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nr. 100 072 van 28 maart 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 17 januari 2013

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

staatlozen van 20 december 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 februari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2013.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

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

WALRAET, 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 Kameroense nationaliteit te beziten en geboren te zijn op X te X. U liep school tot uw

veertiende, en begon daarna te werken in de timmermanszaak van uw vader, alsook op zijn koffieveld.

U nam beiden over wanneer uw vader stierf in het jaar 2008. In het jaar 2010 vroeg u uw buurman T.

wat hij gebruikte om zijn velden weer productief te maken. Hij was niet zeker dat u zou willen doen wat

hij deed om het veld productiever te maken, maar u zei hem dat u bereid was alles te doen, gezien uw

veld het niet goed deed. U werd in december 2010 uitgenodigd door T. om lid te worden van de

organisatie waartoe hij behoorde - de groep 'Nkombong'. U ging eerst naar een bijeenkomst 's
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namiddags, alwaar u lidgeld en een bijdrage betaalde. U ging diezelfde avond naar een bijeenkomst van

Nkombong in het bos. Daar moest u een eed afleggen, en moest u beloven het geheim van de groep

nooit door te vertellen. Hierna werd er u gevraagd uw kleren uit te doen, en werd u gezegd dat de leden

van de groep - u, T., M. en M. - seks hebben met elkaar. Men gaf u ook water, afkomstig uit Limbe, dat u

op uw veld diende te strooien. U had seks met T. Hoewel u het de eerste keer pijnlijk vond, begon u het

hebben van seks met de andere leden van de groep na verloop van tijd leuk te vinden. U voelde zich

aangetrokken tot de andere mannen die lid waren van Nkombong. Op 15 augustus 2012 was er een

bijeenkomst van Nkombong in het bos, ter hoogte van 'mile 14'. Wanneer jullie er seks hadden met

elkaar, werden jullie er betrapt door een jager die jullie beval niet te bewegen. U slaagde erin vlug uw

kleren te nemen en weg te lopen. U liep naar een bushalte, en belde er uw broer op, aan wie u zei uw

schoenen en wat geld te brengen. Nadat uw broer u dit gebracht had, nam u een bus naar Douala. In

Douala ging u naar uw nonkel, bij wie u 's nachts toekwam. Wanneer uw nonkel de volgende dag van

uw broer vernam dat u werd gezocht door de politie op beschuldiging van homoseksualiteit, werd u zijn

huis buitengesmeten. U verbleef daarna gedurende een maand onder een brug te Douala. U bleef uw

nonkel echter smeken dat u zou mogen terugkomen, en wanneer u uw nonkel op 20 september 2012

opnieuw telefoneerde, zei hij u dat de politie naar uw broer was gegaan, en hij niet wou dat u hem in de

problemen bracht. U ging dan omstreeks middernacht terug naar het huis van uw nonkel, die zijn

advocaat geraadpleegd had betreffende uw problemen. De advocaat van uw nonkel zei dat er niets kon

gedaan worden, en dat u beter het land zou ontvluchten. Uw nonkel bracht u in contact met een

politiecommissaris die u kon helpen om Kameroen te ontvluchten. U verliet Kameroen per vliegtuig op 1

oktober 2012 en u kwam op 2 oktober 2012 aan in België. U vroeg 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 of u homoseksueel bent en zich seksueel aangetrokken voelt tot andere mannen,

antwoordde u dat u seks had met mannen sinds u lid was van de organisatie ‘Nkombong’ en u dat leuk

vond (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). U voegde eraan toe dat u nooit seks had met mannen van buiten

de organisatie. Gevraagd of u zich, voordat u lid werd van de organisatie Nkombong, ooit aangetrokken

had gevoeld tot andere mannen, antwoordde u ontkennend en voegde u eraan toe dat dit nooit zo was.

Gevraagd of u zichzelf als homoseksueel beschouwt, antwoordde u, de vraag ontwijkend, dat jullie

water dronken vooraleer jullie seks hadden, en jullie na het drinken van het water, de neiging hadden

om te vrijen. Gevraagd of u zichzelf nu als homoseksueel beschouwt, antwoordde u bevestigend.

Gevraagd of u seks had met andere mannen, omdat u zich aangetrokken voelde tot hen, dan wel omdat

u wou dat uw veld productiever werd, antwoordde u dat u zich niet aangetrokken voelde tot mannen, en

voegde u eraan toe dat u de resultaten op uw veld zag en u die verandering zag (zie gehoorverslag

CGVS, p. 11). Gevraagd of u zich ooit aangetrokken voelde tot mannen die geen lid waren van de

groep, antwoordde u ontkennend, en voegde u eraan toe dat u zich niet aangetrokken voelt tot mannen

die geen leden zijn, u ervoor ook niet aangetrokken was tot mannen, en dat u zich aangetrokken voelt

tot de mannen van de organisatie. Ter bevestiging gevraagd of u zich enkel aangetrokken voelt tot

mannen die lid zijn van de groep, antwoordde u bevestigend. Gevraagd hoe het komt dat u zich enkel

tot leden van de groep aangetrokken voelt, en gesteld dat, als er een man is tot wie u zich aangetrokken

voelt, het toch niet uitmaakt of hij lid is van deze of gene groep, antwoordde u dat u zich aangetrokken

voelt tot de mensen aan wie u beloftes maakt, en niet tot anderen, die niets te bieden hebben. Gevraagd

waarom u zich niet aangetrokken voelt tot mannen die geen lid zijn, antwoordde u, weinig verhelderend,

dat de wet van Nkombong inhoudt dat de mannen zullen samen blijven, en samen zullen sterven (zie

gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd of u, voordat u lid werd van de groep, ooit al opgemerkt had dat

u homoseksuele gevoelens had, antwoordde u ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). U voegde

eraan toe dat u niet wist wat ze deden om hun velden productiever te maken, en dat, indien u het had

geweten, u geen lid zou zijn geworden van de groep, maar dat, eens u lid was, u zag dat uw zaak beter

liep. Gevraagd of u dan homoseksueel werd omdat u lid werd van de groep, dan wel of het anders

verliep, antwoordde u dat u homoseksueel geworden bent wanneer u lid werd. Gevraagd of dat dan een

beslissing was van u om homo te zijn, dan wel of u zich bewust werd dat u homo was, toen u lid werd,

antwoordde u dat uw veld het niet goed deed, en dat dat u tot zo’n beslissing dreef. Gevraagd of u,
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indien u geen lid was geworden van de groep, er ooit aan gedacht zou hebben om

homoseksuele betrekkingen te hebben, antwoordde u ontkennend en voegde u eraan toe dat u er nooit

aan zou denken. Gevraagd of u zich aangetrokken voelt tot vrouwen, antwoordde u bevestigend, en

voegde u eraan toe dat u seks had met uw vriendin en u zich nog steeds aangetrokken voelt tot

vrouwen (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Gevraagd of u zich nog steeds aangetrokken voelt tot

mannen, antwoordde u dat u zich enkel aangetrokken voelt tot mannen van de groep ‘Nkombong’

(zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd of u, naast met de leden van de groep, ooit seks had

met andere mannen tijdens uw leven, antwoordde u ontkennend. Het dient vastgesteld dat

bovenstaande verklaringen volledig afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van uw verklaring

homoseksueel te zijn, en zichzelf als homoseksueel te beschouwen. Immers, dat u zich enkel

aangetrokken zou voelen tot mannen die lid zijn van de groep Nkombong – waarvan er slechts vier

mensen, u inbegrepen, lid waren (zie gehoorverslag CGVS, p. 7) – is absoluut niet geloofwaardig, en

doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen zich seksueel aangetrokken te

hebben gevoeld tot andere mannen. Dat u daarenboven besloten zou hebben om homoseksueel

te worden, daar u zag dat uw veld productiever werd, doet eveneens verder afbreuk aan de –

reeds fundamenteel aangetaste – geloofwaardigheid van uw bewering homoseksueel te zijn, daar

zaken als seksuele geaardheid geenszins het voorwerp uitmaken van een ‘keuze’ die men op basis

van enkele elementen kan maken. De ongeloofwaardigheid van de door u voorgehouden

seksuele geaardheid, wordt verder nog versterkt door uw verklaringen nooit tot mannen aangetrokken

te zijn geweest die geen lid zijn van de groep, en dat u, indien u geen lid was geweest, er nooit aan zou

hebben gedacht seks te hebben met andere mannen. Gegeven deze vaststellingen kan er absoluut

geen geloof gehecht worden aan de door u voorgehouden homoseksuele geaardheid.

Voorts dient opgemerkt dat u meerdere verklaringen aflegde die fundamenteel afbreuk doen aan de

geloofwaardigheid van het door u beweerde lidmaatschap van de groep Nkombong, en van de door u

beweerde activiteiten die in het kader van deze groep zouden hebben plaatsgevonden.

U verklaarde in december 2010 uitgenodigd te zijn door T. om lid te worden van de groep ‘Nkombong’

(zie gehoorverslag CGVS, p. 7). U verklaarde dat u hiertoe eerst naar een bijeenkomst moest, die liep

van 12u tot 13u30, waar u uw lidgeld en een bijdrage betaalde, en u ’s avonds naar een bijeenkomst in

de brousse moest, alwaar u een eed diende af te leggen. Er werd u gezegd dat u al wat er plaatsvond,

geheim diende te houden en dat u anders met hen te maken zou krijgen. Ze zeiden u daarna dat u uw

kleren moest afdoen om seks te hebben met elkaar. U raakte eerst in de war, u wist niet wat te doen, en

u kon er enkel mee verder gaan (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Gevraagd wat u dacht dat de leden

van Nkombong deden, voordat u tot de groep toetrad, antwoordde u dat T. u had gezegd dat ze

chemische middelen gebruikten voor hun veld (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Gevraagd wat de eed

inhield, en wat u diende te beloven, antwoordde u dat u nergens over mocht praten tegen anderen, ‘het

geheim van de organisatie’. Gevraagd of u op dat moment al wist wat dat geheim was, antwoordde u

ontkennend. Gevraagd wat u dan moest doen, nadat u de eed aflegde, antwoordde u dat jullie jullie

kleren moesten uitdoen, jullie allen naakt waren, en seksuele betrekkingen hadden. Gevraagd hoe dat

dan ging, antwoordde u dat u eerst vroeg waarom u uw kleren diende uit te doen, en wat de bedoeling

daarvan was, waarop u werd gezegd dat dat een van de dingen was die zijn doen om hun veld

productiever te maken. U voegde eraan toe dat u uw kleren uitdeed, en T. seks had met u. U verklaarde

dat ze u overtuigden om seks te hebben met de andere groepsleden, door u te zeggen dat uw veld

productiever zou worden, en dat ze u gerust stelden (zie gehoorverslag CGVS, p. 11) – dit terwijl T. u

voorheen gezegd had dat ze chemische producten gebruikten om hun veld productiever te maken.

Gevraagd of u er dan meteen mee akkoord ging om seks te hebben met andere mannen, antwoordde u

bevestigend en voegde u eraan toe er dan geen probleem meer mee te hebben gehad. Gevraagd of u,

toen u seksuele betrekkingen had met die drie mannen, besefte dat dat betekende dat u homoseksueel

bent, antwoordde u bevestigend, en verklaarde u dat de mannen dat ook zelf zeiden (zie gehoorverslag

CGVS, p. 16). U voegde eraan toe dat, indien jullie betrapt zouden worden, jullie de gevangenis in

vliegen, en niemand in Kameroen homoseksualiteit wilt (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Gevraagd wat

uw mening was met betrekking tot homoseksualiteit, voordat u lid werd van ‘Nkombong’, antwoordde u

dat u wist dat het slecht was en u er al van gehoord had. Gevraagd wat er in u omging en wat u dacht

toen u met homoseksuele betrekkingen begon – gegeven de homofobe maatschappij in Kameroen, en

uw verklaring dat u homoseksualiteit vooraf iets slechts vond, antwoordde u weinig verhelderend dat uw

zaak goed draaide en u het goed vond, nadat u eraan begonnen was (zie gehoorverslag CGVS, p. 17).

Gevraagd of u het er moeilijk mee heeft gehad om te aanvaarden waarmee u bezig was, gezien u

verklaarde dat u het eerst iets slecht vond, antwoordde u, opnieuw de vraag ontwijkend, dat u als lid

niets tekort kwam, en u het steeds leuker vond om seks te hebben met de leden. Gevraagd of u er dan

nooit aan dacht wat anderen zouden denken, of zeggen indien ze het te weten zouden
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komen, antwoordde u, opnieuw de vraag ontwijkend, dat u er zeker van was dat niemand erachter

zou komen. Gevraagd of u er dan nooit aan dacht dat het zou kunnen uitkomen, antwoordde u dat u

er zeker van was dat niemand erachter zou komen. Gevraagd of er zich ooit problemen stelden

met betrekking tot uw christelijk geloof, antwoordde u dat het geen invloed had op uw

godsdienst. Gevraagd of u soms worstelde met het feit dat u een relatie had met uw vriendin, maar

tegelijk ook homoseksuele betrekkingen had, antwoordde u ontkennend, en voegde u eraan toe dat dat

niet moeilijk was, en het geen invloed had (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd waarom u

zomaar seks begon te hebben met mannen, gegeven het feit dat, in Kameroen, er een taboe rust op

homoseksualiteit, en het strafbaar is, antwoordde u dat u noodgedwongen lid werd en u niet meer kon

terugkrabbelen (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Het dient opgemerkt dat bovenstaande verklaringen

elke geloofwaardigheid missen. Immers, dat u – wanneer er u gezegd werd dat u seks diende te hebben

met mannen, en ze u hiertoe overtuigd zouden hebben omdat u werd gezegd dat uw veld productiever

zou worden – dit zonder meer aanvaard zou hebben, omdat u nu eenmaal de eed reeds afgelegd had,

is een danig simpele en onaannemelijke verklaring, gegeven de hierboven reeds vastgestelde

ongeloofwaardigheid van de door u geopperde homoseksuele gevoelens, en daar u zelf verklaarde

ervan bewust te zijn geweest dat homoseksualiteit niet aanvaard wordt in de Kameroense maatschappij,

u het iets slecht vond en u zich voorheen nooit aangetrokken had gevoeld tot andere mannen. Dat u

voorts geen enkele blijk geeft van reflectie nadat u een homoseksuele relatie begonnen zou zijn met drie

andere mannen, en u er ‘geen probleem mee had’ – dit in de context van een maatschappij waar er op

homoseksualiteit een religieus en sociaal stigma rust – is evenmin aannemelijk. Immers, het is allerminst

onredelijk om te verwachten dat, indien u werkelijk homoseksuele betrekkingen had met andere

mannen, u op zijn minst wat tijd nodig zou hebben om dit voor uzelf te kaderen en te aanvaarden, of

toch blijk zou geven van enige reflectie omtrent de potentieel gevaarlijke situatie waarin u terecht kwam.

Dat u er voorts niet over zou hebben nagedacht wat derden mogelijks van uw

homoseksuele betrekkingen zouden vinden, omdat u er zeker van was dat het toch nooit zou uitkomen

[hetgeen, volgens uw verklaringen, wel degelijk gebeurde], overtuigt evenmin, gezien deze verklaring

enkel bijdraagt tot het niet-doorleefde karakter van de door u afgelegde verklaringen. Immers, dat u

een homoseksuele relatie met drie andere mannen begonnen zou zijn – een relatie die u geheim diende

te houden, in het kader van een maatschappelijke realiteit die manifest vijandig staat ten opzichte van

homoseksualiteit, en waar homoseksuele betrekkingen wettelijk strafbaar zijn – zonder dat u erover zou

hebben nagedacht wat anderen mogelijks van uw homoseksuele activiteiten zouden vinden, is helemaal

niet aannemelijk. Dat dit te verklaren zou zijn omdat u een eerder naïef persoon bent en slechts een

gebrekkige schoolloopbaan genoot – zoals uw advocaat opperde (zie gehoorverslag CGVS, p. 22) –

overtuigt niet. Immers, u gaf zelf aan op de hoogte te zijn geweest van het taboe omtrent

homoseksualiteit, en het gevaar indien u betrapt zou worden.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er geen geloof gehecht worden aan de door

u voorgehouden homoseksuele geaardheid, noch aan de door u voorgehouden activiteiten binnen de

groep ‘Nkombong’, waarvan u lid zou zijn geweest. Er kan derhalve evenmin geloof gehecht worden aan

de door u geopperde vervolgingsfeiten te Kameroen. U heeft dan ook niet aannemelijk kunnen maken

dat in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, in

aanmerking genomen kan worden, 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 in het kader van uw asielaanvraag, wijzigen

bovenstaande vaststellingen niet. De door u neergelegde convocatie wordt, gezien de algehele

ongeloofwaardigheid van het door u geopperde asielrelaas, niet als authentiek beschouwt. Voorts kan

ook opgemerkt worden dat er op deze convocatie geen datum vermeld staat, waarop deze afgeleverd

zou zijn. Ook het door u neergelegde arrestatiebevel wordt, gezien de algehele ongeloofwaardigheid

van het door u geopperde asielrelaas, niet als authentiek beschouwt. Hierbij kan nog worden opgemerkt

dat dit arrestatiebevel slechts gedeeltelijk werd ingevuld, hetgeen de vaststelling dat deze niet

authentiek is, enkel bevestigt. Tot slot dient opgemerkt dat er in het betreffende arrestatiebevel vermeld

staat dat u beschuldigd wordt van homoseksualiteit, en dit een inbreuk is op artikel 347 van het

strafwetboek. Volgens de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier), is het

artikel dat homoseksualiteit in Kameroen verbiedt, het artikel 347 bis, en betreft artikel 347 van het

Kameroense strafwetboek, een inbreuk op artikels 295, 296 en 347 bis van het strafwetboek, die

gepleegd zijn op personen van 16 tot 20 jaar oud. U verklaarde tijdens uw gehoor op het CGVS dat de

mannen waarmee u seks zou hebben gehad, getrouwd waren, en u verklaarde op de Dienst

Vreemdelingenzaken (zie verklaring DVZ in administratief dossier), dat zij allen ongeveer 50 jaar oud

zijn. Deze anomalie in het door u neergelegde arrestatiebevel, bevestigt enkel het niet authentieke
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karakter ervan. Ten slotte kan nog over deze Kameroense documenten vermeld worden dat uit

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat in Kameroen een van de wijdst verspreide

corruptiepraktijken de aanmaak van officiële documenten tegen betaling is. Documenten worden

bijgevolg vaak vervalst of frauduleus verkregen. Bijgevolg kan aan Kameroense documenten, indien ze

niet worden ondersteund door een coherent en geloofwaardig asielrelaas geen bewijswaarde worden

gehecht. De door u neergelegde Kameroense identiteitskaart wordt als dusdanig niet betwist, maar bezit

verder geen relevantie in het kader van uw asielrelaas.

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. In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 48/3 en

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: vreemdelingenwet) en van de materiële

motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur.

De verzoekende partij brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De

materiële motiveringsplicht houdt in dat een administratieve rechtshandeling 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. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden

onderzocht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, 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. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de

asielzoeker zelf rust. 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.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor
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vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich in het eerste onderdeel van het middel grotendeels

beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal gegeven

verklaringen en het ontkennen van de motieven van de bestreden beslissing. Het louter herhalen van de

asielmotieven is echter niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het

komt aan de verzoekende partij toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete

argumenten in een ander daglicht te stellen. Daar waar de verzoekende partij de motieven van de

bestreden beslissing herhaalt en ontkent kan de Raad afleiden dat zij het niet eens is met de bestreden

beslissing, maar dit is geen weerlegging van deze motieven en ook geen dienstig verweer. De Raad

schaart zich achter de motieven van de bestreden beslissing en meent dat de verklaringen van

verzoeker over zijn ‘homoseksuele geaardheid’ zoals reeds gesteld in de bestreden beslissing weinig

doorleefd overkomen en weinig overtuigend zijn.

Verzoeker stelt dat hij zijn land verliet uit vrees voor vervolging wegens homoseksuele praktijken, daar

hij de Kameroense wetgeving geschonden heeft en hij en zijn vrienden geïdentificeerd werden aan de

hand van de door hen achtergelaten klederen. Het feit dat verzoeker zich in werkelijkheid als

homoseksueel voelt is hierbij niet relevant.

De Raad stelt vast dat verzoeker tijdens het gehoor verklaard heeft dat hij zich nu als homoseksueel

beschouwt (gehoor, p. 10). Het gebrek aan aannemelijkheid van deze verklaring ondermijnt wel degelijk

de aannemelijkheid van zijn asielrelaas vermits zijn seksuele aard en praktijken in casu de kern van zijn

asielrelaas betreffen.

Daar waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat hij geïdentificeerd werd aan de hand van de door

hem achtergelaten kleren verklaarde hij tijdens het gehoor dat hij erin slaagde om snel zijn kleren op te

rapen en weg te lopen (gehoor, p. 14). Zijn verklaringen zijn niet eensluidend en overtuigen niet.

Met betrekking tot het tweede onderdeel van het middel dat de vaststellingen van de bestreden

beslissing betwist inzake de niet-aannemelijkheid van het lidmaatschap van de groep ‘Nkombong’ en de

activiteiten in het kader van deze groep, voert de verzoekende partij aan dat de beweegreden van

verzoeker om een homoseksuele relatie te beginnen een louter financiële is. Verzoeker is een weeskind

en de oudste van de familie, waardoor hij voor zijn jongere broers en zussen moest zorgen. Dat naast

zijn timmermanszaak, zijn plantage de enige bron van inkomsten was.

Daarnaast stelt verzoeker dat zijn buurman, allesbehalve transparant was ten aanzien van verzoeker.

Deze persoon beweerde aanvankelijk dat chemische producten de oplossing waren. Toen verzoeker

met de realiteit geconfronteerd werd, na de eed afgelegd te hebben, was de vrees om deze te breken in

samenhang met de belofte van een succesvolle plantage de drijfveer om de homoseksuele relaties te

aanvaarden. Hij beschouwde dit een prijs die hij diende te betalen voor een beter leven voor zichzelf en

zijn familie.

Tevens zou verzoeker ook rekening gehouden hebben met het feit dat homoseksualiteit strafbaar is in

Kameroen. Bovendien was er nog geen incident geweest sinds het begin van hun activiteiten, hadden

de andere leden een vrouw en kinderen waardoor ze niet verdacht waren, was de plaats van

samenkomst strategisch gekozen en werd er enkel afgesproken op zon- en feestdagen nadat de nacht

was gevallen, zodat de kans op betrapping erg klein was.

Volgens de verzoekende partij hanteerde verzoeker een overlevingsstrategie. Ze maakt hierbij een

parallel met een persoon die diefstal pleegt wetende dat dit strafbaar is en deze daad enkel stelt omdat

hij denkt dat de kans om niet betrapt te worden bestaat.

Tot slot meent de verzoekende partij dat verzoeker op basis van de door hem afgelegde verklaringen,

het voordeel van de twijfel dient te genieten.

De Raad is van oordeel dat verzoekers verklaringen niet overtuigen en sluit zich aan bij de pertinente

vaststellingen van de bestreden beslissing, waar deze stellen dat: “Het dient opgemerkt dat

bovenstaande verklaringen elke geloofwaardigheid missen. Immers, dat u – wanneer er u gezegd werd

dat u seks diende te hebben met mannen, en ze u hiertoe overtuigd zouden hebben omdat u werd

gezegd dat uw veld productiever zou worden – dit zonder meer aanvaard zou hebben, omdat u nu

eenmaal de eed reeds afgelegd had, is een danig simpele en onaannemelijke verklaring, gegeven de

hierboven reeds vastgestelde ongeloofwaardigheid van de door u geopperde homoseksuele gevoelens,

en daar u zelf verklaarde ervan bewust te zijn geweest dat homoseksualiteit niet aanvaard wordt in de

Kameroense maatschappij, u het iets slecht vond en u zich voorheen nooit aangetrokken had gevoeld

tot andere mannen. Dat u voorts geen enkele blijk geeft van reflectie nadat u een homoseksuele relatie
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begonnen zou zijn met drie andere mannen, en u er ‘geen probleem mee had’ – dit in de context van

een maatschappij waar er op homoseksualiteit een religieus en sociaal stigma rust – is evenmin

aannemelijk. Immers, het is allerminst onredelijk om te verwachten dat, indien u werkelijk homoseksuele

betrekkingen had met andere mannen, u op zijn minst wat tijd nodig zou hebben om dit voor uzelf te

kaderen en te aanvaarden, of toch blijk zou geven van enige reflectie omtrent de potentieel gevaarlijke

situatie waarin u terecht kwam. Dat u er voorts niet over zou hebben nagedacht wat derden mogelijks

van uw homoseksuele betrekkingen zouden vinden, omdat u er zeker van was dat het toch nooit zou

uitkomen [hetgeen, volgens uw verklaringen, wel degelijk gebeurde], overtuigt evenmin, gezien deze

verklaring enkel bijdraagt tot het niet-doorleefde karakter van de door u afgelegde verklaringen. Immers,

dat u een homoseksuele relatie met drie andere mannen begonnen zou zijn – een relatie die u

geheim diende te houden, in het kader van een maatschappelijke realiteit die manifest vijandig staat

ten opzichte van homoseksualiteit, en waar homoseksuele betrekkingen wettelijk strafbaar zijn – zonder

dat u erover zou hebben nagedacht wat anderen mogelijks van uw homoseksuele activiteiten zouden

vinden, is helemaal niet aannemelijk. Dat dit te verklaren zou zijn omdat u een eerder naïef persoon

bent en slechts een gebrekkige schoolloopbaan genoot – zoals uw advocaat opperde (zie gehoorverslag

CGVS, p. 22) – overtuigt niet. Immers, u gaf zelf aan op de hoogte te zijn geweest van het taboe omtrent

homoseksualiteit, en het gevaar indien u betrapt zou worden.”

Bovendien meent de Raad dat verzoeker na confrontatie met de realiteit van de samenkomsten, nog

altijd de mogelijkheid gehad zou hebben om zich hiertegen te verzetten of na verloop van tijd hiervan af

te zien. Daarnaast wijst de Raad er op dat verzoeker tijdens het gehoor op het commissariaat-generaal

nooit gewag maakte van een financieel penibele situatie en verzoeker wel 50.000 FCFA lidgeld kon

betalen, terwijl dit toch een grote som zou zijn voor iemand die het helemaal niet breed zou hebben

(gehoorverslag p. 7).

De verzoekende partij is er niet in geslaagd de pertinente vaststellingen van de bestreden beslissing

betreffende dit kernelement in het asielrelaas te weerleggen.

Wat het beoordelen van de authenticiteit en bewijskracht van neergelegde stukken betreft wijst de Raad

erop dat dit behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad. Om bewijskracht aan een

document te kunnen ontlenen dient dit ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is (RvS, beschikking nr. 7257, 14 juli 2011).

De Raad schaart zich in deze achter de motieven van de commissaris-generaal waar die er terecht op

wijst dat "De door u neergelegde documenten in het kader van uw asielaanvraag, wijzigen

bovenstaande vaststellingen niet. De door u neergelegde convocatie wordt, gezien de algehele

ongeloofwaardigheid van het door u geopperde asielrelaas, niet als authentiek beschouwt. Voorts kan

ook opgemerkt worden dat er op deze convocatie geen datum vermeld staat, waarop deze afgeleverd

zou zijn. Ook het door u neergelegde arrestatiebevel wordt, gezien de algehele ongeloofwaardigheid

van het door u geopperde asielrelaas, niet als authentiek beschouwt. Hierbij kan nog worden opgemerkt

dat dit arrestatiebevel slechts gedeeltelijk werd ingevuld, hetgeen de vaststelling dat deze niet

authentiek is, enkel bevestigt. Tot slot dient opgemerkt dat er in het betreffende arrestatiebevel vermeld

staat dat u beschuldigd wordt van homoseksualiteit, en dit een inbreuk is op artikel 347 van het

strafwetboek. Volgens de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier), is het

artikel dat homoseksualiteit in Kameroen verbiedt, het artikel 347 bis, en betreft artikel 347 van het

Kameroense strafwetboek, een inbreuk op artikels 295, 296 en 347 bis van het strafwetboek, die

gepleegd zijn op personen van 16 tot 20 jaar oud. U verklaarde tijdens uw gehoor op het CGVS dat de

mannen waarmee u seks zou hebben gehad, getrouwd waren, en u verklaarde op de Dienst

Vreemdelingenzaken (zie verklaring DVZ in administratief dossier), dat zij allen ongeveer 50 jaar oud

zijn. Deze anomalie in het door u neergelegde arrestatiebevel, bevestigt enkel het niet authentieke

karakter ervan. Ten slotte kan nog over deze Kameroense documenten vermeld worden dat uit

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat in Kameroen een van de wijdst verspreide

corruptiepraktijken de aanmaak van officiële documenten tegen betaling is. Documenten worden

bijgevolg vaak vervalst of frauduleus verkregen. Bijgevolg kan aan Kameroense documenten, indien ze

niet worden ondersteund door een coherent en geloofwaardig asielrelaas geen bewijswaarde worden

gehecht. De door u neergelegde Kameroense identiteitskaart wordt als dusdanig niet betwist, maar bezit

verder geen relevantie in het kader van uw asielrelaas.”

Wat het voordeel van de twijfel betreft stelt artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet : “De Commissaris-

generaal kan, wanneer de asielzoeker een aantal van zijn verklaringen niet aantoont met stukken of

andere bewijzen, de asielaanvraag geloofwaardig achten wanneer aan de volgende voorwaarden is

voldaan:
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a) de asielzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te staven;

b) alle relevante elementen waarover de asielzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de asielzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag;

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) vast is komen te staan dat de verzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.”

De Raad meent dat de verzoekende partij niet in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

Wanneer het naar voren gebracht asielrelaas niet aannemelijk is, is er geen reden om dit te toetsen aan

de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet en artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève.

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen. De verzoekende partij kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet worden erkend en komt niet in aanmerking voor subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

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 achtentwintig maart tweeduizend dertien

door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


