeker werd tijdens het gehoor op het CGVS vaag en evasief of gaf te kennen het

antwoord -op overigens eenvoudige omgevingsvragen- niet te kennen telkens wanneer doorgevraagd

werd op de door verzoeker aangebrachte feiten. Voorts verklaarde verzoeker nooit andere

homoseksuelen in Kameroen te hebben ontmoet, buiten zijn partner N.K. (zie gehoor CGVS p.22), nooit

op het internet op zoek te zijn gegaan naar andere homoseksuelen, geen ontmoetingsplaatsen voor

homoseksuelen in Kameroen te kennen en niet op de hoogte te zijn van het bestaan van andere

personen die werden gearresteerd omwille van hun geaardheid (zie gehoor CGVS p.22). Ook dit getuigt

van een verregaand gebrek aan belangstelling.

3.4. Dit blijkt ook uit zijn onbekendheid met Kameroense organisaties die zich inzetten voor de rechten

van homoseksuelen (zie gehoor CGVS p.22). Verzoeker is niet ernstig waar hij in zijn verzoekschrift

argumenteert dat “Betreffende de organisaties in Kameroen dient men te benadrukken dat het bestaan

van dergelijke organisatie helemaal niet opval. Deze laatste kunnen niet op de media rekenen om zich

kenbaar te maken. Zonder een dergelijke bekendmaking kan de gewone burger moeilijk weten dat deze

organisaties bestaan”. Immers aangezien de situatie en rechtspositie van homoseksuelen in Kameroen

van groot belang was voor verzoeker nu hij zelf homoseksueel is, en om die reden zelfs de beslissing

genomen zou hebben om te vluchten naar Europa, kan van verzoeker redelijkerwijze verwacht worden

dat hij dit van nabij opvolgt, minstens bekend is met een cruciaal gegeven als de organisaties die zich

hiervoor engageren en die hij desgevallend kon aanspreken. Hierbij voegt zich nog de vaststelling dat

verzoeker evenmin op de hoogte is van het feit of homoseksualiteit in België is toegelaten en stelde hij

tijdens zijn gehoor op het CGVS de vraag of er in België associaties voor homo’s bestaan (zie gehoor

CGVS p.23 CGVS: “Is homoseksualiteit in België toegelaten?” Verzoeker: “Hier in België? Nee, dat weet

ik niet. Is het hier toegelaten?” CGVS: “U zou dat beter te weten komen, niet?” Verzoeker: “Zijn hier

associaties voor homo’s?” CGVS: “Ja” Verzoeker: “Waaw”). Er kan slechts vastgesteld worden dat

verzoeker geen interesse heeft in de situatie van homoseksuelen in Kameroen en/of België, het land

waar verzoeker zijn vraag om internationale bescherming indient.

3.5. Wat er ook van zij, zelfs indien verzoekers voorgehouden seksuele geaardheid zou worden

aanvaard -quod non in casu-, dan nog kan de Raad geen geloof hechten aan verzoekers verklaringen

aangaande de feiten die de rechtstreekse aanleiding zouden zijn geweest voor zijn vertrek uit zijn land

van herkomst, met name zijn relatie met N.K., hun arrestatie en martelingen door de politie en het

overlijden van N.K. in het politiekantoor. Verzoeker kon immers geen relatie of een bijzondere band met

N.K. aannemelijk maken en kon geen minimale antwoorden geven op eenvoudige vragen zoals

wanneer hij en N.K. elkaar leerden kennen, (zie gehoorverslag CGVS, p. 15), wanneer zij werden

opgesloten en wanneer N.K. stierf in het politiekantoor (zie gehoorverslag CGVS, p.6). In tegenstelling

tot wat verzoeker onterecht voorhoudt in zijn verzoekschrift, kan uit zijn verklaringen geenszins worden

afgeleid dat hij wel degelijk een homoseksuele relatie had met N.K. Van verzoeker kon daarenboven

worden verwacht de aanhouding en moord op N.K. in die zin te kunnen toelichten dat kan aangenomen

worden dat deze feiten werkelijk hebben plaatsgevonden. Immers mag redelijkerwijze verwacht worden

dat de voorgehouden feiten in het geheugen zouden gegrift zijn zo zij zich in werkelijkheid zouden

hebben voorgedaan. Ze vormen immers een manifeste afwijking op de alledaagsheid zodat zij immers

van determinerende invloed zijn geweest op verzoekers leven. Verzoeker blijft duidelijk in gebreke de

waarachtigheid van de feiten aan te tonen.

3.6. Voorts onderneemt verzoeker in het verzoekschrift geen ernstige poging om de in de bestreden

beslissing gedane vaststellingen te weerleggen, noch brengt hij thans argumenten, gegevens of

tastbare stukken aan die een ander licht kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan

door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker beperkt zich aldus tot

het herhalen van het asielrelaas en het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de

bestreden beslissing, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de

conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoeker weerlegt dan ook geenszins de

besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het

administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve

blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.
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3.7. De door verzoeker neerlegde geboorteakte kan zijn voorgehouden homoseksuele geaardheid

evenmin adstrueren. Dit document bevat geen enkel objectief element (foto voorzien van een stempel,

vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat verzoeker

wel degelijk de persoon is die door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van verzoekers

identiteit, het vormt hoogstens een zwakke aanwijzing. De commissaris-generaal oordeelde in de

bestreden beslissing dienaangaande correct dat aangezien verzoekers relaas over het geheel genomen

niet geloofwaardig is, verzoekers identiteit niet als bewezen beschouwd kan worden enkel op basis van

verzoekers verklaringen en de neergelegde geboorteakte.

Verzoeker adstrueert evenmin zijn reisweg terwijl hij, aangezien hij met het vliegtuig naar Europa reisde,

op zijn minst in het bezit moet zijn geweest van een vliegtuigticket, instapkaart of bagagelabel waaruit

kan blijken met welke vlucht, wanneer en waar hij in Europa is aangekomen. Door geen reisbescheiden

voor te leggen maakt verzoeker op vrijwillige wijze iedere controle van zijn reisweg onmogelijk.

Verzoekers verklaringen inzake zijn reisweg kunnen evenmin overtuigen. Verzoeker weet weinig over de

smokkelaar die hem begeleidde (zie gehoor CGVS p. 7 “een blanke man” genaamd “Jojo. Dat is al wat

hij zei”) en heeft evenmin kennis van de identiteitsgegevens die vermeld werden op het vals paspoort

waarmee hij de douane passeerde (zie gehoor CGVS p.7 “Ik heb nooit geweten wat erin stond”). Het is

een feit van algemene bekendheid dat passagiers op internationale luchthavens herhaaldelijk en op

systematische wijze onderworpen worden aan strenge en individuele controles van identiteits- en

reisdocumenten. Dat verzoeker kon reizen zonder zelfs de naam te kennen die op het vals paspoort

vermeld werd en zonder in eigen persoon zijn paspoort te hebben moeten neerleggen bij de

grenscontrole (zie gehoor CGVS p.7) is dan ook niet geloofwaardig. Evenmin is het aannemelijk dat de

smokkelaar verzoeker dermate onvoorbereid zou laten reizen en hiermee zichzelf en zijn netwerk in

gevaar zou brengen. Voorgaande vaststellingen ondermijnen verzoekers algehele geloofwaardigheid, in

het bijzonder van zijn voorgehouden illegale reisweg.

3.8. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Gelet op de hoger uiteengezette beoordeling van

het asielrelaas maakt verzoeker dan ook evenmin een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming in de vreemdelingenwet, aannemelijk. Noch uit verzoekers

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

4.3. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.
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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 zes mei tweeduizend dertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


