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nr. 103 146 van 21 mei 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 22 februari 2013

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

staatlozen van 22 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 22 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. MENS, die loco advocaat M. BYTTEBIER verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché C. MISSEGHERS, 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 bezitten en geboren te zijn op 30 november 1981 te

Tiko, Kameroen. Wanneer u 10 jaar oud was, had u seksuele betrekkingen met een

mannelijke leeftijdsgenoot. In het jaar 2000 begon u een homoseksuele relatie met G.M.(...), met wie

u samen op school zat en van wie u bijlessen wiskunde kreeg. Wanneer u op 11 februari 2005

met G.(...) kuste in de drankgelegenheid '1 spirit bar', werden jullie drankjes afgenomen door drie

andere mannen, die jullie uitscholden en een gevecht begonnen. U werd uit de drankgelegenheid

gesmeten, en er kwam een groep mensen die jullie met behulp van autobanden wou verbranden -

hetgeen door tussenkomst van de verkeerspolitie verijdeld werd. U werd daarop naar het ziekenhuis

gebracht en kreeg een convocatie van de politie, waarin u opgeroepen werd om zich aan te melden op
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het politiekantoor op 14 februari 2005. Door tussenkomst van uw vader en de schoolautoriteiten,

die smeergeld betaalden, werd de zaak gesloten. Uw vader stierf aan een hartaanval op 22 augustus

2006, en u werd door uw andere familieleden uit uw ouderlijk huis verdreven. U ging daarop naar

Yaoundé, waar u bij uw nonkel ging wonen. Uw nonkel schreef u in aan de universiteit van Yaoundé 2,

waar u rechten studeerde. Wanneer u tijdens de semestervakantie op 30 maart 2009 op straat liep in

Bamenda samen met G.(...), werden jullie beiden ontvoerd door een groep mensen, de 'anti-gang'. Ze

namen jullie mee naar het bos, waar jullie naakt aan een boom werden vastgebonden en mishandeld.

Ze dreigden ermee uw penis af te snijden, en jullie af te handelen zonder tussenkomst van de politie.

Ze lieten jullie achter in het bos en u kwam pas de volgende dag vrij met de hulp van een jager

die passeerde. Op 24 oktober 2010 had u samen met G.(...) seks in de auto, op de parking van

de nachtclub in Bamenda waar jullie uitgingen. De politie betrapte jullie, en u werd samen met

G.(...) gearresteerd. Een gelijkaardige situatie deed zich voor op 24 december 2010. U werd mishandeld

door de politie en ze dreigden ermee u te doden. U kwam vrij op borg met behulp van de bemiddeling

door priester J.B.(...) - een familievriend. Op 14 november 2011 was u samen met G.(...) in zijn

huis, wanneer de buurjongen E.(...) kwam met de nieuwe cd van de populaire Kameroense zanger Petit

Pays. Wanneer jullie deze cd wilden afspelen, bleek het om pornografisch materiaal van homoseksuele

aard te gaan. G.(...) vroeg E.(...) de cd te kopen voor XAF 1000, en gaf hem een biljet van 2000.

Wanneer E.(...) wisselgeld ging halen, zette G.(...) de cd reeds op en begonnen jullie elkaar te kussen.

Plots kwamen er mensen binnen die jullie begonnen te slaan, en de hele zitkamer vernielden. U wist te

ontsnappen en verschool zich tot de avond in een lagere school. U ging daarna terug naar huis, waar u

's morgens bezoek kreeg van een vertegenwoordiger van het paleis van de Fon, die u zei dat u een

abominatie had begaan en u binnen de drie dagen het gebied moest verlaten. Daaropvolgend kwam

een politieman u een convocatie brengen waarin u opgeroepen werd om zich aan te melden op het

politiekantoor op 16 november 2011. U besloot naar uw nonkel te Yaoundé te gaan, die de hulp van zijn

advocaat inriep. De advocaat van uw nonkel raadde u aan te vluchten uit het land, gezien u volgens de

Kameroense wet een misdaad had begaan. U ging op 22 november 2011 samen met uw nonkel naar de

luchthaven, waar u1 een voor u onbekende man ontmoette. U diende deze man te volgen, en u nam

samen met hem het vliegtuig naar België. U kwam aan in België op 23 november 2011 en vroeg de

volgende 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.

U verklaarde een homoseksuele relatie te zijn begonnen met G.M.(...) in het jaar 2000

(zie gehoorverslag CGVS, p. 6), maar voorheen reeds op tienjarige leeftijd seksuele betrekkingen te

hebben gehad met een zekere E.(...), een leeftijdsgenoot (zie gehoorverslag CGVS, p. 11 en 13).

Gevraagd wanneer u zich ervan bewust werd dat u misschien wel eens homoseksueel kon zijn,

antwoordde u dat u zich daarvan bewust werd toen u G.(...) ontmoette, voor wie u liefdesgevoelens

ontwikkelde (zie gehoorverslag CGVS, p. 13). U voegde eraan toe dat u op tienjarige leeftijd wel

homoseksuele betrekkingen had, maar toen nog niet goed besefte wat dat was. Gevraagd of u zich er

reeds van bewust was dat u homoseksueel was, vóór u G.(...) ontmoette, antwoordde u dat u hoopte dat

u een partner zou hebben die homoseksueel was. Opnieuw gevraagd of u toen reeds besefte dat

u homoseksueel was, antwoordde u, in tegenstelling tot uw eerdere verklaringen,

bevestigend. Gevraagd hoe het besef van uw homoseksualiteit groeide, antwoordde u, kortweg en de

vraag ontwijkend, dat het begon vanaf uw tien jaar, en dat, toen u G.(...) ontmoette, dat veel bevrediging

gaf en u zich niets anders meer kon inbeelden. Gevraagd wat er in u omging, toen u besefte

homoseksueel te zijn, antwoordde u dat u het perfect vond (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). Gevraagd

of het dan niet moeilijk was om dat te aanvaarden, gezien homoseksualiteit een groot taboe is in

Kameroen, antwoordde u ontkennend. Gevraagd of u het daarmee dan nooit moeilijk heeft gehad,

gezien u anders was dan andere mensen, er in Kameroen een groot taboe rust op homoseksualiteit, en

dat toch niet zo gemakkelijk is dan, antwoordde u dat u het zo niet bekeek en het jullie niet kon schelen

wat anderen dachten. Gevraagd of u het er ooit moeilijk mee heeft gehad om te aanvaarden dat

u homoseksueel bent, antwoordde u opnieuw ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Nogmaals

geconfronteerd met het feit dat u woonde in een maatschappij die vijandig staat

tegenover homoseksualiteit, en gevraagd of het dan zo gemakkelijk was voor u om uw homoseksualiteit
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te aanvaarden, antwoordde u dat u er nooit spijt van had. Gevraagd hoe u uw toekomst zag

in Kameroen, beseffend dat u homoseksueel bent, antwoordde u dat u ermee doorging omdat

u bevredigd werd, ongeacht waar de toekomst jullie heen bracht. Geconfronteerd met het feit dat

het toch geen gemakkelijk leven is wanneer mensen steeds tegen je zijn en je verstoten, ook al had u

zelf geen probleem met uw geaardheid, antwoordde u kortweg dat het niet gemakkelijk was maar u dat

niet deerde (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). 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, verklaarde dat u het er

nooit moeilijk mee had en het perfect vond, 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 geloofwaardigheid van de door u

voorgehouden homoseksuele geaardheid.

Gevraagd of u, toen u begreep dat u homoseksueel was, er zich ook al van bewust was

dat homoseksualiteit niet aanvaard wordt in de Kameroense samenleving, antwoordde u ontkennend

(zie gehoorverslag CGVS, p. 13). Gevraagd wanneer u dat begon te begrijpen, antwoordde u dat u

dat begreep wanneer u uw problemen had. Gevraagd of u dan het jaar 2005 bedoelt, antwoordde

u bevestigend. Gevraagd wat u daarvoor dan dacht, en geconfronteerd met het feit dat u toch

wel gemerkt moet hebben dat u dat niet zag in uw omgeving, mensen van hetzelfde geslacht die

een liefdesrelatie hadden, antwoordde u, de vraag ontwijkend, dat u een relatie had met G.(...), dat

u elkaar eerst beter leerde kennen en condooms gebruikte en dat jullie later naar het ziekenhuis

gingen om zich ervan te verzekeren dat jullie geen besmettelijke ziektes hadden (zie gehoorverslag

CGVS, p. 14). Gevraagd of u, voordat uw problemen begonnen in het jaar 2005, er zich dan niet van

bewust was dat mensen in Kameroen doorgaans negatief staan tegenover homoseksuele

relaties, antwoordde u dat jullie daar niet aan dachten en jullie enkel aan jullie zelf en jullie

plezier dachten. Opnieuw gevraagd of u er dan echt geen idee van had dat homoseksualiteit niet

wordt aanvaard in Kameroen, antwoordde u dat jullie enkel aan jullie gevoelens dachten en niet

wisten of het al dan niet aanvaard werd. Gevraagd of u, voor uw problemen begonnen in het jaar 2005,

er ooit aan dacht wat er zou gebeuren als het uitkwam dat u een homoseksuele relatie had, antwoordde

u ontkennend. Gevraagd waarom niet, antwoordde u vaagweg dat jullie er niet aan dachten omdat

jullie werden meegesleurd door jullie gevoelens. Gevraagd of u, toen u samen met G.(...) in de ‘1 spirit

bar’ te Bamenda was op 11 februari 2005, er zich van bewust was dat het publiekelijk uiting geven

aan uw homoseksuele gevoelens negatieve reacties kon teweegbrengen, antwoordde u

ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). Bovenstaande verklaringen doen verder fundamenteel

afbreuk aan de reeds aangetaste geloofwaardigheid van uw verklaringen homoseksueel te zijn. Dat u

tot het jaar 2005, wanneer u zo’n 23 jaar oud was en reeds een 5-tal jaren een homoseksuele

relatie had met G.M.(...), niet geweten zou hebben dat homoseksualiteit niet aanvaard wordt in

de Kameroense maatschappij, en uw homoseksualiteit mogelijks problemen kan veroorzaken in

een homofobe maatschappij als de Kameroense, is absoluut niet geloofwaardig. Het is

immers allerminst onredelijk te verwachten van iemand die beweert een homoseksuele relatie te

hebben gehad in Kameroen van 2000 tot 2011, dat deze niet tot het jaar 2005 nodig zou hebben om

zich te vergewissen van het taboe op, en de vijandige maatschappelijke houding jegens relaties

van homoseksuele aard. Dat u van dit alles niet op de hoogte zou zijn geweest, dit in de context van een

maatschappij die manifest vijandig staat tegenover relaties van homoseksuele aard,

waarin homoseksuele relaties wettelijk strafbaar zijn, en voorts het voorwerp uitmaken van een

sociaal, cultureel en religieus taboe, draagt enkel bij tot het opmerkelijke volkomen gebrek

aan doorleefde ervaringen. Deze verklaringen, alsook uw verklaring nooit te hebben stilgestaan bij wat

anderen mogelijks zouden denken en enkel aan het eigen plezier te hebben gedacht, dragen enkel bij

tot het, reeds opgemerkte, volkomen gebrek aan doorleefde ervaringen, opgroeiend en wonend in de

context van een homofobe maatschappij als deze in Kameroen.

Gevraagd of u ooit dingen deed om uw homoseksualiteit te verbergen voor mensen van wie u niet wou

dat ze het wisten, antwoordde u ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Gevraagd of u, voordat

uw problemen begonnen in 2005, ooit zelf aan mensen heeft verteld dat u homoseksueel

bent, antwoordde u bevestigend, en voegde u eraan toe dat iemand het u eens vroeg, en u hem zei dat

u homoseksueel bent (zie gehoorverslag CGVS, p. 20). Gevraagd of u dan niet bang was
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voor andermans reactie, antwoordde u opnieuw ontkennend. U verklaarde op 11 februari 2005 door

drie andere jongens aangevallen te zijn geworden in de ‘1 spirit bar’ te Bamenda, nadat u met

G.(...) beginnen kussen was (zie gehoorverslag CGVS, p. 10), en dat een meute mensen jullie wou

verbranden met autobanden, maar de politie tussenbeide kwam. U verklaarde voorts in maart 2009

ontvoerd te zijn geworden toen u in Bamenda op straat liep, daarna naakt vastgebonden te zijn

geworden aan een boom in het bos samen met uw partner G.(...), waar u mishandeld werd en met de

dood bedreigd. In december 2010, zo verklaarde u eveneens, werd u gearresteerd door de politie, nadat

u en uw partner betrapt werden wanneer jullie seks hadden in de auto op de parking van de nachtclub in

Bamenda waar jullie uitgingen (zie gehoorverslag CGVS, p. 10 en 22). Gevraagd of de mensen in die

nachtclub wisten dat jullie een relatie hadden, antwoordde u bevestigend, en u verklaarde dat jullie

omwille daarvan beledigd werden en belachelijk gemaakt (zie gehoorverslag CGVS, p. 22). U

verklaarde dat, wanneer jullie seks hadden in de auto op de parking van de nachtclub, de auto aan het

zwieren was, en jullie daaraan niet hadden gedacht. Gevraagd of jullie er dan niet aan dachten wat

voorzichtiger te zijn, gezien u al eens bijna werd vermoord toen jullie op café kusten met elkaar,

antwoordde u dat de gevoelens u overweldigden, en u niet nadacht aan erge dingen die kunnen

gebeuren. Gevraagd of jullie dan niet bang waren om nog samen uit te gaan in Bamenda, gegeven uw

verklaring dat u zowel in 2005 als in 2009 bijna werd vermoord omwille van uw homoseksuele relatie, en

uw verklaring indachtig dat mensen in de nachtclub op de hoogte waren van jullie relatie, antwoordde u

ontkennend. Gevraagd of die gebeurtenissen dan geen indruk op u maakten, antwoordde u dat u wel

bang was, maar u uw geest niet veranderde (zie gehoorverslag CGVS, p. 23). Gevraagd of jullie er niet

aan dachten jullie relatie iets meer in het geheim te beleven, antwoordde u vaagweg dat het moeilijk is

om gevoelens te verbergen (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). Het dient opgemerkt dat bovenstaande

verklaringen getuigen van een dermate extreem risicogedrag dat er verder afbreuk gedaan wordt aan

de geloofwaardigheid van uw verklaringen homoseksueel te zijn. Immers, dat u – na reeds tweemaal te

Bamenda mishandeld te zijn geworden en aan de dood ontsnapt, omwille van uw homoseksuele

geaardheid en –relatie – zonder bang te zijn, uitgaat in Bamenda samen met uw partner G.(...), dit op

plaatsen waar men van jullie relatie op de hoogte was, en zonder na te denken over eventuele

gevolgen, seks heeft met uw partner op de parking van de nachtclub, draagt enkel bij tot het niet-

doorleefde karakter van uw verklaringen. Immers, dergelijk extreem en nodeloos risicogedrag, wijst op

een gebrek aan inzicht in de complexe en gevaarlijke situatie waarin homoseksuelen – wonend en

werkend in een maatschappij die manifest vijandig staat tegenover homoseksualiteit – zich bevinden.

Gevraagd of u wat meer kunt vertellen over uw verklaring dat, nadat het incident in februari 2005

zich voordeed, de geruchten startten, antwoordde u dat u bedoelde dat het nieuws was in de

gemeenschap, en dat u dan publiekelijk homoseksueel was (zie gehoorverslag CGVS, p. 20). Gevraagd

of mensen dan wisten dat u homoseksueel was, antwoordde u bevestigend. Gevraagd of de mensen

dan zagen dat u en G.(...) een koppel waren, antwoordde u bevestigend (zie gehoorverslag CGVS, p.

21). Gevraagd of dat niet moeilijk was, openlijk uitkomen voor uw homoseksuele relatie, in

Kameroen, antwoordde u dat als je iets belangrijk vindt, je ervoor kan sterven, en dat jullie deden wat

jullie plezierde ongeacht wat anderen zeiden. Geconfronteerd met het feit dat ze u reeds poogden

te verbranden met autobanden, antwoordde u dat dat niets betekende voor u, en dat het leven voort

ging. Gevraagd of dat dan geen indruk maakte op u, antwoordde u dat u de situatie niet graag had,

maar u er niet mee ophield. Gevraagd of er in Yaoundé – waar u sinds de dood van uw vader bij uw

nonkel woonde (zie gehoorverslag CGVS, p. 10) – plekken zijn waar homoseksuelen elkaar

kunnen ontmoeten, antwoorde u dat u er een eenzaam leven leidde en u zich niet betrok bij

de gemeenschap daar (zie gehoorverslag CGVS, p. 28). Gevraagd of u daar dan niet heen wou

gaan, gezien u er andere homoseksuelen zou kunnen ontmoeten, die in dezelfde situatie als u zaten en

die u zouden kunnen begrijpen, antwoordde u dat u er wel zag in de stad soms. U voegde eraan toe dat

‘als je je niet focust op iets, het moeilijk is om er iets van te maken’. Gevraagd wat u daarmee

bedoelt, antwoordde u dat u niet enthousiast was en u geen verdere info heeft met betrekking tot

de homoscene te Yaoundé. Geconfronteerd met de vaststelling dat u er, enerzijds, in Bamenda

op stond om openlijk homoseksueel te zijn, en u uw relatie met G.(...) openlijk beleefde zonder zich iets

aan te trekken van anderen, maar u zich, anderzijds, in Yaoundé niet wou inlaten met andere

homoseksuelen en plekken waar homoseksuelen komen; en gevraagd of u dat verschil in houding zelf

niet vreemd vindt, antwoordde u, de vraag volledig ontwijkend, dat G.(...) vaak kwam om u te bezoeken

en dat niet ging. Het dient opgemerkt dat de discrepantie tussen enerzijds uw houding als

homoseksueel te Bamenda – waar u openlijk voor uw geaardheid uitkam en u zich niets aantrok van

anderen – en uw houding als homoseksueel te Yaoundé – waar u zich niet inliet met de gayscene –

waarover u nagenoeg niets weet te vertellen – en een eenzaam leven leidde, dermate frappant is, dat

ze afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de door u voorgehouden homoseksuele geaardheid en

uw verklaringen openlijk voor uw homoseksualiteit uit te komen. U gaf voorts aan dat een zekere P.(...)

eens avances maakte naar u toe, wanneer u zich in Bamenda in de (reeds genoemde) ‘1 spirit bar’
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bevond (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Gevraagd of dat dan een plek was waar vele homo’s komen,

antwoordde u dat er meestal jongens kwamen. Gevraagd of het gekend stond als een plek waar

homoseksuelen elkaar kunnen ontmoeten, antwoordde u bevestigend. Geconfronteerd met de

vaststelling dat u daar bijna werd gedood in het jaar 2005 omdat u er kuste met uw vriend, antwoordde u

vaagweg dat liefde emoties zijn, en dat er verschillende geblindeerde afdelingen waren en u aan uw

veiligheid dacht – hetgeen weinig consistent is met uw eerdere verklaring, namelijk dat de andere

tegenover u zaten, u dacht dat ze met zichzelf bezig waren, en ze jullie wel met rust zouden laten (zie

gehoorverslag CGVS, p. 19 en 32). Het dient opgemerkt dat het uiterst bevreemdend wordt bevonden

dat u de ‘1 spirit bar’ te Bamenda enerzijds omschrijft als een plek die ervoor gekend stond dat homo’s

er elkaar kunnen ontmoeten, en u anderzijds verklaarde dat u, wanneer u er was met uw partner, u aan

uw veiligheid dacht. Bovenstaande vaststellingen doen dan ook verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw verklaringen homoseksueel te zijn.

Gevraagd of u andere homoseksuelen kent in Kameroen, antwoordde u dat u R.M.(...) kent, hij

in Yaoundé was en nu in de gevangenis zit (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). U verklaarde dat de

politie een sms terugvond die hij naar zijn partner stuurde, die de zoon was van een militair. Gevraagd

wanneer dat gebeurde, antwoordde u in het begin van het jaar 2010 (zie gehoorverslag CGVS, p. 17).

Gevraagd of u Roger persoonlijk kende, antwoordde u bevestigend en voegde u eraan toe dat u hem

evenwel niet zo intiem kende (zie gehoorverslag CGVS, p. 29). Gevraagd waar u hem ontmoette,

antwoordde u in Sowa, te Yaoundé. Gevraagd of u wat meer weet te vertellen over die ontmoeting,

antwoordde u hem te hebben ontmoet aan het restaurant van de school tijdens de voorbereiding voor

de universitaire spelen (zie gehoorverslag CGVS, p. 30). Gevraagd of u weet wie zijn partner was,

antwoordde u dat niet te weten. Uit de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratief

dossier) blijkt dat Jean-claude R.M.(...) gearresteerd werd in maart 2011 – nadat hij een sms verstuurd

had naar een andere man – en niet, zoals u verklaarde, begin 2010. Dat u beweerde Roger

persoonlijk te hebben gekend, terwijl u evenwel niet weet wie zijn partner was en meent dat hij reeds

begin 2010 werd gearresteerd, doet volledig afbreuk aan uw bewering, als homoseksueel levend

en studerend in Yaoundé, R.M.(...) te hebben gekend.

Gevraagd wat de Kameroense wet zegt in verband met homoseksualiteit, antwoordde u dat er

een gevangenisstraf is en een boete (zie gehoorverslag CGVS, p. 24). Gevraagd hoelang

die gevangenisstraf is, antwoordde u dat het waarschijnlijk 5 jaar of meer is, en dat u niet weet hoeveel

de boete bedraagt. Gevraagd of u weet welk wetsartikel homoseksualiteit verbiedt, antwoordde u te

denken dat het artikel 347 is. Geconfronteerd met het feit dat u rechten studeerde en homoseksueel

bent, en gevraagd of u er zich dan niet van vergewiste wat de wettelijke situatie inhoudt voor

homoseksuelen in Kameroen, antwoordde u vaagweg en de vraag ontwijkend, dat u rechten studeerde

op basis van uw educatie en niet om uzelf uw geluk te ontnemen (zie gehoorverslag CGVS, p. 25).

Gevraagd of u niet wou weten wat uw situatie was in wettelijk opzicht, als openlijk homoseksueel levend

in Kameroen, antwoordde u, de vraag wederom ontwijkend, dat, indien u uw studies had verder gezet, u

misschien zou opgekomen zijn om homoseksuelen te steunen – hetgeen een opmerkelijke verklaring

bevonden wordt, gezien u verklaarde uw diploma rechten reeds behaald te hebben (zie gehoorverslag

CGVS, p. 7 en 25). De onwetendheid uwentwege betreffende de wettelijke bepalingen in Kameroen

omtrent homoseksualiteit, doet verder afbreuk aan de reeds fundamenteel aangetaste

geloofwaardigheid van uw bewering homoseksueel te zijn. Immers, u verklaarde openlijk voor uw

homoseksualiteit uit te komen, en rechten te hebben gestudeerd. Dat u dan niet eens weet te preciseren

wat de wettelijke bepalingen omtrent homoseksualiteit inhouden in Kameroen, getuigt van een

dermate desinteresse voor de situatie van homoseksuelen in Kameroen, dat verder afbreuk gedaan

wordt aan uw bewering homoseksueel te zijn. U verklaarde eveneens christen te zijn (zie

gehoorverslag CGVS, p. 6), in Kameroen geholpen te zijn geworden door uw priester die een

familievriend was (zie gehoorverslag CGVS, p. 10) – van wie u eveneens een brief neerlegt – en op

heden misdienaar te zijn in Brugge (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Gevraagd wat de katholieke kerk in

Kameroen vindt van homoseksualiteit, antwoordde u het evenwel niet te weten (zie gehoorverslag

CGVS, p. 24). Gevraagd wat de Bijbel zegt in verband met homoseksualiteit – gezien uw verklaring

religieus te zijn – antwoordde u dat de Bijbel spreekt over Sodom en Gomorra, er daar homoseksualiteit

was, en dat, wanneer de stad vernield werd, degenen die geluk hadden werden bevrijd, en degenen die

ongeluk hadden veroordeeld. Gevraagd of de homoseksuelen gered werden door God, antwoordde u

het niet te weten. U verklaarde voorts dat u zich niet focust op wat de kerk zegt, en u doet wat goed

voelt. De onwetendheid uwentwege betreffende de vraag wat de katholieke kerk van homoseksualiteit

vindt, doet verder afbreuk aan de reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van uw

bewering homoseksueel te zijn. Immers, van iemand die homoseksueel is, bevriend met een priester,

en misdienaar is, is het allerminst onredelijk te verwachten dat u op zijn minst iéts zou weten te zeggen
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met betrekking tot de visie van de Kerk op homoseksualiteit. Dat u hiertoe niet in staat bent, getuigt

wederom van een dermate desinteresse voor de situatie van homoseksuelen, dat verder afbreuk

gedaan wordt aan uw bewering homoseksueel te zijn.

Afgezien van het feit dat de hierboven vastgestelde volkomen 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 G.M.(...), kunnen nog

meerdere van uw verklaringen opgemerkt die de ongeloofwaardigheid van deze, door u geopperde,

homoseksuele relatie enkel bevestigen.

Gevraagd hoe uw relatie met G.(...) begon, antwoordde u – bijzonder beknopt – dat u naar zijn huis ging

om bijles wiskunde te krijgen, u hem bewonderde, en jullie eraan begonnen (zie gehoorverslag CGVS,

p. 11). Gevraagd of u wat gedetailleerder kan zijn, antwoordde u dat, wanneer u naar zijn huis ging, u er

soms bleef slapen. U verklaarde voorts dat jullie op een nacht elkaar vasthielden en begonnen te

kussen, u zijn penis in uw mond nam, en het zo begon (zie gehoorverslag CGVS, p. 12). Op een later

moment tijdens het gehoor op het CGVS gevraagd of u, voordat u een eerste keer seks had met G.(...),

u reeds een vermoeden had dat hij homoseksueel was, antwoordde u bevestigend (zie gehoorverslag

CGVS, p. 15). U verklaarde dat hij vaak porno van homoseksuele aard afspeelde toen u bij hem was, hij

steeds dicht bij u kwam en snoepjes aan u doorgaf met zijn mond. Gevraagd of dat gebeurde vóór jullie

relatie begon, antwoordde u bevestigend. Geconfronteerd met het feit dat G.(...) toch niet wist dat u

homo was, wanneer hij die porno afspeelde, antwoordde u dat hij het wel wist omdat u aan zijn penis

zoog wanneer hij dat afspeelde. Gevraagd of jullie reeds seksuele handelingen stelden met elkaar,

voordat G.(...) de door u genoemde homoseksuele porno afspeelde, antwoordde u dat u al gewoon

gekust had met hem (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Gevraagd of u kunt vertellen over de allereerste

keer dat jullie affectie toonden aan elkaar, antwoordde u dat u eens een douche wou nemen in zijn huis

toen u daar was voor de wiskundeles, hij erbij kwam, en jullie seks hadden. U verklaarde dat jullie

daarna aan elkaar jullie gevoelens uitlegden en beloofden om elkaar niet te bedriegen. Op een later

moment tijdens het gehoor op het CGVS gevraagd hoe u voor de allereerste keer te weten kwam, dan

wel vermoedde, dat G.(...) homoseksueel was, antwoordde u dat dat was wanneer hij de homoseksuele

porno afspeelde (zie gehoorverslag CGVS, p. 25). U verklaarde dat hij dat gewoon afspeelde en u niet

weet of hij toen al wist dat u homo was. Het dient vastgesteld dat bovenstaande verklaringen

allesbehalve coherent zijn. Immers, u verklaarde eerst dat jullie relatie begon wanneer u op een nacht

bij hem bleef slapen en seksuele betrekkingen had, maar dat u daarvoor reeds vermoedde dat hij homo

was, daar hij homoseksuele porno afspeelde en u hem oraal bevredigde. U verklaarde verder dat u

daarvoor enkel met G.(...) gekust had, én dat de allereerste keer dat jullie elkaar affectie toonden, in

de douche was waar jullie seks hadden. Dat u voorts verklaarde niet te weten of G.(...) reeds wist dat u

homoseksueel was wanneer hij de homoseksuele porno afspeelde, terwijl u op een eerder moment

tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde dat hij het toen wel al wist omdat u hem oraal bevredigde

wanneer hij homoseksuele porno afspeelde, bevestigt enkel het leugenachtige karakter van uw

verklaringen een homoseksuele relatie te hebben gehad met G.M.(...).

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

u voorgehouden homoseksuele geaardheid en de door u geopperde homoseksuele relatie met G.M.(...).

Er kan derhalve evenmin enig geloof gehecht worden aan de door u geopperde vervolgingsfeiten, en 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, in het kader van uw asielaanvraag, neergelegde documenten, wijzigen

bovenstaande vaststellingen niet. De door u neergelegde brieven vanwege S. G.(…), T. C.(…), L. G.(…)

en J. O. (…) betreffen brieven vanwege personen die u leerde kennen na uw aankomst te België, en

houden verder geen verband met het door u opgeworpen asielrelaas. Het door u neergelegde contract

voor het uitvoeren van interimarbeid bij het bedrij ‘PEMCO’ bezit evenmin enige relevantie in het kader

van uw asielaanvraag. De door u neergelegde foto’s uit Kameroen bezitten geen enkele bewijskracht en

kunnen, gegeven de vaststelling dat uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is,

evenmin beschouwd worden als een begin van bewijs van het door u geopperde asielrelaas. De door u

neergelegde Kameroense identiteitskaart, studentenkaart, geboorteakte en declaratoir oordeel vanwege

de rechtbank in Kameroen betreffende uw geboorte te Kameroen, worden als dusdanig niet betwist,

maar bezitten verder geen relevantie, noch bewijskracht, in het kader van het door u opgeworpen

asielrelaas. Wat betreft de door u neergelegde convocaties, en bevestiging van ontvangst van
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convocatie, dient vermeld dat uit informatie waarover het CGVS beschikt (toegevoegd aan het

administratieve dossier) 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. Derhalve kan aan Kameroense documenten, indien ze niet worden ondersteund

door een coherent en geloofwaardig asielrelaas geen bewijswaarde worden gehecht. De door u

neergelegde brieven vanwege J.B.(...), I.N.O.(...), M.P.(...), J.S.(...), en de Kameroense advocaat Mujem

Fombad Esq. bezitten een duidelijk gesolliciteerd karakter, en bezitten verder geen enkele bewijskracht,

gezien ze niet ondersteund worden door een coherent en geloofwaardig asielrelaas. Wat betreft het

door u neergelegde krantenartikel uit ‘Feed Back’, dient vermeld dat uit informatie waarover het CGVS

beschikt (toegevoegd aan het administratieve dossier), blijkt dat in Kameroen het een gemeenzame

praktijk is dat er tegen betaling artikels in kranten worden gepubliceerd, en slechts enkele ernstige

publicaties zich van dergelijke praktijken onthouden. Derhalve kan aan Kameroense media-artikels,

indien ze niet worden ondersteund door een coherent en geloofwaardig asielrelaas, geen bewijswaarde

worden gehecht.

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 middel voert de verzoekende partij de schendig aan van de formele motiveringsplicht.

Verzoeker is van mening dat de motivering in de bestreden beslissing niet afdoende is. Verzoeker heeft

zijn asielrelaas gesteund op onmiskenbare feiten en heeft bewijs voorgelegd uit de plaatselijke krant.

Verzoeker heeft de originele convocaties voorgelegd en fotomateriaal van hem en zijn vriend. Er wordt

volgens verzoeker geen enkel woord aan deze feiten besteed in de motivering, maar het CGVS

concentreert zich op het nagaan of verzoeker wel degelijk homoseksueel is. Het CGVS steunt zich

hiervoor op een aantal passages in het verhoor die zij als tegenstrijdige verklaringen beschouwt.

Verzoeker 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 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).

2.1.1. De verzoekende partij stelt “dat uit diverse artikelen duidelijk blijkt dat het Commissariaat

Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen, wanneer zij moet nagaan of een persoon homoseksueel is

dan wel of deze de homoseksualiteit veinst, beroep doet op holebi verenigingen met het oog op het

stellen van de juiste vragen om hiernaar te peilen.

Dat uit het artikel dd. 20 januari 2011, verschenen in De Standaard, duidelijk blijkt welke vragen kunnen

worden gesteld, en welke niet (stuk 4).

Volgende vragen worden als ‘te stellen’ naar voren geschoven:

Hoe ben je met sekspartners in contact gekomen? Heb je ooit publiekelijk gezegd dat je homo bent?

Heb je ooit de verdediging van homo’s op je genomen? Hoeveel mensen weten dat je homo bent?

Sprak je andere homo’s aan met codetaal? Wanneer werd je voor het eerst gecorrigeerd?

Volgende vragen worden als 'niet te stellen aan homoseksuelen’ naar voren geschoven:

Welke homobars ken je in je land van herkomst? Waar staat in de wet dat homoseksualiteit strafbaar is?

Waar en wanneer had je voor het eerst seks? Wat weet je van het homomilieu in België?

Al de voormelde vragen werden wel degelijk gesteld aan verzoeker. Zo blijkt uit het interview dat werd

afgenomen door het CGVS! Ook de vraag naar het praktiseren van zijn seksualiteit kwam meerdere

keren aan bod en hier werd gedetailleerd naar gepeild. De geformuleerde guidelines door

holebiverenigingen worden duidelijk niet gevolgd door het CGVS.”

De verwerende partij stelt terecht: “Verweerder stelt vast dat verzoeker verwijst naar een krantenartikel.

Er kan echter niet worden volgehouden dat dit krantenartikel een richtlijn voor het CGVS zou vormen op

welke manier er moet worden gepeild naar de homoseksualiteit van een asielzoeker.”

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij het peilen door de commissaris-generaal naar de seksuele

geaardheid en gender identiteit van verzoeker op zich niet betwist als een van de relevante elementen

bij de beoordeling van het asielrelaas van verzoeker.

De verzoekende partij klaagt de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. Het

zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissingen op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden, wat inhoudt dat hij zijn beslissingen moet stoelen op een correcte

feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat de verzoekende partij op 19 december 2012 op het

Commissariaat-generaal werd gehoord, waarbij zij de mogelijkheid kreeg om haar asielmotieven

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. Tijdens het volledige gehoor

was zij in het gezelschap van een tolk die het Engels machtig is en heeft zij zich laten bijstaan door een

raadsman. De bestreden beslissing is grotendeels gesteund op de verslagen van dit gehoor. De

commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van de verzoekende partij op een individuele wijze

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de

zaak.

Daar waar de verzoekende partij stelt dat ook de vraag naar het praktiseren van zijn seksualiteit

meerdere keren aan bod kwam en hier gedetailleerd naar gepeild werd wijst de Raad er op dat in casu

blijkt dat de verzoekende partij zijn seksuele geaardheid en genderidentiteit doorheen zijn asielrelaas in

belangrijke mate zelf gedefinieerd heeft op basis van zijn seksuele praktijken (zie gehoor, p. 11 met

betrekking tot de ontdekking van zijn seksuele geaardheid als hij klein was; p. 12 en 13, met betrekking

tot het antwoord op de vraag hoe de verzoekende partij een relatie met G.(...) begon; de gebeurtenissen

met G.(...) in de douche, p. 15 en 16; p. 10 en 22 de betrapping in de auto op 24 oktober 2010).

De Raad meent dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat de commissaris-generaal in casu het

zorgvuldigheidsbeginsel geschonden heeft.

2.1.2. Verzoeker betwist de verschillende motieven van de bestreden beslissing:

2.1.2.1. Verzoeker stelt dat hij duidelijk aangehaald heeft dat hij pas besefte wat homoseksualiteit was

toen hij een relatie met G.(...) begon. Toen verzoeker homoseksuele handelingen uitvoerde als

tienjarige, besefte hij niet wat dit handelen inhield en wat de draagkracht daarvan was.

Dit is geen weerlegging van de bestreden beslissing waar deze stelt: “Gevraagd wanneer u zich ervan

bewust werd dat u misschien wel eens homoseksueel kon zijn, antwoordde u dat u zich daarvan bewust

werd toen u G.(...) ontmoette, voor wie u liefdesgevoelens ontwikkelde (zie gehoorverslag CGVS, p. 13).

U voegde eraan toe dat u op tienjarige leeftijd wel homoseksuele betrekkingen had, maar toen nog niet
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goed besefte wat dat was. Gevraagd of u zich er reeds van bewust was dat u homoseksueel was, vóór

u G.(...) ontmoette, antwoordde u dat u hoopte dat u een partner zou hebben die homoseksueel was.

Opnieuw gevraagd of u toen reeds besefte dat u homoseksueel was, antwoordde u, in tegenstelling tot

uw eerdere verklaringen, bevestigend. Gevraagd hoe het besef van uw homoseksualiteit groeide,

antwoordde u, kortweg en de vraag ontwijkend, dat het begon vanaf uw tien jaar, en dat, toen u G.(...)

ontmoette, dat veel bevrediging gaf en u zich niets anders meer kon inbeelden.”

De Raad meent dat de verzoekende partij in deze niet overtuigt en inderdaad ontwijkende en niet

eensluidende verklaringen afgelegd heeft over de bewustwording van zijn seksuele geaardheid zoals de

verwerende partij in zijn nota stelt: “Verweerder stelt vast dat verzoeker een deel van zijn eerdere

verklaringen herhaalt en meent dat dit wel logisch is. Verzoeker kan hiermee de vaststelling in de

bestreden beslissing, namelijk dat hij onduidelijke verklaringen over zijn bewustwording dat hij

homoseksueel was, heeft afgelegd, niet weerleggen. Er moet worden opgemerkt dat verzoeker

aanvankelijk verklaarde dat hij zich van zijn homoseksuele geaardheid bewust werd toen hij G.(...)

ontmoette, maar dat verzoeker daarna verklaarde dat hij vóór hij G.(...) ontmoette, hoopte op een

homoseksuele partner. Bovendien verklaarde verzoeker dat het besef van zijn homoseksualiteit

gegroeid was sinds hij tien jaar was. Terecht is in de bestreden beslissing vastgesteld dat verzoeker

hieromtrent weinig coherente verklaringen heeft afgelegd.”

2.1.2.2. Verzoeker stelt dat hij zijn homoseksualiteit gemakkelijk aanvaardde maar dat hij wel besefte

dat hij er niet mee naar buiten kon komen, dat hij er niet over kon praten en dat hij nooit zichzelf zou

kunnen zijn op publiek terrein. Dit houdt volgens verzoeker niet in dat hij niet besefte dat de

Kameroense maatschappij fel gekeerd was tegen homoseksualiteit en hij zich daar niets van aantrok.

Verzoeker merkt nog op dat hij een onderscheid maakte tussen ‘zichzelf zijn’ in de private en publieke

sfeer. Verzoeker merkt nog op dat G.(...) werd aanvaard als schoonzoon door zijn familie en dat hij ook

door de familie van G.(...) werd aanvaard als schoonzoon.

De Raad meent dat de uitleg van verzoeker dat hij een onderscheid maakte tussen zichzelf zijn in de

private en de publieke sfeer in casu niet overtuigt daar hij uitdrukkelijk verklaarde dat hij er zich voor het

incident van 2005 niet van bewust was dat homoseksualiteit niet aanvaardt wordt in de Kameroense

samenleving (gehoor, p. 13-14) en dat hij niets deed om zijn homoseksualiteit te verbergen voor

mensen waarvan hij niet wenste dat zij het wisten (p. 16).

Verzoeker weerlegt de bestreden beslissing niet waar deze stelt dat de verklaringen van verzoeker

weinig doorleefd overkomen, onder meer met betrekking tot bepaald wat er in hem omging toen hij

besefte homoseksueel te zijn: “Gevraagd wat er in u omging, toen u besefte homoseksueel te zijn,

antwoordde u dat u het perfect vond (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). Gevraagd of het dan niet moeilijk

was om dat te aanvaarden, gezien homoseksualiteit een groot taboe is in Kameroen, antwoordde u

ontkennend. Gevraagd of u het daarmee dan nooit moeilijk heeft gehad, gezien u anders was dan

andere mensen, er in Kameroen een groot taboe rust op homoseksualiteit, en dat toch niet

zo gemakkelijk is dan, antwoordde u dat u het zo niet bekeek en het jullie niet kon schelen wat

anderen dachten. Gevraagd of u het er ooit moeilijk mee heeft gehad om te aanvaarden dat

u homoseksueel bent, antwoordde u opnieuw ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Nogmaals

geconfronteerd met het feit dat u woonde in een maatschappij die vijandig staat

tegenover homoseksualiteit, en gevraagd of het dan zo gemakkelijk was voor u om uw homoseksualiteit

te aanvaarden, antwoordde u dat u er nooit spijt van had. Gevraagd hoe u uw toekomst zag

in Kameroen, beseffend dat u homoseksueel bent, antwoordde u dat u ermee doorging omdat

u bevredigd werd, ongeacht waar de toekomst jullie heen bracht. Geconfronteerd met het feit dat

het toch geen gemakkelijk leven is wanneer mensen steeds tegen je zijn en je verstoten, ook al had u

zelf geen probleem met uw geaardheid, antwoordde u kortweg dat het niet gemakkelijk was maar u dat

niet deerde (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). 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, verklaarde dat u het er

nooit moeilijk mee had en het perfect vond, 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.”
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2.1.2.3. Verzoeker stelt dat hij op publieke plaatsen zijn homoseksuele gevoelens probeerde te

onderdrukken. De drang om bij elkaar te zijn en elkaar in het publiek vast te houden was volgens

verzoeker dermate groot dat hij zich soms niet kon beheersen. Volgens verzoeker kan een dergelijke

houding perfect vergeleken worden met personen uit onze leefomgeving die zich ook aan een dergelijk

gedrag schuldig maken. Verzoeker wist wel wat de houding van de maatschappij was ten aanzien van

homoseksuelen, maar hij wist niet dat deze houding aan dergelijke gewelddadige handelingen uiting kon

geven. Verzoeker ging samen met zijn vriend naar de ‘1 Spirit Bar’ waar vooral mannen samen

kwamen. Ze zetten hun gesprek verder in een gedeelte afgescheiden van de grote gelagzaal. Op een

gegeven moment stormden mensen binnen en begonnen hen te slaan. Dergelijke uiting van geweld

tegenover homo’s was verzoeker niet bekend en hij had hier geen ervaring mee. Pas in 2010 hoorde hij

dat ook J.-C. M. (…) gearresteerd werd op grond van sms-verkeer met een man.

Daar waar verzoeker stelt dat hij zich wel bewust was van de negatieve houding van de maatschappij

ten aanzien van homoseksuelen, maar niet wist dat deze houding aan dergelijke gewelddadige

handelingen uiting kon geven overtuigt hij niet en weerlegt hij de bestreden beslissing niet waar deze er

op wijst dat verzoeker tijdens het gehoor ontkende dat hij dit voor het incident van 2005 wist: “Gevraagd

of u, toen u begreep dat u homoseksueel was, er zich ook al van bewust was dat homoseksualiteit niet

aanvaard wordt in de Kameroense samenleving, antwoordde u ontkennend (zie gehoorverslag CGVS,

p. 13). Gevraagd wanneer u dat begon te begrijpen, antwoordde u dat u dat begreep wanneer u uw

problemen had. Gevraagd of u dan het jaar 2005 bedoelt, antwoordde u bevestigend. Gevraagd wat u

daarvoor dan dacht, en geconfronteerd met het feit dat u toch wel gemerkt moet hebben dat u dat niet

zag in uw omgeving, mensen van hetzelfde geslacht die een liefdesrelatie hadden, antwoordde u, de

vraag ontwijkend, dat u een relatie had met G.(...), dat u elkaar eerst beter leerde kennen en condooms

gebruikte en dat jullie later naar het ziekenhuis gingen om zich ervan te verzekeren dat jullie geen

besmettelijke ziektes hadden (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd of u, voordat uw problemen

begonnen in het jaar 2005, er zich dan niet van bewust was dat mensen in Kameroen doorgaans

negatief staan tegenover homoseksuele relaties, antwoordde u dat jullie daar niet aan dachten en jullie

enkel aan jullie zelf en jullie plezier dachten. Opnieuw gevraagd of u er dan echt geen idee van had dat

homoseksualiteit niet wordt aanvaard in Kameroen, antwoordde u dat jullie enkel aan jullie gevoelens

dachten en niet wisten of het al dan niet aanvaard werd. Gevraagd of u, voor uw problemen begonnen

in het jaar 2005, er ooit aan dacht wat er zou gebeuren als het uitkwam dat u een homoseksuele relatie

had, antwoordde u ontkennend. Gevraagd waarom niet, antwoordde u vaagweg dat jullie er niet aan

dachten omdat jullie werden meegesleurd door jullie gevoelens. Gevraagd of u, toen u samen met G.(...)

in de ‘1 spirit bar’ te Bamenda was op 11 februari 2005, er zich van bewust was dat het publiekelijk

uiting geven aan uw homoseksuele gevoelens negatieve reacties kon teweegbrengen, antwoordde u

ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). Bovenstaande verklaringen doen verder fundamenteel

afbreuk aan de reeds aangetaste geloofwaardigheid van uw verklaringen homoseksueel te zijn. Dat u

tot het jaar 2005, wanneer u zo’n 23 jaar oud was en reeds een 5-tal jaren een homoseksuele

relatie had met G.M.(...), niet geweten zou hebben dat homoseksualiteit niet aanvaard wordt in

de Kameroense maatschappij, en uw homoseksualiteit mogelijks problemen kan veroorzaken in

een homofobe maatschappij als de Kameroense, is absoluut niet geloofwaardig. Het is

immers allerminst onredelijk te verwachten van iemand die beweert een homoseksuele relatie te

hebben gehad in Kameroen van 2000 tot 2011, dat deze niet tot het jaar 2005 nodig zou hebben om

zich te vergewissen van het taboe op, en de vijandige maatschappelijke houding jegens relaties

van homoseksuele aard. Dat u van dit alles niet op de hoogte zou zijn geweest, dit in de context van een

maatschappij die manifest vijandig staat tegenover relaties van homoseksuele aard,

waarin homoseksuele relaties wettelijk strafbaar zijn, en voorts het voorwerp uitmaken van een

sociaal, cultureel en religieus taboe, draagt enkel bij tot het opmerkelijke volkomen gebrek

aan doorleefde ervaringen. Deze verklaringen, alsook uw verklaring nooit te hebben stilgestaan bij wat

anderen mogelijks zouden denken en enkel aan het eigen plezier te hebben gedacht, dragen enkel bij

tot het, reeds opgemerkte, volkomen gebrek aan doorleefde ervaringen, opgroeiend en wonend in de

context van een homofobe maatschappij als deze in Kameroen.”

Ook het verweer dat de verzoekende partij pas in 2010 hoorde dat ook J.-C. M. (…) gearresteerd werd

op grond van sms-verkeer met een man is hiervan geen weerlegging.

2.1.2.4. Verzoeker stelt dat hij wel het nodige deed om zijn homoseksualiteit te verbergen wanneer hij

zich op publiek terrein bevond. De vaststellingen door de politie toen verzoeker zich met G.(...) in de

wagen bevond, moeten worden beschouwd als een eenmalig feit. Verzoeker stelt dat hij enkel aan zijn

familie en vrienden die hij kon vertrouwen vertelde dat hij homoseksueel was. Als gewone mensen dit

aan verzoeker vroegen, antwoordde hij ontkennend. Wanneer verzoeker met G.(...) over straat liep

waren ze als twee broers. Verzoeker merkt nog op dat men in de nachtclub wist dat hij homoseksueel
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was omdat geruchten over hen de ronde deden. Verzoeker stelt dan ook dat hij wel degelijk inzicht had

in de gevaarlijke situatie waarin hij zich bevond, maar moest hij zijn seksuele geaardheid dan gewoon

onderdrukken? Verzoeker erkent dat hij een aantal keren onvoorzichtig handelde, maar los daarvan

beleefde hij zijn seksualiteit wel degelijk binnen de muren van de woonst van G.(...). Ook daar was hij

niet veilig want bij het laatste feit viel men die woning binnen en werden zij mishandeld en de woonst

vernield.

De Raad stelt vast dat de “vaststellingen door de politie toen verzoeker zich met G.(...) in de wagen

bevond” geenszins een eenmalig feit was, maar verzoeker volgens zijn verklaringen geen moeite deed

om zijn homoseksualiteit te verbergen wanneer hij zich op publiek terrein bevond en uitdrukkelijk stelde

dat hij niets deed om zijn homoseksualiteit te verbergen voor mensen waarvan hij niet wenste dat zij het

wisten (p. 16).

Verzoeker weerlegt de bestreden beslissing niet waar deze stelt: “Gevraagd of u ooit dingen deed om

uw homoseksualiteit te verbergen voor mensen van wie u niet wou dat ze het wisten, antwoordde u

ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Gevraagd of u, voordat uw problemen begonnen in 2005,

ooit zelf aan mensen heeft verteld dat u homoseksueel bent, antwoordde u bevestigend, en voegde u

eraan toe dat iemand het u eens vroeg, en u hem zei dat u homoseksueel bent (zie gehoorverslag

CGVS, p. 20). Gevraagd of u dan niet bang was voor andermans reactie, antwoordde u opnieuw

ontkennend. U verklaarde op 11 februari 2005 door drie andere jongens aangevallen te zijn geworden in

de ‘1 spirit bar’ te Bamenda, nadat u met G.(...) beginnen kussen was (zie gehoorverslag CGVS, p. 10),

en dat een meute mensen jullie wou verbranden met autobanden, maar de politie tussenbeide kwam. U

verklaarde voorts in maart 2009 ontvoerd te zijn geworden toen u in Bamenda op straat liep, daarna

naakt vastgebonden te zijn geworden aan een boom in het bos samen met uw partner G.(...), waar u

mishandeld werd en met de dood bedreigd. In december 2010, zo verklaarde u eveneens, werd u

gearresteerd door de politie, nadat u en uw partner betrapt werden wanneer jullie seks hadden in de

auto op de parking van de nachtclub in Bamenda waar jullie uitgingen (zie gehoorverslag CGVS, p. 10

en 22). Gevraagd of de mensen in die nachtclub wisten dat jullie een relatie hadden, antwoordde u

bevestigend, en u verklaarde dat jullie omwille daarvan beledigd werden en belachelijk gemaakt (zie

gehoorverslag CGVS, p. 22). U verklaarde dat, wanneer jullie seks hadden in de auto op de parking van

de nachtclub, de auto aan het zwieren was, en jullie daaraan niet hadden gedacht. Gevraagd of jullie er

dan niet aan dachten wat voorzichtiger te zijn, gezien u al eens bijna werd vermoord toen jullie op café

kusten met elkaar, antwoordde u dat de gevoelens u overweldigden, en u niet nadacht aan erge dingen

die kunnen gebeuren. Gevraagd of jullie dan niet bang waren om nog samen uit te gaan in Bamenda,

gegeven uw verklaring dat u zowel in 2005 als in 2009 bijna werd vermoord omwille van uw

homoseksuele relatie, en uw verklaring indachtig dat mensen in de nachtclub op de hoogte waren van

jullie relatie, antwoordde u ontkennend. Gevraagd of die gebeurtenissen dan geen indruk op u maakten,

antwoordde u dat u wel bang was, maar u uw geest niet veranderde (zie gehoorverslag CGVS, p. 23).

Gevraagd of jullie er niet aan dachten jullie relatie iets meer in het geheim te beleven, antwoordde u

vaagweg dat het moeilijk is om gevoelens te verbergen (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). Het dient

opgemerkt dat bovenstaande verklaringen getuigen van een dermate extreem risicogedrag dat er verder

afbreuk gedaan wordt aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen homoseksueel te zijn. Immers, dat

u – na reeds tweemaal te Bamenda mishandeld te zijn geworden en aan de dood ontsnapt, omwille van

uw homoseksuele geaardheid en –relatie – zonder bang te zijn, uitgaat in Bamenda samen met

uw partner G.(...), dit op plaatsen waar men van jullie relatie op de hoogte was, en zonder na te denken

over eventuele gevolgen, seks heeft met uw partner op de parking van de nachtclub, draagt enkel bij tot

het niet-doorleefde karakter van uw verklaringen. Immers, dergelijk extreem en nodeloos risicogedrag,

wijst op een gebrek aan inzicht in de complexe en gevaarlijke situatie waarin homoseksuelen – wonend

en werkend in een maatschappij die manifest vijandig staat tegenover homoseksualiteit – zich bevinden.

Gevraagd of u ooit dingen deed om uw homoseksualiteit te verbergen voor mensen van wie u niet wou

dat ze het wisten, antwoordde u ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Gevraagd of u, voordat

uw problemen begonnen in 2005, ooit zelf aan mensen heeft verteld dat u homoseksueel

bent, antwoordde u bevestigend, en voegde u eraan toe dat iemand het u eens vroeg, en u hem zei dat

u homoseksueel bent (zie gehoorverslag CGVS, p. 20). Gevraagd of u dan niet bang was

voor andermans reactie, antwoordde u opnieuw ontkennend.”

Terecht stelt verweerder: “dat verzoeker zijn eerder verklaringen wijzigt in zijn verzoekschrift. Uit de

bestreden beslissing blijkt immers dat verzoeker ontkennend antwoordde op de vraag of hij ooit dingen

deed om zijn homoseksualiteit te verbergen. Bovendien stelt verweerder vast dat verzoeker nu probeert

de indruk te wekken dat hij zich op een discrete manier gedroeg waar het zijn homoseksuele geaardheid

betreft, terwijl uit alle stukken in het administratieve dossier, het gehoorverslag en de bestreden
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beslissing blijkt dat verzoeker zijn homoseksuele gevoelens openlijk beleefde en ook beweerde openlijk

te zijn uitgekomen voor zijn homoseksuele geaardheid. Een dergelijke poging van verzoeker om zijn

eerdere verklaringen om te keren kan de geloofwaardigheid ervan niet herstellen, maar doet integendeel

nog meer afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn verklaringen. Een dergelijke bewering van

verzoeker kan dan ook niet overtuigen.

Waar verzoeker beweert dat hij wel degelijk inzicht had in de gevaarlijke situatie, merkt verweerder op

dat dit niet in het minst kan worden afgeleid uit de verklaringen die verzoeker voor het CGVS heeft

afgelegd, wel integendeel. Nog los van het buitengewoon risicovol gedrag van verzoeker in het kader

van een homofobe maatschappij als deze in Kameroen, moet worden vastgesteld dat verzoeker

blijkbaar heel erg licht ging over de houding van de Kameroense maatschappij tegenover

homoseksuelen.”

2.1.2.5. Wat de vaststelling in de bestreden beslissing dat het merkwaardig is dat verzoekers gedrag in

Bamenda en Yaoundé zeer verschillend is betreft, meent de Raad dat dit een overtollig motief is.

2.1.2.6. Wat betreft de ‘1 Spirit Bar’ stelt verzoeker dat hij niet bedoelde dat het een ‘gaybar’ was. Ook

mannen die gesprekken wilden voeren, kwamen daar samen aldus verzoeker. De gordijnen aanwezig in

de bar, om een private sfeer te creëren hadden niet tot doel om homoseksuelen toe te laten zich daarin

terug te trekken maar hadden tot doel om een privésfeer te creëren zonder pottenkijkers. Wanneer hij

stelt dat hij aan zijn veiligheid dacht, blijkt volgens verzoeker duidelijk dat het geen gaybar was. Anders

zou verzoeker ongegeneerd met zijn vriend hebben kunnen kussen.

Terecht stelt verweerder: “Waar verzoeker nu beweert dat de ‘1 Spirit Bar’ geen gaybar was, merkt

verweerder op dat uit de verklaringen van verzoeker voor het CGVS blijkt dat deze bar gekend stond als

een plek waar homoseksuelen elkaar konden ontmoeten en dat een zekere P.(...) naar verzoeker

avances maakte in deze bar. Dat verzoeker nu ontkent dat de ‘1 Spirit Bar’ een ontmoetingsplaats voor

homoseksuelen was, doet nog meer afbreuk aan de geloofwaardigheid van de verklaringen van

verzoeker.”

2.1.2.7. Verzoeker stelt dat hij de volledige naam van J.-C.R.M.(...) zelf heeft meegedeeld en dat hij

tijdens zijn interview duidelijk gezegd heeft dat de man kort voor verzoekers vertrek naar België werd

gearresteerd. Verzoeker had verschillende korte ontmoetingen met deze personen. Ze waren echter

geen dichte vrienden.

Verweerder antwoordt terecht “in tegenstelling tot wat verzoeker nu beweert, dat verzoeker verklaarde

dat R.M.(...) begin 2010 zou gearresteerd zijn, terwijl uit de informatie van het CGVS blijkt dat deze

persoon in maart 2011 werd opgepakt. De bewering van verzoeker dat hij zou hebben verklaard dat

deze persoon kort voor zijn vertrek uit Kameroen in november 2011 zou zijn opgepakt is dan ook strijdig

met zijn eerdere verklaring en kan niet overtuigen om de bewering dat hij R.M.(...) persoonlijk zou

hebben gekend (ook al is het dan oppervlakkig) geloofwaardig te maken.”

2.1.2.8. De motieven betreffende de precieze bepalingen van de Kameroense wetgeving met betrekking

tot homoseksualiteit en de houding van de katholieke kerk in Kameroen zijn overtollige motieven.

2.2.2.9. Verzoeker meent dat de vraagstelling over de allereerste keer dat hij en G.(...) elkaar affectie

toonden, absurd is en volledig tot de private sfeer behoort. Verzoeker wenst desondanks in zijn

verzoekschrift de ‘chronologie van de affectie’ te verduidelijken.

De Raad meent dat dit een overtollig motief is.

2.3. Wat de neergelegde documenten betreft wijst de Raad er op dat wat het beoordelen van de

authenticiteit en bewijskracht van neergelegde stukken betreft 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).

Zo stelt de bestreden beslissing terecht: “Wat betreft het door u neergelegde krantenartikel uit ‘Feed

Back’, dient vermeld dat uit informatie waarover het CGVS beschikt (toegevoegd aan het

administratieve dossier), blijkt dat in Kameroen het een gemeenzame praktijk is dat er tegen betaling

artikels in kranten worden gepubliceerd, en slechts enkele ernstige publicaties zich van dergelijke

praktijken onthouden. Derhalve kan aan Kameroense media-artikels, indien ze niet worden ondersteund

door een coherent en geloofwaardig asielrelaas, geen bewijswaarde worden gehecht.”
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Wat de brief van de zus van verzoeker (stuk 6), van de nicht van verzoeker (stuk 9), van Father J.B.

(stuk 10), van een familielid van G.(...) (stuk 11) betreft wijst de Raad er op dat brieven van

privépersonen een bijkomend bewijs kunnen zijn van de door de verzoekende partij aangehaalde feiten.

Dergelijke documenten zijn echter op zich niet voldoende om het gebrek aan aannemelijkheid van het

relaas van een asielzoeker te herstellen. Ze hebben geen officieel karakter en geen bewijswaarde.

Wat de originele convocaties en het bewijs van afgifte (stukken 7 en 8) betreft stelt de bestreden

beslissing terecht: “Wat betreft de door u neergelegde convocaties, en bevestiging van ontvangst van

convocatie, dient vermeld dat uit informatie waarover het CGVS beschikt (toegevoegd aan het

administratieve dossier) 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. Derhalve kan aan Kameroense documenten, indien ze niet worden ondersteund

door een coherent en geloofwaardig asielrelaas geen bewijswaarde worden gehecht.”

Wat de brief van de Kameroense advocaat M.F. betreft wijst de Raad er op dat de brief van een

advocaat uit het land van herkomst een bijkomend bewijs kan zijn van de door verzoeker aangehaalde

feiten. Dergelijk document is echter op zich niet voldoende om het gebrek aan aannemelijkheid van het

relaas van een asielzoeker te herstellen. Deze brief geschreven op vraag van verzoeker heeft geen

officieel karakter en geen bewijswaarde.

Wat de foto van verzoeker met zijn partner (stuk 3) en de overige foto’s in het administratief dossier

betreft wijst de Raad er op dat aan foto’s geen bewijswaarde kan worden toegekend daar deze door

mogelijk enscenering van locatie en omstandigheden of manipulatie geen garantie bieden over de

authenticiteit van wat werd afgebeeld.

2.4. 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.

2.5. 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 van de 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.

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 eenentwintig mei tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,
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toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


