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nr. 128 539 van 2 september 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 9 mei 2014 heeft

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

8 april 2014 en tegen de beslissing de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en

voor Maatschappelijke Integratie van 25 april 2014 (bijlage 13quinquies).

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 13 juni 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juli 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. Selie en van attaché B.

VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de ontvankelijkheid

1.1. Hoewel hij enkel het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)

aanduidt als tegenpartij, richt verzoeker onderhavig beroepsverzoekschrift tegen zowel de beslissing

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 8 april 2014 als tegen de

beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en voor Maatschappelijke

Integratie van 25 april 2014, als accessorium van de beslissing van het CGVS.

1.2.1. In het belang van een goede rechtsbedeling moet diegene die een beroep doet op de rechter voor

elke vordering een afzonderlijke procedure starten om de duidelijkheid van het juridische debat en een

snelle en adequate behandeling van de zaak te waarborgen.
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Meerdere vorderingen zijn derhalve slechts onder de vorm van één enkel verzoekschrift ontvankelijk

indien de doelstelling ervan de goede rechtsbedeling is, meer in het bijzonder indien deze vorderingen,

wat hun voorwerpen of hun grondslag betreft, dermate samenhangend zijn dat het kennelijk lijkt dat de

gedane vaststellingen of de genomen beslissingen ten aanzien van één van deze vorderingen een

weerslag zullen hebben op het resultaat van de andere vorderingen.

Indien meervoudige vorderingen niet voldoende samenhangend zijn in de zin zoals hierboven

beschreven, zal enkel de belangrijkste of, bij gelijk belang, de eerste in het verzoekschrift genoemde,

worden beschouwd als regelmatig ingediend (RvS, nr. 148.753, 12 september 2005; RvS, nr. 150.507,

21 oktober 2005; RvS, nr. 159.064, 22 mei 2006).

In casu richt de verzoekende partij haar beroep tegen twee verschillende administratieve beslissingen:

een beslissing tot “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus”, genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen,

en een “bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker” (bijlage 13quinquies), afgeleverd door de

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en

Armoedebestrijding.

De kwestie is derhalve te bepalen of het belang van een goede rechtsbedeling vereist, en a fortiori

toelaat, dat deze twee beroepen worden ingediend door middel van één verzoekschrift.

Hoewel er een direct verband bestaat tussen beide bestreden beslissingen, waarbij de tweede werd

genomen na de eerste die zij overigens uitdrukkelijk in haar motivering vermeldt, is de Raad van oordeel

dat dit verband alleen niet volstaat om aan te tonen dat de weerslag van de gedane vaststellingen of

van de ten aanzien van de eerste bestreden beslissing genomen beslissingen op het resultaat van de

andere van die aard zou zijn dat het, in het belang van een goede rechtsbedeling, zou opleggen beide

te behandelen in het kader van één beroep.

Voor zover het de eerste bestreden beslissing betreft, moet het beroep immers worden behandeld op

basis van artikel 39/2, § 1, eerste en tweede lid van de voormelde wet van 15 december 1980

(vreemdelingenwet). Dit beroep in volle rechtsmacht, dat steeds van rechtswege schorsend is, wordt

geregeld door de procedureregels voorgeschreven door de artikelen 39/69 tot 39/77 van dezelfde wet,

die meer bepaald een gewone procedure en een versnelde procedure regelen, desgevallend gepaard

gaand met bijzondere modaliteiten en termijnen (inroeping van nieuwe elementen, verzendingstermijn

van het administratief dossier en van de nota met opmerkingen, eventuele indiening van een schriftelijk

verslag en van een replieknota, verkorte behandelingstermijnen voor de prioritaire zaken, verkorte

termijnen in geval van versnelde procedure).

Voor zover het de tweede bestreden beslissing betreft, moet het beroep daarentegen worden behandeld

op basis van artikel 39/2, § 2 van de vreemdelingenwet. Dit annulatieberoep, dat in beginsel niet van

rechtswege schorsend is, wordt geregeld door de procedureregels voorgeschreven door de artikelen

39/78 tot 39/85 van dezelfde wet, alsook door de artikelen 31 tot 50 van het Procedurereglement van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (PR RvV), die meer bepaald een annulatieprocedure en een

procedure in administratief kort geding regelen, op hun beurt gepaard gaand met bijzondere

modaliteiten en termijnen (verzendingstermijn van het administratief dossier en van de nota met

opmerkingen, eventuele indiening van een synthesememorie, toepasselijke termijnen in geval van

administratief kort geding, modaliteiten van voortzetting van de procedure na administratief kort geding,

bijzondere procedures bepaald in het PR RvV).

Er dient te worden vastgesteld dat door de totaal verschillende aard van het geïmplementeerde

contentieux en door de specifieke gevolgen, modaliteiten en termijnen die hiermee gepaard gaan, de

combinatie van deze twee procedures in één en hetzelfde beroep niet verenigbaar is met een goede

rechtsbedeling, doch integendeel de snelle instaat stelling van de dossiers, de duidelijkheid van de te

voeren debatten en de behandeling van de zaken binnen de wettelijk opgelegde termijnen schaadt,

aangezien de bijzonderheden die aan elk van beide procedures gekoppeld zijn, op elk moment het

goede verloop van de andere procedure kunnen vertragen of zelfs hinderen.

Daarenboven biedt een dergelijke combinatie van procedures door middel van één en hetzelfde beroep

geen enkel bijzonder voordeel voor de verzoekende partij, ten opzichte van de behandeling van aparte

en verschillende verzoekschriften voor elk van de bestreden beslissingen.
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Artikel 39/80 van voormelde wet bepaalt immers het volgende: “Indien een beroep tot nietigverklaring

van een beslissing tot toegang of tot verblijf samenhangt met een beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, heeft de behandeling van het

laatstgenoemde beroep voorrang. In voorkomend geval kan de Raad evenwel in het belang van een

goede rechtsbedeling beslissen dat hetzij beide beroepen samen worden behandeld en afgedaan, hetzij

beslissen dat het onderzoek van het beroep tot nietigverklaring wordt opgeschort totdat een definitieve

beslissing over het beroep in volle rechtsmacht is genomen.” Met toepassing van deze bepaling zal het

beroep in volle rechtsmacht in elk geval steeds bij voorrang worden behandeld en behoudt de Raad elke

vrijheid om, volgens hetgeen het belang van een goede rechtsbedeling in het voorliggende geval

vereist, te beslissen het onderzoek van het annulatieberoep op te schorten of dit beroep tegelijkertijd

(maar niet samen) te onderzoeken.

Artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet, toepasselijk op het beroep in volle rechtsmacht, bepaalt

bovendien het volgende: “Behoudens mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het

indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, ten aanzien van

de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen

worden uitgevoerd.”

Hieruit volgt dat in geval van apart ingediende verzoekschriften tegen twee beslissingen waarvan één tot

het contentieux volle rechtsmacht behoort en de andere tot het annulatiecontentieux, de effectiviteit van

de door de verzoekende partij ingediende beroepen en de bescherming van haar rechten tijdens de

behandeling van deze beroepen, op dergelijke manier door de wet worden geregeld dat het belang van

een goede rechtsbedeling niet beter zou worden gediend in geval van indiening van één verzoekschrift

tegen beide bestreden beslissingen.

Gelet op voorgaande ontwikkelingen vertonen beide bestreden beslissingen geen enkel onderling

verband van verknochtheid waardoor het belang van een goede rechtsbedeling zou gebieden ze voor

de Raad te betwisten door middel van één verzoekschrift.

Rekening houdend met het voorrangsbeginsel van het beroep in volle rechtsmacht, vermeld in

voornoemd artikel 39/80, moet de beslissing tot “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus”, genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, als de belangrijkste van beide bestreden beslissingen worden beschouwd. Dit blijkt

tevens uit het gegeven dat verzoeker de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor

Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding zelf omschrijft als accessorium van

deze beslissing.

Er dient derhalve te worden besloten dat het beroep slechts ontvankelijk is voor zover het de beslissing

tot “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus”,

genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, betreft, en

onontvankelijk moet worden verklaard voor zover het betrekking heeft op het “bevel om het grondgebied

te verlaten - asielzoeker” (bijlage 13quinquies), uitgereikt door de gemachtigde van de staatssecretaris

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

2. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Ghanees staatsburger te zijn van Ashanti afkomst. U werd op 6 juni 1995 geboren

in Koforidua. U verklaart homoseksueel te zijn. Rond 2011, toen u in de middelbare school zat, kreeg u

een goede band met uw leraar (J.A.). Hij gaf u veel aandacht en cadeautjes. U kwam ook geregeld bij

hem thuis. Na een jaar overtuigde hij u van zijn liefde en hadden jullie seks. U was erg trots en

jullie begonnen een homoseksuele relatie. Na een 8-tal maanden, in 2012, werden jullie echter betrapt

toen jullie op straat aan het kussen waren. Jullie werden aangevallen. Uw arm werd gebroken en uw

leraar werd gedood. Uw ouders waren razend. U vluchtte naar het dorp Asafo en had sindsdien geen

contact meer met uw ouders. In Asafo ontmoette u een traditionele dokter die u verzorgde. U bleef bij

hem wonen. Ruim een jaar later ontmoette u (J.S.) in een bar. Hij is een Amerikaanse goudhandelaar

die in België woont. Jullie begonnen een relatie. Twee maanden later, op 10 februari 2014, werden jullie

betrapt terwijl jullie in een bar aan het kussen waren. Jullie werden aangevallen en konden nog net in de

auto van (J.) springen en ontkomen. Jullie vluchtten naar Accra. (J.) zei dat u niet langer in Ghana kon
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blijven. Hij begon uw vertrek voor te bereiden. Op 20 februari 2014 reisden jullie samen per vliegtuig

naar België. Bij aankomst droeg (J.) u over aan 2 mannen, (L.) en (D.). (J.) zei dat hij verder zou reizen

naar Liverpool. U ging mee naar het huis van (L.) en (D.)., maar ze probeerden u te verkrachten.

Gelukkig kwam er toen een vrouw binnen. U legde haar uw problemen in Ghana uit. Zij raadde u aan

asiel aan te vragen. Op 21 februari 2014 vroeg u asiel aan bij de Belgische asielinstanties. Ter

ondersteuning van uw asielrelaas legt u een röntgenfoto neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een

gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of een reëel risico op

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

aanmerking kan worden genomen. Er dient met name vastgesteld te worden dat u de oorzaak

van de door u aangehaalde vrees voor vervolging of reëel risico op het lijden van ernstige

schade, met name uw homoseksuele geaardheid en homoseksuele relaties, niet aannemelijk

maakt.

Ten eerste kunnen bedenkingen gemaakt worden bij uw verklaringen omtrent de ontdekking

en beleving van uw homoseksuele geaardheid. Over uw eerste homoseksuele contact vertelt u

het volgende: “hij was mijn leraar, ik was erg slim in de klas, hij nodigde me uit bij hem thuis, hij kocht

me kleren en schoenen, enzovoort, ik bezocht hem vaak, op een dag na school ging ik samen met hem

naar zijn huis, hij vroeg me om met me te slapen, omdat hij vriendelijk is en van me houdt deden we het,

erna werd ik een homo, ik was erg trots om een homo te zijn, we begonnen een relatie”, “de eerste keer

vroeg hij met me te slapen, ik zei, oh neen, hoe kan dat nu, ik ben een man, hij zei dat hij daarom al die

dingen voor me kocht, hij zei dat hij dat deed omdat hij van me hield; nadat we het deden werd ik erg

trots een homo te zijn; daarna deden we het vaker, elke keer als hij het vroeg”, “hij overtuigde me de

eerste keer, hij zei dat het goed is, het is niet gewoon in ons land, maar in Europa en USA is het wel

gewoon, hij toonde me een video van een man en een man die het deden, daardoor werd ik overtuigd”

(gehoor CGVS, p.7). Verder in het gehoor geeft u aan dat u zich pas op het moment van dit

eerste homoseksuele contact bewust werd van uw homoseksuele geaardheid. Ervoor had u nooit enig

idee gehad van uw homoseksuele geaardheid en had u ook nooit enige homoseksuele gevoelens

gehad voor uw leraar. U stelt letterlijk “als je seks hebt met je partner wordt je homo, maar ervoor is het

vriendschap” en u antwoordt ook bevestigend wanneer u nogmaals gevraagd wordt of het dan zo is dat

je homo wordt als je seks hebt met een andere man. U zegt ook nogmaals dat u gevoelens kreeg voor

mannen toen u seks had met die leraar, maar dat u daarvoor die gevoelens nog niet had (gehoor

CGVS, p.8,10,11). Over uw gevoelens bij dit eerste homoseksuele contact en uw bewustwording van

uw geaardheid tenslotte, verklaarde u meermaals dat u erg trots was. U legde uit dat u erg trots was

omdat u anders was dan de anderen en met een man geslapen had in plaats met vrouwen en dat u ook

trots was omdat een man naar u gekomen was en u een voorstel gedaan had. Op de vraag of u ook

negatieve gevoelens nadat u voor de eerste keer seks had met een man en besefte dat u homo was,

antwoordde u dat u pijn had aan uw aars wegens het seksuele contact. Op de vraag of u ook schuld,

schaamte, boosheid of verdriet,… voelde, antwoordde u ontkennend. U gaf tenslotte aan dat u uw pas

ontdekte homoseksuele geaardheid direct geaccepteerd hebt en er niet aan twijfelde (gehoor CGVS,

p.7,11). Bij uw verklaringen voor het CGVS moeten meerdere opmerkingen gemaakt worden. Ten

eerste komt het weinig aannemelijk over dat u uw homoseksuele geaardheid pas ontdekt zou hebben

nadat u homoseksuele seks had, dat u verklaart dat u een homo werd door seks te hebben met een

man en dat u ervoor nooit homoseksuele gevoelens gehad zou hebben (gehoor CGVS, p.7,8,10,11).

Een homoseksuele geaardheid veronderstelt immers een feitelijke, intrinsieke voorkeur en voorliefde

voor mannen, en homoseksualiteit is zeker niet iets wat men plots wordt na seksueel contact met een

man. Het is niet geloofwaardig dat het stellen van bepaalde homoseksuele handelingen, zonder dat men

homo is, een transformatie naar een homoseksuele geaardheid zou kunnen bewerkstelligen. Ten

tweede is het gelet op het heersende sociale en religieuze stigma ten aanzien van homoseksualiteit in

uw land van herkomst bijzonder merkwaardig dat u zich nooit vragen zou gesteld hebben omtrent uw

pas ontdekte homoseksualiteit. Het is best mogelijk dat u zich persoonlijk goed voelde toen u besefte

dat u homo bent, maar het is weinig overtuigend dat dit gevoel niet gepaard ging met gevoelens van

twijfel, angst, frustratie,… omwille van het feit dat uw homoseksuele gevoelens en uw seksuele contact

met uw leraar sociaal volstrekt niet aanvaard waren. Dat u uw pas ontdekte homoseksuele voorkeur in

dergelijke omstandigheden niet als meer problematisch zou hebben ervaren komt dan ook weinig

doorleefd over.

Verder in het gehoor werd u gevraagd of u al dan niet kunt herkennen of iemand homo is. U

zegt dat u dit kunt herkennen aan de manier van wandelen, de kledij en de manier van spreken.

U verklaart zich nader door te stellen dat ze schudden met hun kont, soms een oorring aandoen, soms

een ring in de wenkbrauw hebben, spreken zoals een vrouw en spannende kledij dragen die
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de lichaamsvormen accentueert (gehoor CGVS, p.12). Opnieuw moeten enkele kanttekeningen

geplaatst worden bij uw verklaringen. Ten eerste getuigt u van een stereotiepe kijk op homoseksuelen

die gangbaar is in homo-onvriendelijke milieus, maar die moeilijk verenigbaar lijkt met een

voorgehouden homoseksuele geaardheid. Ten tweede lijkt het, gegeven het heersende homofobe

klimaat in uw land van herkomst, weinig aannemelijk dat homoseksuelen in Ghana door hun manier van

praten, kleden, bewegen en het gebruiken van oorringen net de aandacht zouden trekken en zo

makkelijk als homoseksueel gepercipieerd zouden worden. Men zou immers verwachten dat

homoseksuelen in een homoboob klimaat net inspanningen zouden doen om hun geaardheid verborgen

te houden en niet zomaar te tonen via allerlei uiterlijke kenmerken en opvallende gedragingen.

Vervolgens kunnen ernstige bedenkingen gemaakt worden bij de onvoorzichtigheid die u en

uw respectievelijk partners (J.A.) en (J.S.) aan de dag legden op het moment dat jullie betrapt

werden terwijl jullie aan het kussen waren. U vertelt dat u en uw leraar (J.A.) aan het kussen waren

op straat, gezien werden door de buren en in elkaar geslagen werden. U stelt dat uw leraar wel afwist

van het taboe op homoseksualiteit, maar dat hij die dag dronken was en dat jullie daarom elkaar in het

openbaar kusten (gehoor CGVS, p.7,8). Volgens uw verklaringen werden jullie in elkaar geslagen, werd

uw arm gebroken, werd u w partner gedood, waren uw ouders razend en vluchtte u vervolgens naar het

dorp Asafo, waar u een hele tijd later (J.S.) leerde kennen. Jullie werden betrapt terwijl jullie aan het

kussen waren in een bar. Jullie werden in elkaar geslagen, vluchtten vervolgens naar Accra en verlieten

het land. Op de vraag waarom jullie elkaar aan het kussen waren op een publieke plaats, namelijk een

bar, antwoordde u dat jullie allebei dronken waren (gehoor CGVS, p.6,9,10). Gegeven het heersende

homofobe klimaat in uw land van herkomst komt het zeer roekeloos over dat u een andere man openlijk

op straat en in een bar zou kussen. Het feit dat u of uw partner dronken was kan dit niet vergoelijken.

Bovendien verklaarde u dat u reeds eerder werd aangevallen omdat u in het openbaar met een man

aan het kussen was zodat men zou men verwachten dat u zeer omzichtig te werk zou gaan om uw

geaardheid en uw homoseksuele relatie zo goed als mogelijk verborgen te houden. Het feit dat u dit

absoluut niet deed en nogmaals op een openbare plaats, deze keer een bar, zou kussen met een man,

doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw voorgehouden homoseksuele geaardheid.

Voorts kunnen er opmerkingen worden gemaakt bij uw beweerde homoseksuele relaties met

uw leraar (J.A.) en de Amerikaanse zakenman (J.S.). Over de aanvang van uw relatie met (J.S.)

vertelt u het volgende: “op een dag ging ik naar een bar, ik ontmoette er (J.S.), hij deed me een voorstel

en ik accepteerde, we begonnen een relatie”. Wanneer gevraagd werd om in detail uit te leggen hoe

jullie ontmoeting verlopen is, antwoordde u “ik was in de bar, hij stond er ook en nam een biertje, hij riep

me bij hem en we gingen zitten, hij vroeg me of ik een drankje wilde, ik zei ja, ik nam een cola, hij zei dat

ik een leuke jongen was en dat hij een afspraakje met me wilde, ik accepteerde dat en zo begonnen we

een relatie” (gehoor CGVS, p.6,8,9,16). Hierbij moet opgemerkt worden dat uw verklaringen over uw

eerste ontmoeting met (J.S.) gekunsteld en weinig doorleefd overkomen. Bovendien komt het, gegeven

het sociale en religieuze stigma op homoseksualiteit in Ghana, weinig waarschijnlijk over dat (J.S.)

zonder enige voorkennis over uw geaardheid direct een complimentje zou maken en u direct zou vragen

om een afspraakje te maken (gehoor CGVS, p.9). Hij was weliswaar een buitenlander, maar aangezien

hij op werkbezoek was in Ghana, zou het voor zijn veiligheid belangrijk zijn dat hij rekening hield met het

lokale taboe op homoseksualiteit. Het komt bijgevolg niet plausibel over dat hij direct en zonder enige

voorzichtigheid in een bar homoseksueel contact zou proberen te leggen met een andere man.

Ook bij de beleving van de twee door u geschetste relaties dienen vraagtekens geplaatst

te worden. U stelt dat u gevoelens had voor uw leraar (J.A.), dat jullie elkaar altijd zagen, op school en

bij erna hem thuis, dat u reeds 1 jaar bij hem thuis kwam vooraleer jullie de lakens deelden en dat jullie

vervolgens nog een relatie van 8 maanden hadden alvorens jullie betrapt werden (gehoor CGVS, p.8,

13). Wanneer u echter gevraagd werd te vertellen over deze relatie, antwoordde u: “het was leuk, we

gingen samen uit, we kookten samen en aten samen, soms een bad tesamen”. Op de vraag om er nog

meer over te vertellen, antwoordde u dat dit alles was. Daarna werd u gevraagd of u over bijzondere

gebeurtenissen kunt vertellen, anekdotes, die tijdens jullie relatie gebeurd zijn, bijvoorbeeld een ruzie,

een ongeval, een reis, speciale gebeurtenis, verjaardag, … U zegt dat u zich herinnert dat jullie eens

naar Accra gingen naar het strand, tijdens een vakantie. Desgevraagd kunt u zich geen andere zaken

herinneren. Gevraagd naar mogelijke trieste momenten samen, antwoordt u: “als ik hem zie ben ik altijd

gelukkig, nooit verdriet, in Accra tijdens die vakantie was ik ook erg gelukkig”. Daarna werd u ook nog

gevraagd te vertellen over uw partner. U zegt: “hij was mijn leraar, later mijn partner, woont in Koforidua.

Hij is bijna 35 jaar. Hij heeft een broer, dat is wat ik over hem weet” (gehoor CGVS, p.12,13). Uw

verklaringen over uw vermeende relatie en over uw vermeende partner zijn zeer summier, vrij algemeen

en komen weinig doorleefd over, wat frappeert aangezien u volgens uw verklaringen een intense en

liefdevolle relatie had met (J.A.) (gehoor CGVS, p.8,13). De opgegeven anekdotes zijn bovendien

anekdotes die men ook zou kunnen geven over een gewone vriend of kennis. Deze anekdotes geven
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geen indicatie dat u gedurende een lange periode een homoseksuele relatie had. U weet dan ook niet te

overtuigen wat uw beweerde homoseksuele relatie met (J.A.) betreft.

Over uw andere voorgehouden homoseksuele relatie, met de Amerikaan (J.S.), werd u eveneens

gevraagd om wat meer te vertellen over deze relatie. U zegt: “hij was ook een leuke kerel, hij zorgde

goed voor me, is erg kalm, ik houd ook van hem”. Op de vraag om wat meer te vertellen, antwoordt u

dat dit alles is en dat hij erg lief voor u was. Op de vraag wat jullie samen deden, antwoordde u “samen

eten, drinken en slapen”. Wanneer gevraagd werd of jullie nog dingen samen deden, antwoordde u

“seks” en “uitgaan”. Op de vraag om over een bijzondere gebeurtenis vertellen, een anekdote, die

tijdens jullie relatie is gebeurd, bijvoorbeeld een ruzie, een ongeval, een reis, speciale gebeurtenis,

verjaardag, …antwoordde u “het was altijd leuk, hij nam me eens mee bij een vriend en we aten er, was

erg leuk”. Wanneer gevraagd werd om nog herinneringen of anekdotes te vertellen, zegt u dat dit alles

was (gehoor CGVS, p.14,15). Opnieuw valt op dat uw verklaringen summier en zeer algemeen zijn en

weinig doorleefd overkomen en dat de opgegeven anekdotes bovendien anekdotes zijn die men ook

zou kunnen geven over een gewone vriend of kennis waardoor u allerminst overtuigt betreffende uw

voorgehouden homoseksuele relatie met (J.S.). Jullie vermeende relatie duurde weliswaar maar 2

maanden, maar u stelde toch dat het een liefdevolle relatie was en dat jullie elkaar elke dag zagen

(gehoor CGVS, p.14,15) waardoor uitgebreidere en meer doorleefde verklaringen over deze

voorgehouden relatie verwacht zouden mogen worden.

Tenslotte verklaarde u dat (J.S.) nog steeds uw partner is (gehoor CGVS, p.4,5). U stelt echter dat hij u

bij uw aankomst in België achterliet bij 2 mannen die u wilden verkrachten, direct naar Liverpool vertrok

en dat u sindsdien geen enkel contact meer hebt gehad met hem. U hebt geen telefoonnummer en er is

geen andere manier om contact te hebben (gehoor CGVS, p.6,7,10,16). Aangezien u verklaarde dat hij

nog steeds uw partner is en dat u van hem houdt (gehoor CGVS, p.4,5,14) is het vreemd dat

u momenteel geen enkel contact meer hebt met (J.S.), dat u klaarblijkelijk ook geen

pogingen ondernam om in contact te komen met hem en om uit te vissen of hij op al dan niet op de

hoogte is van het feit dat zijn 2 vrienden u probeerden te verkrachten (gehoor CGVS, p.6,7,10).

Opnieuw doen deze verklaringen afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw voorgehouden relatie met

(J.S.) en uw voorgehouden homoseksuele geaardheid.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan geen enkel geloof gehecht worden

aan uw beweerde homoseksuele geaardheid en uw homoseksuele relaties met (J.A.) en (J.S.).

Bijgevolg kan ook geen geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde en gevreesde

mogelijke gevolgen van uw beweerde homoseksuele geaardheid en uw homoseksuele relaties

met (J.A.) en (J.S.).

Gezien er geen enkel geloof gehecht kan worden aan uw verklaringen dient besloten te

worden dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reeël risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Wat de door u neergelegde röntgenfoto van uw arm betreft: dit geeft informatie betreffende een

ernstige breuk aan uw arm, wat u ook toonde tijdens het gehoor. U legt echter geen bewijs neer over

de omstandigheden waarin u deze breuk hebt opgelopen. Bovendien hebben neergelegde

documenten enkel bewijswaarde als ze ondersteund worden door geloofwaardige verklaringen, wat hier

niet het geval was. Bijgevolg overtuigt u niet waar u stelt dat u deze breuk opgelopen hebt toen u

gemolesteerd werd nadat u betrapt werd tijdens homoseksuele handelingen. U legde tenslotte geen

documenten neer die ons toelaten uw identiteit, nationaliteit en reisweg te controleren.

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.”

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van de materiële motiveringsplicht

en het redelijkheidsbeginsel.

Vooreerst wijst hij erop dat hij, zo hij homoseksueel zou blijken, zich bevindt in een situatie zoals

vermeld in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet). Hij wijst in dit

kader op de strafbaarstelling en de effectieve bestraffing van homoseksualiteit in zijn land van herkomst.
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Volgens verzoeker gaat het CGVS eraan voorbij dat bij sommige mensen, waaronder verzoeker, het

besef van hun geaardheid komt op het moment van verliefdheid of van het hebben van seksuele

betrekkingen.

Verder is het evident dat hij bleef steken in stereotypen aangezien homoseksuelen in Ghana zich

simpelweg niet laten zien. Het CGVS mag volgens het arrest van het HvJ van 7 november 2013 in de

zaak X/Y/Z, C-199/12 tot en met C-201/12 niet als criterium hanteren dat homoseksuelen zich niet

mogen uiten. Verzoeker stelt zich de vraag hoe men kan verwachten dat hij antwoordt op de vraag hoe

homoseksuelen zich gedragen zonder dat de geloofwaardigheid van zijn verklaringen in twijfel wordt

getrokken. Er bestaan geen criteria over hoe homoseksuelen zich, in Ghana of elders, gedragen.

Blijkens het voormelde arrest van het HvJ mag het CGVS een asielaanvraag niet weigeren omdat de

betrokkene zijn geaardheid niet verborgen hield. Bovendien heeft verzoeker zijn homoseksuele noden in

toom proberen te houden gezien hij telkens op een onbewaakt moment werd betrapt op het kussen van

een andere man.

Dat verzoeker zijn relaties niet gedetailleerd kon beschrijven, toont aan dat hij alles in het werk stelde

om zijn geaardheid verborgen te houden. Het CGVS past een tegenstrijdige redenering toe. Enerzijds

verwacht het dat verzoeker zijn homoseksualiteit verborgen houdt doch anderzijds verwacht het dat hij

meer details kan geven over zijn afspraakjes met zijn mannelijke partners.

3.2.1. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

3.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

3.2.3. Dient vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker niet het minste begin van bewijs bijbrengt ter

staving van zijn voorgehouden identiteit, herkomst en reisweg per vliegtuig naar België.

Uit verzoekers verklaringen, zoals met recht aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt dat hij

ongeloofwaardige verklaringen aflegde over de ontdekking van zijn homoseksuele geaardheid. Zo

beweerde hij dat hij, voor zijn eerste seksuele contact met zijn leraar, nooit enig idee had van zijn

homoseksuele geaardheid en nooit homoseksuele gevoelens had. Hij gaf aan dat hij zich slechts op het

moment van zijn eerste homoseksuele contact bewust werd van zijn geaardheid, stelde letterlijk: “als je

seks hebt met je partner wordt je homo, maar ervoor is het vriendschap” en bevestigde uitdrukkelijk dat

je homo wordt door seks te hebben met een andere man. In de bestreden beslissing wordt ten aanzien

van deze verklaringen met recht gemotiveerd dat een homoseksuele geaardheid een feitelijke,

intrinsieke voorkeur en voorliefde voor mannen veronderstelt, dat homoseksualiteit niet iets is wat men

plots wordt na het hebben van seksueel contact met een man en dat het geenszins geloofwaardig is dat

het stellen van bepaalde homoseksuele handelingen, zonder dat men homo is, een transformatie naar

een homoseksuele geaardheid zou bewerkstelligen. Verzoeker komt inzake deze vaststellingen niet

verder dan op louter algemene wijze te poneren dat het wel aannemelijk is dat bij sommige mensen het

besef van hun geaardheid komt op het ogenblik van het hebben van de eerste seksuele contacten,

hetgeen voormelde vaststellingen niet kan ontkrachten.

Verzoeker laat de bestreden beslissing voorts geheel ongemoeid die motiveert dat het niet doorleefd

overkomt dat hij zijn pas ontdekte homoseksuele geaardheid niet als meer problematisch zou hebben

ervaren, en dit gelet op het heersende sociale en religieuze stigma ten aanzien van homoseksualiteit in

zijn land van herkomst. Deze motivering vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar

zij niet dienstig wordt aangevochten of weerlegd, door de Raad overgenomen.

Daarenboven legde verzoeker, zoals blijkt uit de terecht aangehaalde gezegden in de bestreden

beslissing, verklaringen af die getuigen van een stereotiepe kijk op homoseksuelen die gangbaar is in

homo-onvriendelijke milieus maar moeilijk verenigbaar blijken met een voorgehouden homoseksuele

geaardheid en die bovendien niet aannemelijk zijn gelet op het heersende homofobe klimaat in zijn land

van herkomst. Hij beweerde dat hij homoseksuelen kon herkennen aan hun manier van wandelen, hun

kledij en hun manier van spreken en verklaarde zich nader door te stellen dat zij schudden met hun

kont, soms een oorring of piercing dragen, spreken zoals een vrouw en spannende kledij dragen om de
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lichaamsvormen te accentueren. Waar verzoeker post factum beweert dat homoseksuelen zich niet

laten zien in Ghana, dient te worden vastgesteld dat dit met zijn eerdere gezegden niet kan worden

gerijmd. Hij vermeldde dit niet wanneer hem werd gevraagd hoe hij homoseksuelen kon herkennen,

beschreef in de voormelde, stereotiepe bewoordingen hoe hij hen kon herkennen en gaf aan dat hij één

van zijn vrienden in Ghana herkende als homo (administratief dossier, stuk 4, p.12). Hoe dan ook kan

niet worden ingezien hoe de bewering dat homoseksuelen zich in Ghana niet laten zien verzoekers

stereotiepe kijk op homoseksuelen zou kunnen verklaren.

Verzoeker laat de bestreden beslissing verder volledig ongemoeid waar terecht wordt gemotiveerd

waarom zijn verklaringen over de aanvang van zijn relatie met J.S. gekunsteld en niet-doorleefd

overkomen en niet plausibel zijn. De motivering ter zake vindt steun in het dossier, is pertinent en

terecht en wordt, daar deze niet dienstig wordt weerlegd of betwist, door de Raad overgenomen.

Uit de in de bestreden beslissing weergegeven verklaringen blijkt daarenboven dat verzoeker over zijn

opeenvolgende partners en over zijn relatie met deze partners vage, summiere, algemene en niet-

doorleefde verklaringen aflegde en in dit kader slechts anekdotes kon opgeven die men ook zou kunnen

geven over een gewone vriend of kennis. Verzoeker tracht dit ten onrechte te vergoelijken door te wijzen

op het verborgen karakter van zijn geaardheid en zijn relaties. Ook en zelfs uitgerekend in zulke relaties

mocht worden verwacht dat hij zijn partners op doorleefde wijze kon omschrijven en dat hij de nodige

bijzonderheden en anekdotes kon verstrekken over zijn partners en over zijn relatie met deze partners.

In de bestreden beslissing wordt bovendien met recht gemotiveerd dat de door verzoeker geschetste

handelwijze met zijn opeenvolgende partners getuigt van een verregaande roekeloosheid en

ongeloofwaardig is gelet op het heersende homofobe klimaat in zijn land van herkomst. Zo is het niet

aannemelijk dat verzoeker en zijn leraar openlijk zouden kussen op straat en daardoor werden betrapt.

Nog minder aannemelijk is het daarbij dat hij, nadat hij ingevolge voormelde betrapping bijna werd

gelyncht, nadat zijn arm daarbij werd gebroken en nadat de leraar werd gedood, met zijn volgende

partner andermaal dermate roekeloos zou zijn en openlijk in een bar zou kussen. Overigens kan

aangenomen worden dat het doden van de leerkracht ingevolge gepercipieerde homoseksuele daden

zou zijn gedocumenteerd in de pers.

Hoe verzoekers verwijzing naar het voormelde arrest van het HvJ afbreuk zou kunnen doen aan de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn roekeloze gedrag, kan niet worden ingezien. Uit dit arrest

blijkt, in tegenstelling met wat verzoeker voorhoudt, immers geenszins dat verzoekers verklaringen niet

als ongeloofwaardig mogen worden beschouwd omdat hij zijn geaardheid niet verborgen hield en deze

dermate roekeloos beleefde.

In het kader van het voorgaande kan bovendien worden opgemerkt dat de geloofwaardigheid van

verzoekers verklaringen over zijn betrappingen nog verder wordt ondermijnd doordat hij hierover

tegenstrijdige verklaringen aflegde. In de vragenlijst van het CGVS situeerde hij beide betrappingen

duidelijk op straat (administratief dossier, stuk 12, nr.5). Tijdens het gehoor bij het CGVS situeerde hij

echter enkel de eerste betrapping op straat en situeerde hij de tweede betrapping in een bar

(administratief dossier, stuk 4, p.7, 9). Bovendien vertoont zich een omissie in zijn verklaringen in de

vragenlijst van het CGVS, alwaar hij nergens aangaf dat zijn leraar naar aanleiding van de eerste

betrapping zou zijn gedood, doch integendeel slechts aangaf dat zij beide bijna werden gelyncht door

het volk (administratief dossier, stuk 12, nr.5).

Verder wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd dat het bevreemdend is dat verzoeker,

hoewel hij J.S. nog steeds omschreef als zijnde zijn partner, geen contact meer had met J.S.,

klaarblijkelijk geen pogingen ondernam om deze persoon te contacteren en niet trachtte te achterhalen

of deze persoon wist dat diens vrienden verzoeker trachtten te verkrachten.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers vermeende homoseksuele geaardheid en relaties, noch aan zijn beweerde asielrelaas.

Bijgevolg is verzoekers verwijzing naar de situatie van homoseksuelen en de strafbaarstelling en

bestraffing van homoseksualiteit in zijn land van herkomst niet dienstig.

De neergelegde röntgenfoto (administratief dossier, stuk 15: documenten) vermag omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet

worden weerlegd of betwist, geen afbreuk te doen aan het voorgaande.
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Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

3.2.4. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan degene ten grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de sub 3.2.3. vastgestelde

ongeloofwaardigheid van dit relaas, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

3.2.5. Het enige middel is ongegrond.

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.

Artikel 3

Het beroep ingesteld tegen de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding houdende bevel om het grondgebied te

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies) van 25 april 2014 is onontvankelijk.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee september tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


