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nr. 128 570 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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 5 april 2014 heeft

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

7 maart 2014.

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 26 mei 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juni 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. MAEX en van attaché E.

DEWIL, 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 Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 17 januari 1978. U ging

naar de lagere school tot het vierde jaar, in uw thuisdorp, en volgde daarna het eerste jaar

secundair onderwijs te Benin City, alwaar u inwoonde bij uw tante. Omdat u nog steeds niet kon lezen

en schrijven, werd u regelmatig gestraft. Daar dit u ontmoedigde, en u ook zelf diende bij te klussen om

uw studies te betalen, hield u op met schoollopen. In het jaar 2003 of 2004 had u een relatie met een

zekere (E.), een relatie die stukliep nadat zij een relatie met iemand anders begon. Dit brak uw hart en u

besloot niet langer relaties aan te gaan met vrouwen. In het jaar 2005 leerde u een zekere (O.) kennen,

met wie u goed bevriend werd. (O.) legde u uit dat hij u alles kon geven wat een vrouw u zou
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kunnen geven, en leerde u hoe personen van hetzelfde geslacht een relatie kunnen hebben met elkaar.

Nadat u en (O.) gedurende een viertal maanden vrienden waren, begonnen jullie een intieme

relatie, eveneens in het jaar 2005. Nadat u homoseksuele betrekkingen had met (O.), begon u

gevoelens van homoseksuele aard te ervaren en voelde u zich seksueel aangetrokken tot mannen.

Wanneer u samen met (O.), nadat jullie naar een feestje gingen, naar huis gingen, vroeg (O.) u om

bij hem te komen slapen. U ging eerst even naar de woning van uw tante, bij wie u inwoonde, en

ging daarna naar (O.) zijn woonplaats. Nadat jullie samen een douche namen, hadden u en

(O.) seksuele betrekkingen met elkaar. Tijdens het liefdesspel schreeuwde (O.) echter, hetgeen

de aandacht van de buurman trok. Deze kwam kijken wat er aan de hand was, en opende de deur

zonder te kloppen. Hoewel jullie de gewoonte hadden steeds de deur te sluiten wanneer jullie seks

hadden, was (O.) het die keer vergeten. De buurman van (O.) zei dat wat jullie deden, verboden was,

en hij riep mensen uit de buurt bijeen. U en (O.) werden daarop naar buiten gesleurd en geslagen.

U wist hierbij te ontsnappen, en u vluchtte weg. Twee dagen nadien belde u uw tante op en vertelde u

haar wat er gebeurd was. Ze zei u dat wat u gedaan had, verboden is in Nigeria, en u dient onder te

duiken. Er kwamen ook mensen naar u zoeken in het huis van uw tante. U vluchtte per vrachtwagen

naar Lagos, waar u gedurende drie dagen onder een brug verbleef. U leerde er een persoon kennen die

u kon helpen om Nigeria te ontvluchten, en u een paspoort bezorgde. U reisde per vliegtuig, samen met

de smokkelaar, van Lagos naar een voor u onbekend Europees land, waar u overstapte op een

vliegtuig waarmee u naar België reisde. Op 29 november 2013 kwam u aan te België, en u vroeg

dezelfde dag asiel aan bij de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

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

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

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

aannemelijk heeft gemaakt.

Ten eerste dient de door u, ter ondersteuning van de door u geopperde

vervolgingsfeiten, neergelegde krant ‘The Nigerian Observer’ dd. 9 augustus 2013, waarin een u

betreffend artikel – ‘Homesexuals lynched bij angry neighbours’ – staat, opgemerkt.

U verklaarde dat er een krantenartikel over u verscheen, en dat de krant waarin dat artikel staat, naar

u werd opgestuurd door uw tante (zie gehoorverslag CGVS, p. 3). U legde de originele krant – met het

u betreffend artikel op pagina 5 van deze krant – neer tijdens het gehoor op het CGVS (zie

gehoorverslag CGVS, p. 12). U verklaarde dat u zelf het artikel niet las, gezien u noch kan lezen,

noch kan schrijven. Gevraagd of u weet wat er te lezen valt in het betreffende artikel, antwoordde u

het niet te weten, verrast te zijn geweest toen u het zag, en enkel te weten dat uw foto bij het artikel

staat. Gevraagd of u dan niet aan iemand anders vroeg om u te vertellen wat er in het artikel te lezen

valt, antwoordde u, geenszins overtuigend, niet te weten aan wie u dat zou moeten vragen. U weet

evenmin wie uw verhaal vertelde aan de persoon die dit artikel schreef (zie gehoorverslag CGVS, p. 13).

Uw advocaat verwees eveneens naar deze door u neergelegde krant, en verklaarde dat het duidelijk is,

u vervolgd werd, en het onmiskenbaar uw foto is in de krant (zie gehoorverslag CGVS, p. 24). Het

dient echter te worden vastgesteld dat de krant ‘The Nigerian Observer’, naast een papieren

versie, ook een digitale editie van zijn kranten uitbrengt. Uit de digitale editie van de krant ‘The

Nigerian Observer’, dd. 9 augustus 2013 (waarvan de afgedrukte versie integraal aan het

administratief dossier is toegevoegd), blijkt dat de door u neergelegde krant waarin het u

betreffend artikel op pagina 5 voorkomt, volkomen frauduleus is. Immers, in de digitale editie van

de originele krant, komt uw artikel helemaal niet voor. De pagina 5 – waar uw artikel voorkomt in de

door u neergelegde krant – en de pagina 6 (de achterzijde van pagina 5 in de door u neergelegde

krant), zijn in de originele versie van deze krant volledig verschillend en bevatten volledig andere artikels

(zie de integraal afgedrukte versie van de krant ‘The Nigerian Observer’, dd. 9 augustus 2013, in

administratief dossier). Alle overige pagina’s en artikels zijn wel identiek aan de door u neergelegde

krant. Dit gegeven zijnde, kan er enkel besloten worden dat u moedwillig poogt de Belgische

asielinstanties op te lichten, en bewust frauduleuze documenten neerlegt. Dit doet ernstig en

fundamenteel afbreuk aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de door u, in het kader

van uw asielrelaas, afgelegde verklaringen. Uw verklaringen, namelijk dat u niet weet wat er in

het artikel u betreffende geschreven staat, daar u analfabeet bent, en u evenmin weet wie uw

verhaal aan deze krant overgemaakt zou hebben, worden derhalve evenmin geloofwaardig

bevonden, gezien het hierboven vastgestelde frauduleuze karakter van de door u neergelegde

krant.

Ten tweede dient te worden vastgesteld dat u de door u voorgehouden homoseksuele relatie

met (O.), allesbehalve aannemelijk heeft weten te maken, en aan deze geenszins geloof gehecht

kan worden.
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U verklaarde dat (O.) alles in u naar boven bracht, u sterke gevoelens ervoer voor hem, jullie

eerst goede vrienden waren en pas na vier maanden intiem werden met elkaar, jullie relatie stilaan

opbouwde, hij u graag zag, hij u gelukkig maakte, u steeds bij (O.) was, u hem regelmatig belde en hij

u steeds meenam naar feestjes (zie gehoorverslag CGVS, p. 9, 16 en 17). Gevraagd hoe jullie

jullie toekomst samen zagen, antwoordde u dat jullie er steeds zouden zijn voor elkaar (zie

gehoorverslag CGVS, p. 20). Gevraagd sinds wanneer u een relatie had met (O.), antwoordde u sinds

het jaar 2005 (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). Gevraagd wanneer in het jaar 2005, antwoordde u het

niet meer te weten (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Gevraagd of u het ongeveer weet, antwoordde u

ontkennend. Gevraagd hoe het komt dat u dat niet meer weet, antwoordde u de maand niet meer te

kennen, maar enkel het jaartal. U gevraagd of uw relatie met (O.) begon in het begin van het jaar 2005,

dan wel eerder in het midden van dat jaar, dan wel op het einde, antwoordde u, opnieuw, het niet te

weten. Gevraagd hoe het komt dat u dit zelfs niet bij benadering weet aan te geven, antwoordde u niet

goed te zijn in data – hetgeen evenwel bezwaarlijk als reden gezien kan worden waarom u niet zou

weten of uw relatie in het begin, in het midden, dan wel eerder tegen het einde van het jaar 2005 begon.

Gevraagd of (O.) de volledige naam van uw partner betreft, antwoordde u hem te kennen als

(O.). Gevraagd of ‘(O.)’ zijn voornaam, dan wel zijn familienaam is, antwoordde u dat niet te

weten. Gevraagd of u dan zijn volledige naam niet kent, hoewel u oppert gedurende 8 jaar

een homoseksuele relatie met hem te hebben gehad, antwoordde u enkel dat u hem als

(O.) kende. Gevraagd of u hem, gedurende die 8 jaren, dan nooit naar zijn naam vroeg, antwoordde

u ontkennend en voegde u eraan toe dat hij gewoon zei (O.) te heten. Gevraagd wanneer (O.) geboren

werd, antwoordde u het niet te weten. Gevraagd hoe oud hij was, antwoordde u het eveneens niet te

weten. Gevraagd hoe het kan dat u gedurende 8 jaren met deze persoon een relatie gehad

zou hebben, maar zijn naam, noch zijn leeftijd kent, antwoordde u dat hij u als Omoruyi kende en u nooit

zijn achternaam vroeg. Gevraagd waar (O.) geboren werd, antwoordde u opnieuw het niet te

weten (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Gevraagd wat het werk was van (O.), antwoordde u wederom

het niet te weten, en voegde u eraan toe dat hij ’s morgens zei dat hij ging werken (zie

gehoorverslag CGVS, p. 21). Gevraagd of u zich niet afvroeg wat zijn werk was, antwoordde u vaagweg

dat hij een bus heeft, u evenwel niet weet wat zijn werk is, en u hem dat nooit gevraagd heeft. U

verklaarde dat (O.) broers en zussen had, maar gevraagd hoeveel broers en zussen hij had,

antwoordde u opnieuw het niet te weten. Gevraagd of (O.) naar school ging, antwoordde u wederom

het niet te weten. Gevraagd of (O.), voor uw relatie met hem, reeds homoseksuele relaties had gehad

met andere mannen, antwoordde u het niet te weten, en voegde u er aan toe dat hij ‘het’

misschien aangeleerd kreeg door een andere man. Gevraagd of hij reeds relaties gehad had met

een vrouw, antwoordde u, opnieuw, het niet te weten (zie gehoorverslag CGVS, p. 22). Gevraagd of u

ooit vrienden ontmoette van (O.), antwoordde u ontkennend. Gevraagd of u dan nooit een vriend van

hem zag, gedurende die acht jaren, antwoordde u vaagweg dat u wel mensen zou zien wanneer jullie

uitgingen, maar dat u niet weet of dat vrienden zijn van (O.). Gevraagd of u iéts weet te vertellen

over (O.), verklaarde u te weten hoe jullie vreeën, en meer niet. Het dient vastgesteld dat uw

uiterst gebrekkige kennis wat betreft de partner waarmee u gedurende 8 jaren een homoseksuele

relatie zou hebben gehad, ernstig en fundamenteel afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van

deze, door u geopperde, homoseksuele relatie. Immers, u verklaarde dat u hem graag zag en hij

u gelukkig maakte, jullie steeds samen waren en jullie er steeds zouden zijn voor elkaar, en

dat jullie reeds gedurende 8 jaren een homoseksuele relatie hadden met elkaar. Dit gegeven

zijnde is het allerminst onredelijk te verwachten dat u iets over uw partner zou weten te vertellen,

en op zijn minst zou weten hoe oud hij ongeveer is, wat zijn naam eigenlijk is, en wat hij als werk

doet. Uw onvermogen te antwoorden op de vragen die u gesteld werden betreffende uw partner,

doen dan ook volkomen afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze, door u geopperde,

homoseksuele relatie. Wat betreft de opmerking vanwege uw advocaat hieromtrent – namelijk

dat jullie een seksuele relatie hadden met elkaar, en relaties ook best van zuiver seksuele aard

kunnen zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 24) – kan het volgende opgemerkt worden. Dat een relatie

tussen twee personen ook van zuiver seksuele aard kan zijn, wordt in deze geenszins ontkend.

Echter, u gaf op geen enkel moment – noch tijdens het gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken, noch tijdens het gehoor op het CGVS – aan dat uw relatie met (O.), een

relatie was van zuiver seksuele aard. Integendeel, u verklaarde dat jullie relatie stilaan groeide,

jullie eerst gedurende een viertal maanden goede vrienden waren en pas daarna intiem werden

met elkaar, u benadrukte wat (O.) allemaal in u los maakte, dat hij u graag zag en hij u gelukkig

maakte, dat jullie steeds samen waren, vaak met elkaar uitgingen, en jullie er steeds zouden zijn

voor elkaar. Deze verklaringen kunnen bezwaarlijk als een omschrijving van een louter seksuele

relatie gezien worden, en u opperde op geen enkel moment zelf dat uw relatie met (O.), er een

van zuiver seksuele aard zou zijn geweest – dit is een blote bewering vanwege uw advocaat, die

voor het overige nergens steun vindt in uw verklaringen, noch in elementen in het administratief
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dossier. Gegeven bovenstaande vaststellingen, dient besloten dat u de door u

voorgehouden homoseksuele relatie met (O.), geenszins aannemelijk heeft weten te maken. Er

kan dan ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen hieromtrent.

Ten derde dient te worden vastgesteld dat u uw door u voorgehouden homoseksuele

geaardheid, allesbehalve aannemelijk heeft weten te maken, en aan deze geenszins geloof

gehecht kan worden.

U verklaarde dat (O.) uw enige partner was, hij u alles ‘aanleerde’, u voorheen een relatie had met

een vrouw die uw hart gebroken had, en u sindsdien gezworen had nooit nog een relatie met een

vrouw te beginnen. Gevraagd waarom u besloot niet langer relaties met vrouwen aan te

gaan, antwoordde u dat ze u enorm gekwetst had, en ze een relatie met iemand anders begon

(zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Gevraagd of dat dan de reden was waarom u relaties met mannen

wou aangaan, dan wel of er ook andere redenen waren, antwoordde u dat dat het was. U voegde

eraan toe dat uw relatie met (O.) u veel zekerheid gaf, en u daarom besloot geen relatie meer aan

te gaan met vrouwen (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd of u zich, voordat uw relatie met

uw vriendin (E.) eindigde, reeds seksueel aangetrokken voelde tot andere mannen, antwoordde u dat

u toen (O.) nog niet kende, en hij het was die u alles ‘aanleerde’ en toonde hoe een relatie

tussen mannen gaat (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd wanneer u van zichzelf

ontdekte homoseksueel te zijn, antwoordde u dat dat was sinds u (O.) leerde kennen. Gevraagd

of u voorheen ook al besefte dat u homo was, antwoordde u ontkennend. Gevraagd of u zich

voorheen dan niet tot mannen aangetrokken voelde, antwoordde u bevestigend. U later tijdens het

gehoor gevraagd, hoe u van zichzelf gewaar werd homoseksueel te zijn, en gevraagd daarover wat

meer te vertellen, antwoordde u, nadat de vraag u enkele malen herhaald moest worden, uiterst

beknopt, dat u het in 2005 besefte, en u dan een relatie met uw partner begon (zie gehoorverslag

CGVS, p. 15). Gevraagd of u al homoseksueel was voor u een relatie met (O.) begon, antwoordde u dat

hij het ‘in u naar boven bracht’. Gevraagd wat u daarmee bedoelt, gaf u aan dat jullie seks hadden met

elkaar. Gevraagd of u gewoon vrijuit kunt vertellen over hoe het ging, en hoe u van zichzelf te weten

kwam dat u homoseksueel bent nadat u (O.) leerde kennen, verklaarde u – weinig overtuigend en

vaagweg – dat (O.) u vertelde over relaties met hetzelfde geslacht, hij alles in u naar boven bracht, u

zichzelf liet gaan, en het gevoel dan kwam.

Gevraagd of u wat meer uitleg kunt geven, en u wat meer kunt kaderen hoe u van zichzelf

bewust werd homoseksueel te zijn, gezien homo ‘worden’ niet echt voor de hand ligt,

antwoordde u dat uw vorige vriendin (E.) uw hart brak, u zeer verliefd was op haar maar ze een

relatie met iemand anders begon, en uw gevoelens voor vrouwen op dat moment ‘gewoon

verdwenen’ (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Het dient reeds vastgesteld dat bovenstaande

verklaringen allerminst weten te overtuigen, en afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de

door u geopperde homoseksuele geaardheid. Dat u zonder meer ‘besloten’ zou hebben voorts

enkel relaties met mannen aan te gaan, omdat een vrouw uw hart gebroken zou hebben, dit

zonder ooit een homoseksuele relatie overwogen te hebben, of homoseksuele gevoelens ervaren

te hebben, is helemaal niet aannemelijk. Immers, dat u zou kunnen ‘besluiten’ tot een andere

seksuele geaardheid, omwille van een negatieve ervaring in uw heteroseksueel gevoelsleven, is

een verklaring wars van enige doorleefde ervaringen, daar zaken als seksuele geaardheid en

fysieke aantrekking, geenszins het voorwerp uitmaken van een besluit dat men neemt op basis

van een aantal overwegingen. Dat u daarenboven dit besluit genomen zou hebben in de context

van de Nigeriaanse maatschappij – een maatschappij in dewelke op homoseksualiteit een taboe

rust, homoseksualiteit bij wet verboden is en bestraft wordt, en homoseksuelen getroffen

worden door een sociaal, religieus en politiek stigma – vergroot enkel het ongeloofwaardig

karakter van uw verklaringen hieromtrent.

Opnieuw pogend te peilen naar echte en doorleefde ervaringen – van iemand die op 27-jarige

leeftijd van zichzelf ontdekt homoseksueel te zijn – gevraagd welke gevoelens u zoal ervoer, hoe

het allemaal verliep, en hoe uw gevoelens veranderden, antwoordde u weinig verhelderend dat (O.)

u verzekerde dat er niets is wat een vrouw zou kunnen doen dat hij niet kan doen, hij u gelukkig maakte,

en de gevoelens die u voor hem ervoer niet te vergelijken waren met de gevoelens die u voor een vrouw

zou hebben. Gevraagd of u wat concreter kunt zijn, en gevraagd of u wat meer kunt schetsen en

uitleggen hoe u, na steeds heteroseksueel geweest te zijn geweest, plots besefte homoseksueel

te zijn, antwoordde u enkel dat wat u ervoer bij vrouwen, u ook begon te ervaren voor mannen, daar

(O.) alles in u opwekte. Gevraagd hoe u dit alles dan begon op te merken, antwoordde u dat hij u pijpte

en aan uw tepels likte, en dat uw gevoelens opwekte. Gevraagd of u voorheen – voordat jullie

seksuele betrekkingen hadden met elkaar – reeds homoseksuele gevoelens ervaren had,

antwoordde u ontkennend. Gevraagd waarom u dan seks had met een man, gezien u nooit eerder

gevoelens voor mannen had ervaren, antwoordde u – geenszins overtuigend – dat het u verraste

en u niet verwacht had dat zoiets kon. In een poging wat meer te weten te komen over hoe uw
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vriendschapsrelatie met (O.) in een liefdesrelatie veranderde, verklaarde u – de vraag ontwijkend – dat u

eerst dacht dat (O.) een relatie met iemand anders had, en de relatie niet op 1 dag begon, maar het

stilaan ging (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Gevraagd of u dit alles wat kunt concretiseren, en hoe

uw relatie dan ‘stilaan’ begon, antwoordde u dat u uw beklag deed bij (O.) nadat uw relatie met (E.)

gedaan was, (O.) u zei dat hij al lang niets meer van vrouwen moest weten, en u daarna zei dat hij u

graag zag. U verklaarde verder dat hij u meenam naar feestjes, hij zaken kocht voor u, en u herhaalde

dat hij u liet weten dat wat een vrouw kan doen, hij ook kan doen, en de relatie dan stilaan begon te

groeien. U verklaarde verder dat (O.) u eens zei dat hij u graag zag, er een andere manier bestaat, u

dat zou ‘aanleren’, en hij u dan uitlegde hoe je seks kan hebben met iemand van hetzelfde geslacht

(zie gehoorverslag CGVS, p. 17 en 18). U verklaarde verder dat u zich seksueel aangetrokken begon

te voelen tot (O.) nadat jullie seks hadden met elkaar, (O.) u alles aanleerde, en u daarna besefte

dat u homo was (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd wat u dan allemaal bij uzelf dacht

wanneer u voor het eerst bewust werd van uw seksuele aantrekking tot mannen, wat er allemaal

in u omging, welke gedachten u daaromtrent had, en hoe u zich bij dit alles voelde, antwoordde u

– de vraag volledig ontwijkend – dat (O.) u in die situatie bracht, en geen vrouw de kans nog zou

hebben om u te bedriegen of te kwetsen. Gevraagd of zoiets dan niet gebeurt in relaties tussen

mannen, en of een man u niet zou kunnen bedriegen en/of kwetsen, antwoordde u, opnieuw de vraag

ontwijkend, dat u steeds bij (O.) was, u hem regelmatig belde, en jullie steeds samen waren. In een

zoveelste poging om te peilen naar enig teken van échte en doorleefde ervaringen, van iemand

die op 27-jarige leeftijd – dit te midden van een homofobe maatschappij waarin relaties van

homoseksuele aard maatschappelijk niet getolereerd worden en wettelijk strafbaar zijn- beseft

homoseksueel te zijn, gevraagd wat u bij uzelf dacht wanneer u van zichzelf besefte seksueel

aangetrokken te zijn tot mannen, wat er allemaal in u omging, welke gedachten u had, hoe u zich

bij dit alles voelde, en opnieuw gevraagd daarover wat meer te vertellen, antwoordde u – nadat

de vraag u enkele malen herhaald werd – dat, wat u had met (O.), goed voelde nadat jullie een

eerste keer seks hadden (zie gehoorverslag CGVS, p. 19).

Gevraagd of u geen gevoelens van schrik of twijfel heeft gekend, antwoordde u dat jullie

elkaar beloofden het geheim te houden. Opnieuw gevraagd naar de gevoelens en gedachten die u

had wanneer u uw homoseksualiteit besefte, antwoordde u enkel dat u zich goed voelde

daarbij. Gevraagd of het ooit moeilijk is geweest voor u, om, voor uzelf, uw gevoelens

en homoseksualiteit te aanvaarden, antwoordde u dat u het aanvaardde, (O.) met u

‘speelde’ [waarmee u doelt op seksuele betrekkingen], en het makkelijk was voor u om het te

aanvaarden. U daarna nog meermaals gevraagd naar de gevoelens die u kende bij de

aanvaarding van uw eigen homoseksualiteit, verklaarde u opnieuw dat het makkelijk was voor u

(zie gehoorverslag CGVS, p. 20). Gevraagd of homo-zijn iets is dat je bent en waarmee je geboren

wordt, dan wel iets dat je aanleert en wordt, verklaarde u dat homo-zijn iets is dat je aangeleerd

krijgt. Gevraagd hoe je zoiets dan ‘leert’, antwoordde u, geenszins verhelderend, dat (O.) het u leerde.

Gevraagd of u daarom dan homo bent, antwoordde u bevestigend (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). Het

dient opgemerkt dat bovenstaande verklaringen elke geloofwaardigheid missen en geenszins

getuigen van doorleefde ervaringen. Immers, van iemand die zich nooit fysiek aangetrokken

heeft gevoeld tot mannen en nooit een relatie met een andere man overwogen had, kan op zijn

minst verwacht worden dat deze ietwat meer tijd zou nodig hebben vooraleer een voorstel te

aanvaarden om seksuele betrekkingen te hebben met een andere man, en met deze een

homoseksuele relatie te beginnen. Dat u voorts de door u geopperde homoseksuele geaardheid

voorstelt als een beslissing die u nam nadat u door uw vriendin (E.) werd bedrogen, en als iets

dat men dient ‘aan te leren’, getuigt verder allerminst van een doorleefd gevoelsleven als

homoseksueel, maar veeleer en vooreerst van een gebrek aan gevoelens van homoseksuele

aard. Dat u daarenboven, bij het besef (dan wel ‘leerproces’) van uw homoseksualiteit, en het

aangaan van uw eerste homoseksuele relatie, geen enkele blijk geeft van reflectie, en niet veel

tijd nodig gehad zou hebben om uw homoseksualiteit te aanvaarden, duidt op een gebrek aan

doorleefde ervaringen, en overtuigt niet. Het is immers allerminst onredelijk te verwachten dat

iemand die voor het eerst homoseksuele gevoelens ervaart – dit in de context van een homofobe

maatschappij als de Nigeriaanse – toch ietwat meer tijd nodig zou hebben om deze gevoelens te

plaatsen en te aanvaarden. Het dient dan ook vastgesteld dat het geheel aan bovenstaande

verklaringen geenszins overtuigt, en getuigt van een manifest gebrek aan doorleefde ervaringen.

Gevraagd of u, wanneer u zeker was van uw eigen homoseksualiteit, wist dat homoseksualiteit

taboe is in Nigeria en het er niet aanvaard wordt, antwoordde u dat u dat niet wist (zie

gehoorverslag CGVS, p. 19). Gevraagd wat u dan wel dacht, en of u dan dacht dat mannen die seks

hebben met mannen, als normaal beschouwd worden in Nigeria, antwoordde u bevestigend. U

verklaarde verder dat u zich pas gewaar werd van het taboe omtrent homoseksualiteit in Nigeria,

nadat u betrapt geworden was. Gevraagd waarom u dan uw homoseksuele relatie gedurende 8 jaren
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geheim hield, gezien uw verklaring dat u steeds dacht dat het normaal was, verklaarde u – allerminst

overtuigend – dat (O.) u zei de relatie geheim te houden, daar hij niet wou dat iemand u van hem zou

afsnoepen. U herinnerd aan uw verklaring dat de broer van uw vader erover klaagde dat hij u nooit met

vrouwen zag maar enkel met mannen, en zijn opmerking aan uw adres dat uw penis niet werkt (zie

gehoorverslag CGVS, p. 13), en gevraagd of u zich hierbij dan geen vragen stelde, gegeven uw

verklaring dat u het taboe omtrent homoseksualiteit niet besefte, en het normaal vond, antwoordde u –

opnieuw allerminst overtuigend – dat u gewoon dacht dat mensen jaloers waren op u (zie gehoorverslag

CGVS, p. 20). U gevraagd hoe het mogelijk is dat u gedurende 8 jaren een homoseksuele relatie

had, in een land als Nigeria, en tegelijk nooit besefte dat homoseksualiteit het voorwerp van

taboe uitmaakt in Nigeria, antwoordde u – de uiterst bizarre vaststelling waarmee u werd

geconfronteerd ontwijkend – dat iedereen zijn ding doet, en personen die seks hebben met

personen van hetzelfde geslacht, dit niet op hun voorhoofd schrijven.

Dat u tot het jaar 2013, wanneer u zo’n 35 jaar oud was en reeds een 8-tal jaren

een homoseksuele relatie had met (O.), niet geweten zou hebben dat homoseksualiteit

niet aanvaard wordt in de Nigeriaanse maatschappij, en uw homoseksualiteit mogelijks

problemen kan veroorzaken in een homofobe maatschappij als de Nigeriaanse, is absoluut

niet geloofwaardig. Het is immers allerminst onredelijk te verwachten van iemand die beweert

een homoseksuele relatie te hebben gehad in Nigeria van 2005 tot 2013, dat deze niet tot het jaar

2013 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, dragen dan

ook bij tot het, reeds opgemerkte, volkomen gebrek aan doorleefde ervaringen, wonend en

werkend in de context van een homofobe maatschappij als deze in Nigeria. De opmerking

vanwege uw advocaat hieromtrent, namelijk dat sommige van de aan u gestelde vragen voor

interpretatie vatbaar zouden zijn, en u mogelijks de betekenis van het woord ‘taboe’ niet zou kennen (zie

gehoorverslag CGVS, p. 24), kan niet bijgetreden worden. Zelfs al zouden bepaalde vragen voor

interpretatie vatbaar zijn, hetgeen niet geconcretiseerd wordt door uw advocaat, en niet blijkt uit de u

meermaals gestelde vragen, en al zeker niet uit de door u gegeven antwoorden, dient vastgesteld dat –

nadat uw advocaat deze opmerking maakte – u gevraagd werd of u weet wat het woord ‘taboe’

betekent, en u verklaarde dat woord te begrijpen, en te weten dat ‘taboe’ de betekenis van ‘verboden’

heeft – waaruit duidelijk blijkt dat u deze vragen goed begrepen had.

Ondanks de talloze en verscheidene vragen die u gesteld werden – in een poging om te peilen naar

de emoties waardoor u heen ging bij het besef homoseksueel te zijn, bij het besef dat u anders was dan

u voorheen steeds dacht, dat uw homoseksualiteit maatschappelijk en wettelijk niet getolereerd wordt

in Nigeria, en om te peilen naar de gedachten, gevoelens, eventuele angsten of twijfels,

overwegingen, verwachtingen, anticipaties op mogelijke perspectieven van uw naasten, vrienden en

familieleden – komt u telkens niet verder dan geenszins concrete, vage, oppervlakkige, niet doorleefde,

ontwijkende, veelal nietszeggende en incoherente verklaringen, die allerminst getuigen van doorleefde

ervaringen. Uw onvermogen om blijk te geven van enige reflectie omtrent de situatie waarin u zich

bevond – homo-zijnde in Nigeria – of om te getuigen van wat u dacht, en wat hierbij door u heen ging

(concrete negatieve dan wel positieve gevoelens), getuigt van een manifeste onwetendheid en

onvertrouwdheid met de complexe realiteit waarmee een homoseksueel, opgroeiend, levend en

werkend in een homofobe maatschappij als de Nigeriaanse, geconfronteerd wordt bij de bewustwording

van de eigen seksuele geaardheid, en de manifest vijandige perceptie ervan door de burgerlijke

maatschappij. Het geheel van de door u afgelegde verklaringen met betrekking tot de door u

voorgehouden homoseksuele geaardheid getuigen dan ook van een volledig en manifest gebrek aan

doorleefde ervaringen. U gevraagd of u weet of homoseksualiteit toegelaten is in België, antwoordde u

dat niet te weten (zie gehoorverslag CGVS, p. 22). U geconfronteerd met de bizarre vaststelling dat u

oppert als homoseksueel vervolgd te zijn geworden in Nigeria, en omwille daarvan Nigeria ontvlucht te

zijn, maar u evenwel niet blijkt te weten of homoseksualiteit in België toegelaten is, antwoordde u enkel

dat u uit Nigeria vluchtte omdat ze u wilden doden (zie gehoorverslag CGVS, p. 22). U er opnieuw op

gewezen dat u in België internationale bescherming komt aanvragen omdat u in Nigeria vervolgd werd

op grond van uw homoseksuele geaardheid, en gevraagd hoe het dan komt dat u niet weet of

homoseksualiteit in België wel toegelaten is, antwoordde u dat u niet op de hoogte was. De opmerking

vanwege uw advocaat hieromtrent – namelijk dat u Nigeria uit vrees voor uw leven ontvluchtte, dat niets

te maken heeft met de vraag of u de wetten kent, en niet verwacht kan worden dat u de wetten in België

kent – kan niet bijgetreden worden. Immers, van iemand die zijn land ontvluchtte op grond

van vervolgingsfeiten, en een vrees voor toekomstige vervolging, omwille van de homoseksuele
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geaardheid, is het allerminst onredelijk te verwachten dat deze op zijn minst zou weten of

homoseksualiteit toegelaten is in het land waar deze asiel gaat aanvragen. Dat u, meer dan

tweeëneenhalve maand nadat u uw asielaanvraag te België indiende, nog niet weet of homoseksualiteit

al dan niet toegelaten is in België, doet wel degelijk afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u

geopperde homoseksuele geaardheid.

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

gehecht worden aan de door u voorgehouden homoseksuele geaardheid –en relatie. 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, in casu Uganda, een ‘reëel risico

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

zou lopen.

door u neergelegde documenten weten bovenstaande vaststellingen niet te wijzigen. De door

u neergelegde krant ‘The Nigerian Observer’, dd. 9 augustus 2013, werd hierboven reeds besproken

en volkomen frauduleus bevonden. De door u neergelegde internetartikels met betrekking tot de

algemene (wettelijke) situatie voor homoseksuelen in Nigeria, worden als dusdanig niet betwist, maar

weten bovenstaande vaststellingen niet te wijzigen. Het door u neergelde originele Nigeriaanse rijbewijs,

wordt als dusdanig niet in twijfel getrokken, maar bezit verder geen relevantie in het kader van

uw asielaanvraag.

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

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker aan dat het zeer verregaand zou zijn dat hij als analfabeet

en volkomen insolvabel persoon de middelen zou hebben om een hele valse krant te maken waarin zijn

verhaal met foto vermeld staat. Verzoekers raadsman kon zijn verhaal snel in de betrokken digitale krant

integraal terugvinden. Volgens verzoeker is het CGVS in deze zeer kort door de bocht gegaan.

Verzoeker wordt onomstotelijk in de Nigeriaanse media beschuldigd van homoseksualiteit. Ook de

politie is een onderzoek gestart en wenst verzoeker te vervolgen voor deze feiten. Verzoeker benadrukt

dat zelfs een eenmalige homoseksuele daad in Nigeria bestraft wordt met een zware gevangenisstraf,

dat deze daad vaststaat en dat een langdurige relatie (die er wel degelijk was) als dusdanig geen

vereiste is om vervolgd te kunnen worden. Enkel en alleen om deze reden dient volgens verzoeker zijn

asielaanvraag gegrond verklaard te worden.

2.1.2. In een tweede middel verwijst verzoeker ter staving van zijn homoseksuele relatie naar

bovenvermeld krantenartikel. Op 28 februari 2013 maakte hij nog zijn pas ontvangen rijbewijs met foto

over waaruit duidelijk blijkt dat hij het wel degelijk is die vermeld staat in het betrokken dagblad. Het feit

van de homoseksuele relatie/daad staat volgens hem dus vast.

Verder merkt verzoeker op dat hij een volkomen analfabeet is, die nooit naar school ging en uiteraard

belangrijke noties van tijd et cetera nooit heeft opgevangen. Het is voor een man met dergelijke

problemen in een homofobe omgeving zeker niet gemakkelijk om zijn gevoelens wat dit betreft te

duiden. In zijn traditionele, dorpse opvatting had hij nooit gedacht homoseksueel te zijn, doch hij is hier

per toeval ingerold door zijn vriend (O.), die bij hem leuke, aangename en positieve gevoelens opwekte,

hetgeen voor hem zeer verwarrend was. Hij schaamde zich hiervoor, wat blijkt uit het feit dat hij hier

nooit over sprak met zijn moeder en zijn familie. (O.) was echter veel meer bedreven in deze

homoseksuele wereld en besefte beter dan verzoeker, die ongeletterd en wereldvreemd is, de risico’s

van hun relatie. Daarom weet verzoeker als dusdanig niet zoveel van (O.).

Zijn relatie met (O.) betrof voornamelijk een seksuele relatie, waarbij partijen af en toe naar feestjes

gingen om zich vervolgens te “vermaken”. Dat hij dit tijdens het gehoor nooit gemeld heeft, is omdat die

vraag hem nooit gesteld werd. Tijdens het gehoor heeft hij wel gezegd dat (O.) met de bus reed en

bijgevolg buschauffeur was. Verzoeker stelt nog: “Ook in onze samenleving bestaan er duidelijk relaties

die voornamelijk gebaseerd zijn op seksueel genot en dewelke elkaar daarbuiten zo goed als niet

kenden, hetgeen in een homofoob land als Nigeria duidelijk en waarschijnlijk nog feller speelt”.
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2.1.3. In een derde middel stelt verzoeker dat het vermeend niet aantonen van zijn homoseksuele

geaardheid de jure irrelevant is. Elke homoseksuele daad is strafbaar in Nigeria en het feit of men al dan

niet homoseksueel is, is niet van belang. Verzoeker verwijst nogmaals naar het krantenartikel en wijst

erop dat hij wordt opgespoord.

Verder stelt verzoeker dat hij wel degelijk gedurende jaren een seksuele relatie had met (O.). Hij

benadrukt nogmaals dat hij uit een uitermate traditioneel dorpje kwam, dat hij ongeletterd is en dat het

voor hem moeilijk is zich hieromtrent uit te drukken omdat er in zijn hoofde een groot schaamtegevoel

leefde, ook tegenover de interviewer.

Hij heeft zijn homoseksualiteit ontdekt door zijn relatie met (O.). Dat hij dit niet eerder ontdekte, is

waarschijnlijk gelegen in het feit dat hij deze gevoelens in een traditionele homofobe omgeving te allen

tijde onderdrukt heeft en gewoon met de stroom is meegegaan. Ook bij ons zijn er gevallen bekend van

mensen die eerst een heteroseksuele relatie hadden, zelfs gehuwd waren en kinderen kregen, om

vervolgens toch over te stappen naar een homoseksuele relatie. Ook bij verzoeker is het zo gebeurd. Hij

ontdekte dat de gevoelens die hiermee gepaard gingen, voor hem juist en goed waren.

2.1.4. In een “Vijfde middel” stelt verzoeker dat de anti-homowetgeving in heel Nigeria geldt, zodat hij bij

eender welke terugkeer naar Nigeria blootgesteld wordt aan strafrechtelijke vervolging.

2.1.5. In wat zich aandient als een vijfde middel voert verzoeker aan dat alle voormelde middelen ook

gelden voor wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus.

2.1.6. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift de volgende stukken: de digitale versie van het over hem

verschenen krantenartikel in The Nigerian Observer (stuk 3) en een attest van de politie van Benin City

van 25 maart 2014 (stuk 4).

2.1.7. Met een aangetekend schrijven van 14 april 2014 brengt verzoeker samen met een aanvullende

nota het originele attest van de politie van Benin City bij (stuk 6).

2.1.8. Ter terechtzitting legt verweerder een aanvullende nota neer waarin hij stelt: “(…) artikel internet

gevoegd bij het verzoekschrift: Naar aanleiding van het neerleggen van dit artikel [zie verzoekschrift,

stuk 3], werden opnieuw opzoekingen gedaan naar dit artikel op de website van The Nigerian Observer.

Bij raadpleging v/d digitale versie van de volledige krant van 9 augustus 2013 werd dit artikel niet

teruggevonden. Op pagina vijf v/d krant bevonden zich andere artikels dan het neergelegde

internetartikel. Pas bij het invoeren van verzoekers achternaam in de zoekmachine van de website van

de krant werd het desbetreffende artikel teruggevonden. Dus pas na een gerichte zoekactie werd het

desbetreffende artikel teruggevonden. Er bevond zich geen foto van verzoeker bij het artikel.”

(rechtsplegingsdossier, stuk 10).

2.2.1. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker niet akkoord gaat met de motieven van de

bestreden beslissing. Aldus roept hij de schending in van de materiële motiveringsplicht. Verweerder

heeft het middel ook aldus begrepen en bestreden. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu 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.

2.2.2. 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.

2.3.1. Vooreerst dient opgemerkt dat, hoewel iemands seksuele geaardheid betrekking heeft op zeer

intieme gevoelens en de ontdekking ervan een persoonlijk proces is, het aan de asielzoeker toekomt om

zijn beweerde homoseksualiteit aannemelijk te maken aan de hand van geloofwaardige verklaringen,

die op hun beurt (onder meer) gezien moeten worden in het licht van het al dan niet homofobe karakter

van de samenleving waaruit de asielzoeker afkomstig is. Uit een lezing van het gehoorverslag blijkt dat

de protection officer open vragen heeft gesteld, die verzoeker toelieten om uitgebreide verklaringen af te

leggen omtrent de ontdekking en de beleving van zijn beweerde homoseksualiteit in de context van de

homofobe Nigeriaanse samenleving. Hierbij dient opgemerkt dat de ongeloofwaardigheid van een

asielrelaas niet enkel kan worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, doch ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen.
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Tijdens zijn gehoor op het CGVS verklaarde verzoeker dat hij en (O.) heel “close” waren, dat zij eerst

goede vrienden waren en na vier maanden intiem werden met elkaar, dat zij stilaan een relatie

opbouwden, dat (O.) hem graag zag en hij hem gelukkig maakte en dat zij er steeds voor elkaar zouden

zijn (gehoorverslag CGVS, p. 8, 9, 16, 17 en 20). Deze verklaringen worden in de bestreden beslissing

terecht bestempeld als niet te rijmen met verzoekers bewering dat hij en (O.) slechts een louter seksuele

relatie zouden gehad hebben. Dat verzoeker deze vraag niet expliciet werd gesteld, doet hieraan geen

afbreuk, aangezien verzoeker zelf verantwoordelijk is voor de verklaringen die hij aflegt en het niet aan

de protection officer is om het gehoor te “sturen”. Uit de manier waarop verzoeker zijn beweerde

homoseksuele relatie met (O.) voorstelt, kan aldus niet worden afgeleid dat het om een louter seksuele

relatie zou gaan.

In het licht van het voorgaande is het geheel onaannemelijk dat verzoeker, terwijl hij stelt sinds 2005 –

gedurende acht jaar – een relatie te hebben met (O.) (gehoorverslag CGVS, p. 8), niet weet wanneer in

2005 de relatie begon, wat de volledige naam of de leeftijd van (O.) is, waar (O.) geboren is, wat (O.)’s

beroep is, hoeveel broers en zussen (O.) heeft, of (O.) naar school geweest is, of (O.) reeds

homoseksuele of heteroseksuele relaties had voor zijn relatie met verzoeker en of hij ooit vrienden van

(O.) ontmoette (gehoorverslag CGVS, p. 7, 8, 9, 21 en 22). Verzoekers analfabetisme en lage scholing

doen hieraan geen afbreuk, daar redelijkerwijze kan verwacht worden dat iemand op de hoogte is van

voormelde zaken na een relatie van acht jaar. Verzoekers bewering in onderhavig verzoekschrift dat

(O.) “meer bedreven” is in de homoseksuele wereld, valt niet te rijmen met zijn verklaring op het CGVS

dat hij niet weet of (O.) reeds homoseksuele of heteroseksuele relaties had voor zijn relatie met

verzoeker. Dat (O.) buschauffeur zou zijn, valt dan weer niet te rijmen met verzoekers verklaring op het

CGVS: “Hij heeft een bus, ik weet niet wat zijn werk was. Hij zei dat nooit. En ik vroeg dat nooit”

(gehoorverslag CGVS, p. 21).

Gelet op het voorgaande kan geen enkel geloof gehecht worden aan verzoekers beweerde acht jaar

durende homoseksuele relatie met (O.).

Wat betreft de ontdekking en beleving van zijn beweerde homoseksuele geaardheid, verklaarde

verzoeker tijdens zijn gehoor op het CGVS dat hij besloten had homoseksueel te worden omdat een zijn

hart gebroken was na een relatie met een vrouw, dat hij voor zijn relatie met (O.) geen homoseksuele

gevoelens had en dat (O.) hem geleerd heeft wat het is homoseksueel te zijn (gehoorverslag CGVS, p.

9-10). De bestreden beslissing stelt dienaangaande terecht: “Het dient reeds vastgesteld dat

bovenstaande verklaringen allerminst weten te overtuigen, en afbreuk doen aan de geloofwaardigheid

van de door u geopperde homoseksuele geaardheid. Dat u zonder meer ‘besloten’ zou hebben voorts

enkel relaties met mannen aan te gaan, omdat een vrouw uw hart gebroken zou hebben, dit zonder ooit

een homoseksuele relatie overwogen te hebben, of homoseksuele gevoelens ervaren te hebben,

is helemaal niet aannemelijk. Immers, dat u zou kunnen ‘besluiten’ tot een andere seksuele geaardheid,

omwille van een negatieve ervaring in uw heteroseksueel gevoelsleven, is een verklaring wars van

enige doorleefde ervaringen, daar zaken als seksuele geaardheid en fysieke aantrekking, geenszins het

voorwerp uitmaken van een besluit dat men neemt op basis van een aantal overwegingen. Dat u

daarenboven dit besluit genomen zou hebben in de context van de Nigeriaanse maatschappij – een

maatschappij in dewelke op homoseksualiteit een taboe rust, homoseksualiteit bij wet verboden is en

bestraft wordt, en homoseksuelen getroffen worden door een sociaal, religieus en politiek stigma –

vergroot enkel het ongeloofwaardig karakter van uw verklaringen hieromtrent.”

Verder verklaarde verzoeker tijdens zijn gehoor op het CGVS dat hij zich goed voelde bij het besef

homoseksueel te zijn, dat (O.) hem alles leerde, dat hij en (O.) elkaar beloofden het geheim te houden

en dat het voor hem gemakkelijk was om te aanvaarden (gehoorverslag CGVS, p. 18, 19 en 20). Deze

verklaringen zijn niet te rijmen met zijn verklaring in onderhavig verzoekschrift dat zijn homoseksuele

gevoelens voor hem verwarrend waren en dat hij er zich voor schaamde gelet op zijn traditionele,

dorpse opvatting. Nergens in het gehoorverslag is te lezen dat verzoeker zijn homoseksuele gevoelens

onderdrukte voordat hij deze ontdekte, zoals hij in onderhavig verzoekschrift stelt. Het betreft een

loutere post factum-verklaring. Een verwijzing naar homoseksuelen in België die voorafgaand aan het

uitkomen voor hun werkelijke geaardheid eerst een heteroseksuele relatie hadden, gehuwd waren en

kinderen hebben, is dan ook niet relevant. Terecht stelt de bestreden beslissing dienaangaande: “Het

dient opgemerkt dat bovenstaande verklaringen elke geloofwaardigheid missen en geenszins getuigen

van doorleefde ervaringen. Immers, van iemand die zich nooit fysiek aangetrokken heeft gevoeld

tot mannen en nooit een relatie met een andere man overwogen had, kan op zijn minst

verwacht worden dat deze ietwat meer tijd zou nodig hebben vooraleer een voorstel te aanvaarden
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om seksuele betrekkingen te hebben met een andere man, en met deze een homoseksuele relatie

te beginnen. Dat u voorts de door u geopperde homoseksuele geaardheid voorstelt als een beslissing

die u nam nadat u door uw vriendin (E.) werd bedrogen, en als iets dat men dient ‘aan te leren’, getuigt

verder allerminst van een doorleefd gevoelsleven als homoseksueel, maar veeleer en vooreerst van een

gebrek aan gevoelens van homoseksuele aard. Dat u daarenboven, bij het besef (dan wel ‘leerproces’)

van uw homoseksualiteit, en het aangaan van uw eerste homoseksuele relatie, geen enkele blijk geeft

van reflectie, en niet veel tijd nodig gehad zou hebben om uw homoseksualiteit te aanvaarden, duidt op

een gebrek aan doorleefde ervaringen, en overtuigt niet. Het is immers allerminst onredelijk te

verwachten dat iemand die voor het eerst homoseksuele gevoelens ervaart – dit in de context van een

homofobe maatschappij als de Nigeriaanse – toch ietwat meer tijd nodig zou hebben om deze

gevoelens te plaatsen en te aanvaarden. Het dient dan ook vastgesteld dat het geheel aan

bovenstaande verklaringen geenszins overtuigt, en getuigt van een manifest gebrek aan doorleefde

ervaringen.” Dit klemt des te meer daar verzoeker tijdens zijn gehoor tevens verklaarde niet te weten dat

homoseksualiteit in Nigeria taboe is en er niet aanvaard wordt (gehoorverslag CGVS, p. 19), waarover

de bestreden beslissing terecht stelt: “Dat u tot het jaar 2013, wanneer u zo’n 35 jaar oud was en reeds

een 8-tal jaren een homoseksuele relatie had met (O.), niet geweten zou hebben dat homoseksualiteit

niet aanvaard wordt in de Nigeriaanse maatschappij, en uw homoseksualiteit mogelijks problemen kan

veroorzaken in een homofobe maatschappij als de Nigeriaanse, is absoluut niet geloofwaardig. Het is

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

gehad in Nigeria van 2005 tot 2013, dat deze niet tot het jaar 2013 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, dragen dan ook bij tot het, reeds opgemerkte, volkomen gebrek aan

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

Nigeria.”

Tevens dient vastgesteld dat de bestreden beslissing terecht het volgende opmerkt: “Immers, van

iemand die zijn land ontvluchtte op grond van vervolgingsfeiten, en een vrees voor toekomstige

vervolging, omwille van de homoseksuele geaardheid, is het allerminst onredelijk te verwachten dat

deze op zijn minst zou weten of homoseksualiteit toegelaten is in het land waar deze asiel gaat

aanvragen. Dat u, meer dan tweeëneenhalve maand nadat u uw asielaanvraag te België indiende, nog

niet weet of homoseksualiteit al dan niet toegelaten is in België, doet wel degelijk afbreuk aan de

geloofwaardigheid van de door u geopperde homoseksuele geaardheid.”

Waar verzoeker aanvoert dat zelfs een eenmalige homoseksuele daad in Nigeria bestraft wordt en dat

een langdurige relatie geen vereiste is om vervolgd te kunnen worden, dient opgemerkt dat uit het

bovenstaande blijkt dat verzoeker in het geheel niet aannemelijk maakt een homoseksuele relatie te

hebben gehad of zelf homoseksueel te zijn. Gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen

aangaande zijn relatie met (O.) kan niet worden aangenomen dat verzoeker zelfs maar één keer een

homoseksuele daad met (O.) gesteld zou hebben. Verzoeker voert verder geen andere gevallen aan

waarin hij eenmalig een homoseksuele daad zou stellen. Aldus toont verzoeker niet aan dat hij

vervolging vreest omwille van het stellen van een homoseksuele daad in de zin van de Nigeriaanse

strafwet.

Gelet op het geheel aan voorgaande vaststellingen dient besloten te worden dat geen waarde gehecht

kan worden aan hetgeen in het neergelegde krantenartikel (zie map ‘Documenten’ in het administratief

dossier) en in de digitale versie bij onderhavig verzoekschrift (stuk 3) wordt geschreven. Documenten

hebben immers slechts een ondersteunende bewijswaarde, met name in die mate dat zij door

geloofwaardige verklaringen ondersteund worden, quod non in casu. Bovendien kunnen de

opmerkingen in de bestreden beslissing niet weerlegd worden aan de hand van de bij het verzoekschrift

gevoegde digitale versie van het krantenartikel dat verzoeker op het CGVS neerlegde. In zijn nota met

opmerkingen wijst verweerder er immers terecht op dat het een ongedateerd stuk betreft dat op zichzelf

staat en niet is opgenomen in de integrale digitale versie van de gehele krant, zoals die door verweerder

aan het administratief dossier werd toegevoegd (zie map ‘Landeninformatie’) en waaruit blijkt dat er in

de digitale versie van de krant geen sprake is van het artikel met betrekking tot verzoeker. In zijn ter

terechtzitting neergelegde aanvullende nota wijst verweerder er bovendien op dat de digitale versie van

het artikel (verzoekschrift, stuk 3) slechts kon worden teruggevonden na een gerichte zoekactie met

verzoekers achternaam via de zoekmachine van de website van de krant. Op het CGVS legde
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verzoeker nochtans de volledige krant neer, waarin op pagina vijf het desbetreffende artikel is

opgenomen, terwijl dit in de digitale versie van de volledige krant niet het geval is. De bestreden

beslissing besluit dan ook terecht dat verzoeker de Belgische asielinstanties tracht te misleiden door

bewust frauduleuze documenten voor te leggen.

Ook wat betreft het neergelegde attest van de politie van Benin City (verzoekschrift, stuk 4 en 6), dient

opgemerkt dat documenten slechts een ondersteunende bewijswaarde hebben, met name in die mate

dat zij door geloofwaardig verklaringen ondersteund worden, quod non in casu. Bovendien stelt de Raad

vast dat dit attest vermeldt dat de erin opgenomen feiten gerapporteerd werden op 9 augustus 2013 om

22.30u., terwijl het krantenartikel dat verzoeker neerlegde gedrukt werd in The Nigerian Observer van 9

augustus 2013 en hierin melding wordt gemaakt van het feit dat de politie het verhaal bevestigt en

verzoeker op de hielen zou zitten. Het is echter niet mogelijk dat de politie voor het drukken van deze

krant op 9 augustus 2013 reeds weet had van de feiten, wanneer deze hen pas dezelfde dag om

22.30u. werden gerapporteerd zoals het attest vermeldt. Het is evenmin aannemelijk dat de krant pas na

22.30u. gedrukt werd op 9 augustus 2013 en toch gedateerd is op 9 augustus 2013, aangezien ze dan

pas op 10 augustus 2013 verdeeld zou kunnen worden. Deze tegenstrijdigheden doen dan ook verder

afbreuk aan de bewijswaarde van de betreffende documenten en aan de geloofwaardigheid van

verzoekers asielrelaas.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

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

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het

dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 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 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


