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nr. 151 807 van 4 september 2015

in de zaken RvV X / IV en RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren van Ghanese nationaliteit te zijn, op 21 april 2015

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 23 maart 2015.

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 administratieve dossiers.

Gelet op de beschikkingen van 26 mei 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2015.

Gelet op de beschikkingen van 10 juni 2015 in toepassing van artikel 39/62 van de voormelde wet van

15 december 1980.

Gezien nota’s met opmerkingen.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat J. KEULEN verschijnt voor

de verzoekende partijen, en van attaché C. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van R.I.L. (eerste verzoeker) als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Ghanese nationaliteit te bezitten, etnisch Tchamba te zijn, en geboren te zijn op 19

januari 1984 te Accra, Ghana. U liep school tot het jaar 2000, en hield op 16-jarige leeftijd op met

schoollopen voordat u het laatste jaar van het niveau ‘junior secondary school’ bereikte. Wanneer u 18

jaar oud was, besefte u dat u homoseksueel bent. U begon later te werken voor een zekere (O.), en
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begon daarna voor zichzelf te werken, nadat u een homoseksuele relatie had met een zekere (J.) – een

blanke persoon die in Ghana op reis was in het jaar 2007. Nadat u een homoseksuele relatie had met

mr. (J.), had u nog homoseksuele relaties met 3 à 4 andere personen, alvorens u uw huidige

homoseksuele partner – (M.I.) (12/18465) – leerde kennen, in februari 2011. Een 7 à 8 maanden nadat

jullie elkaar voor het eerst ontmoetten, kusten jullie elkaar voor het eerst bij (M.) thuis, en hadden jullie

er seksuele betrekkingen. Jullie zagen elkaar vaak in het weekend, wanneer u niet moest werken, en

jullie gingen vaak samen naar een bar, het strand, en een hotel. In de maand mei van het jaar 2012 riep

uw vader u bij zich, en deelde u mee dat hij een vrouw had gevonden met wie u moest trouwen. Uw

vader had eerder reeds gepoogd u een huwelijk op te dringen, maar dat was toen niet

doorgegaan, omdat het meisje in kwestie besloot te trouwen met iemand anders. Wanneer uw vader u

in mei 2012 opnieuw een huwelijk voorstelde, liet u uw hoofd hangen. Uw vader begreep daarop dat de

geruchten waarvan hij reeds op de hoogte was – namelijk dat u een homoseksuele relatie zou hebben

met (M.I.) – waar zijn. Hij confronteerde u hiermee, en zei dat u gestraft zou worden. U ontvluchtte

daarop uw ouderlijk huis, en nam een taxi naar een moskee te Kanishe. U belde onderweg uw partner

op, en zei hem te komen naar Kanishe, daar u vermoedde dat hij niet langer veilig was thuis. Te

Kanishe telefoneerde (M.) met zijn broer, van wie hij vernam dat leerlingen van uw vader – die

Koranlessen gaf – naar zijn huis waren gekomenen en zaken kapot maakten. De broer van (M.) regelde

het opdat jullie te Tema zouden worden opgepikt door een kennis van hem, een zekere (T.), bij wie jullie

konden onderduiken. Jullie bleven gedurende twee maanden en twee weken te Tema bij (T.), waarna

de broer van (M.) jullie meedeelde dat jullie naar de luchthaven moesten gaan. Aangekomen op de

luchthaven, ontmoetten u en uw partner een zekere meneer (B.), die jullie vlucht uit Ghana regelde, en

paspoorten voor jullie bij zich had. U verliet samen met uw partner Ghana per vliegtuig op 13

augustus 2012, waarna jullie te België aankwamen. U vroeg asiel aan bij de Belgische asielinstanties op

14 augustus 2014.

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.

Ondanks het feit dat het CGVS rekening houdt met het gegeven dat het niet gemakkelijk is op

objectieve wijze uw seksuele geaardheid te bewijzen, mag het CGVS wel van een asielzoeker die

zichzelf identificeert als homoseksueel verwachten dat hij overtuigend is voor wat zijn beleving en zijn

levensweg met betrekking tot zijn seksuele geaardheid betreft. Het CGVS mag met andere woorden van

een asielzoeker die zegt een vrees te hebben of een risico te lopen omwille van zijn homoseksualiteit

een omstandig, gedetailleerd en spontaan relaas verwachten. Er dient echter vastgesteld dat u de

door u voorgehouden homoseksuele geaardheid, en homoseksuele relatie met (M.I.), geenszins

aannemelijk heeft weten te maken. Er kan aan deze dan ook geen geloof gehecht worden.

U verklaarde dat u uw partner (M.) voor het eerst ontmoette, wanneer hij kledij bij u kwam kopen, u

hem bij deze gelegenheid zijn telefoonnummer vroeg, en u na een week met hem telefonisch afsprak

om samen naar de bar ‘Pojo’ te gaan, waar er voetbal uitgezonden werd (zie gehoorverslag CGVS, p. 7

en 8). U verklaarde dat u er hem vroeg of hij een vriendin had, en hij dat ook aan u vroeg, hij u nadien

bleef telefoneren, en u dacht dat u ermee zou kunnen verder gaan (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). U

verklaarde verder – uiterst beknopt – dat jullie dan ‘op een moment’ een echte relatie hadden, en

hij u bij hem thuis uitnodigde na zeven à acht maanden. Gevraagd hoe die relatie dan begon,

antwoordde u dat, drie à vier maanden nadat jullie elkaar voor het eerst ontmoetten, u hem

openlijk vertelde wat u van hem wou, en u voelde dat hij hetzelfde wou als u (zie gehoorverslag

CGVS, p. 10). Verder verklaarde u dat, wanneer u hem vertelde waarmee u bezig bent, hij u zei dat hij

hetzelfde wou (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Uw partner (M.) verklaarde evenwel, tegenstrijdig

aan uw verklaringen hieromtrent, dat u geen verklaring hierover deed, jullie jullie relatie

‘aanvoelden’ en u hem uw gevoelens niet vertelde, en jullie eigenlijk nooit praatten over elkaars

gevoelens (zie gehoorverslag CGVS, p. 9 en 11). Gevraagd of u, wanneer u aan (M.) vertelde dat u

reeds een relatie heeft gehad met een zekere ‘mr. (J.), u hem ook vertelde over de andere

homoseksuele relaties die u reed had gehad, antwoordde u ontkennend en verklaarde u daarover

niet te hebben gepraat met hem, daar die contacten toch niet lang duurden. Gevraagd of u daar

dan later over heeft verteld aan (M.), verklaarde u daarover, tot op heden, nooit iets gezegd te

hebben. Ter bevestiging gevraagd of Mohamed dan enkel op de hoogte is van die ene man

waarmee u reeds een homoseksuele relatie had, antwoordde u bevestigend (zie gehoorverslag

CGVS, p. 11). Uw partner (M.) verklaarde evenwel – tegenstrijdig aan wat u hierover verklaarde –

dat u hem over uw homoseksuele relaties met 3 à 4 mannen vertelde – waaronder de persoon ‘mr.

(J.)’ – nog voordat jullie een relatie met elkaar begonnen, alsook dat u hem vertelde dat u het echt
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probeerde met die twee à drie andere mannen, u een echte relatie wou, maar het niet lukte (zie

gehoorverslag CGVS, p. 15).

Na de middagpauze tijdens het gehoor op het CGVS – tijdens dewelke jullie samen het

CGVS mochten verlaten – verklaarde u, volkomen tegenstrijdig aan uw eerdere verklaringen

hieromtrent, plots dat u aan (M.) verteld heeft over de relaties die u heeft gehad met de andere

twee mannen. U gewezen op de vaststelling dat u voor de middagpauze nog beweerde

daaromtrent nooit iets te hebben gezegd aan (M.), verklaarde u dat u hem wel vertelde over die

anderen, en u bedoelde dat hij [(M.)] hun namen niet kent. Het dient evenwel vastgesteld dat

het overduidelijk uit het gehoorverslag blijkt, zoals hierboven ook aangehaald, dat u dit

geenszins zo verklaarde. Dat u plots, na de pauze tijdens het gehoor, uw verklaringen simpelweg

bijstelt en het tegenovergestelde verklaart van wat u voor de pauze verklaart, is niet enkel

allesbehalve overtuigend, maar doet ook afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen,

afgelegd in het kader van uw asielrelaas, in het algemeen. Uw wijzigende en tegenstrijdige

verklaringen, en de vaststelling dat uw verklaringen op verschillende, belangrijke, punten

tegenstrijdig zijn aan deze van de door u geopperde homoseksuele partner, doet ernstig en

fundamenteel afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze, door u geopperde, homoseksuele

relatie – en bijgevolg ook aan de geloofwaardigheid van de door u geopperde homoseksuele

geaardheid.

Gevraagd of u weet hoe (M.) zich realiseerde homoseksueel te zijn, antwoordde u ontkennend en

verklaarde u dat u daarover niet praatte met hem (zie gehoorverslag CGVS, p. 27). Gevraagd of u weet

hoe oud hij was wanneer hij dat van zichzelf besefte, antwoordde u opnieuw ontkennend. Gevraagd of

jullie daarover dan niet praatten met elkaar, gezien jullie dezelfde gevoelens ontdekten, te midden een

samenleving die vijandig stond tegenover de gevoelens die jullie ontdekten, en gevraagd of jullie er dan

niet over praatten, hoe dat ging bij elkaar, antwoordde u ontkennend, en verklaarde u dat jullie

gesprekken daar nooit over gingen.

Gevraagd om te vertellen over jullie leven als koppel hier in België, hetgeen toch wel verwacht

mag worden, daar jullie reeds samen in België zijn sinds jullie vertrek uit Ghana 2,5 jaar geleden

op 13 augustus 2012, verklaarde u –beknopt en vaagweg – dat jullie thuis zijn wanneer jullie niet

werken, hij kookt, en jullie samen eten en naar televisie kijken (zie gehoorverslag CGVS, p. 23).

Gevraagd of jullie ook dingen samen doen wanneer jullie niet moeten werken, zoals samen uitstapjes

maken, uitgaan, of naar andere steden gaan, antwoordde u dat jullie eens naar Leuven gingen.

Gevraagd wat jullie daar dan gingen doen, verklaarde u weinig relevant en vaagweg dat jullie

geen alcohol drinken, en jullie er gingen om tijd te verdrijven. Opnieuw gevraagd wat jullie daar dan

deden, verklaarde u opnieuw beknopt en geen enkele poging doende om vrijuit over uw leven als

koppel in België te vertellen, dat jullie in Leuven naar de oude markt gingen, en er daar jongeren

waren die daar gingen om er te gaan dansen. Gevraagd of jullie daar dan ook gingen dansen,

antwoordde u ontkennend. Gevraagd waarom u daar dan heen ging, verklaarde u dat jullie er dan weer

weg gingen, en jullie gewoon eens buitenshuis wilden zijn. Gevraagd of jullie, afgezien van dat uitstapje

naar Leuven, nog andere zaken samen deden, verklaarde u dat jullie eens naar een club voor

homo’s gingen , jullie er binnen gingen, maar dan benaderd werden door

veiligheidspersoneel, dat jullie om identiteitsdocumenten vroeg, en jullie daarna vertrokken

omdat jullie enkel jullie oranje kaart bij zich hadden (zie gehoorverslag CGVS, p. 23 en 24). U weet

evenwel de naam van deze bar niet meer (zie gehoorverslag CGVS, p. 24). Uw partner (M.) verklaarde

hieromtrent evenwel, tegenstrijdig aan uw verklaringen, dat jullie in Leuven enkel een bar voor

homo’s zagen, maar jullie het betwijfelden of ze mensen met een zwarte huidskleur wel zouden

binnen laten, (M.) er als verrassing heen wou gaan, maar dat nooit deed omdat hij twijfelde of hij

wel zou worden binnengelaten, en jullie vaak van adres veranderden (zie gehoorverslag CGVS,

(M.I.) p. 24 en 25). Uw verklaringen betreffende uw leven samen met uw homoseksuele partner

hier in België, zijn uitermate beknopt en vaag, en wat betreft het weinige dat u wel weet te

vertellen – zoals met betrekking tot het door u geopperd bezoek naar Leuven, en de homo bar die

u er wou bezoeken – tegenstrijdig aan de verklaringen van uw partner hieromtrent. Uw

onvermogen om vrijuit te vertellen over jullie leven als koppel in België, doet verder ernstig

afbreuk aan de door u geopperde homoseksuele relatie –en geaardheid.

U verklaarde dat uw vader op de hoogte gekomen zou zijn van uw homoseksuele relatie met (M.),

nadat leerlingen van hem jullie samen gezien zouden hebben in de bar Pojo, aan het strand, en aan een

hotel (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). Gevraagd hoe u dat weet, antwoordde u dat u bij meerdere

gelegenheden wist dat die leerlingen ook aanwezig waren (zie gehoorverslag CGVS, p. 20).

Gevraagd waarom die personen dan dachten dat jullie een homoseksuele relatie hadden, gezien het feit

dat jullie samen ergens waren op zich toch niets verkeerds is, verklaarde u dat u voor uw ontmoeting

met (M.) vaak tot gebed opriep, en u daarna vaak uitging in bars, en u steeds met (M.) samen was (zie

gehoorverslag CGVS, p. 21). Gesteld dat het wel te begrijpen valt dat het u niet in dank werd
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afgenomen dat u niet langer opriep tot het gebed en u vaak in bars was, maar gevraagd waarom ze

daar dan de conclusie uit trokken dat u homoseksueel was – gezien er wel meerdere mannen zijn die

naar bars gaan, zonder dat dat betekent dat deze homoseksueel zijn, verklaarde u dat, wanneer u

samen met (M.) zou neerzitten, hij zijn arm over u zou leggen, en dat ervoor zorgde dat mensen

jullie verdachten. U geconfronteerd met het feit dat u enerzijds verklaarde dat jullie voorzichtig

moesten zijn, en gevraagd waarom (M.) dan zo’n zaken deed – gezien u zelf bleek te beseffen dat

mensen u daarom zouden verdenken van homoseksualiteit – verklaarde u dat jullie de anderen

wantrouwden, maar dat je je op een moment ook kan laten gaan. Gesteld dat het toch wel een erg groot

risico is om zich te laten gaan in een bar vol mensen die naar het voetbal kijken, verklaarde u dat het

gewoon gebeurde, maar dat jullie moesten oppassen. Deze verklaringen komen niet geloofwaardig

over. Immers, u verklaarde dat u wist dat de leerlingen van uw vader ook in de bar aanwezig

waren, dat homoseksualiteit niet aanvaard wordt in Ghana, en er zelfs wettelijk bestraft wordt, en

jullie de anderen wantrouwden en steeds moesten oppassen. Dat u, dit gegeven zijnde, eveneens

verklaarde dat (M.) steeds zijn arm om u zou leggen wanneer jullie samen zitten, hoewel u wist

dat mensen u door die handelingen zouden verdenken van homoseksualiteit, is niet aannemelijk

en weet niet te overtuigen.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig, kan er geen geloof gehecht worden aan

de door u voorgehouden homoseksuele geaardheid – en relatie. Derhalve kan er evenmin enig

geloof gehecht worden aan de door u geopperde vervolgingsfeiten te Ghana, die het

rechtstreekse gevolg geweest zouden zijn van uw homoseksuele relatie met (M.I.)

Ook uw verklaringen betreffende de wijze waarop u naar België zou zijn gekomen, weten niet te

overtuigen. Zo verklaarde u dat de broer van (M.) een zekere (B.) kende, die paspoorten voor jullie

bezorgde, en samen met jullie naar België reisde (zie gehoorverslag CGVS, p. 15 en 16). U weet

evenwel niet hoe uw partner zijn broer deze persoon, (B.), zou kennen, noch óf er betaald werd voor

jullie reis (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). U weet evenmin welke naam er zou hebben gestaan in het

paspoort waarmee u reisde, noch weet u wiens foto er in dat paspoort stond (zie gehoorverslag CGVS,

p. 16). Deze verklaringen weten evenwel niet te overtuigen. Immers, als u werkelijk clandestien per

vliegtuig zou hebben gereisd, nadat u uit vrees voor uw leven Ghana verliet, is het geenszins

geloofwaardig dat u zich niet zou vergewissen van de identiteit waaronder u reisde, daar u anders

meteen door de mand zou vallen, indien u hier naar zou worden gevraagd in geval van controle.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig, dient geconcludeerd dat u niet

aannemelijk heeft weten te maken dat er 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.

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

met uw partner (M.) enkele internetartikels neer, betreffende homoseksuelen die het slachtoffer werden

van vervolging te Ghana. Het dient echter vastgesteld dat dit artikel geen enkel verband houdt met uw

persoon, en derhalve bovenstaande vaststellingen niet wijzigt.

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.”

1.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van M.I. (tweede verzoeker) als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Ghanese nationaliteit te bezitten, etnisch Tchamba te zijn, en geboren te zijn op 10 april

1989 te Accra, Ghana. Uw vader bouwde een huis in de wijk Alhajo te Accra, waar u ging wonen op 10-

jarige leeftijd. U liep school tot het jaar 2007, het jaar waarin uw vader overleed. Rond de leeftijd van 18

jaar realiseerde u zich uw homoseksuele geaardheid. U werkte bij een zekere (A.T.), een veehandelaar.

In februari 2011 ging u kledij kopen te Kantamanto in Accra. U ontmoette er (R.I.L.) (12/18466), een

verkoper van kledij met wie u in gesprek raakte, en met wie u gsm-nummers uitwisselde. Een 7 à 8

maanden nadat jullie elkaar voor het eerst ontmoetten, kusten jullie elkaar voor het eerst bij u thuis, en

hadden jullie er seksuele betrekkingen. Jullie zagen elkaar vaak in het weekend, wanneer uw partner

niet moest werken, en jullie gingen vaak samen naar een bar, het strand, en een hotel. In de maand mei

van het jaar 2012 riep de vader van uw partner, uw partner bij zich, en deelde hij hem mee dat hij een

vrouw had gevonden met wie uw partner moest trouwen. Zijn vader had eerder reeds gepoogd uw

partner een huwelijk op te dringen, maar dat was toen niet doorgegaan, omdat het meisje in kwestie

besloot te trouwen met iemand anders. Wanneer de vader van uw partner, in mei 2012 opnieuw een

huwelijk voorstelde aan uw partner, liet hij het hoofd hangen. Zijn vader begreep daarop dat de
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geruchten waarvan hij reeds op de hoogte was – namelijk dat u een homoseksuele relatie zou hebben

met zijn zoon – waar zijn. Hij confronteerde uw partner hiermee, en zei dat hij gestraft zou worden. Uw

partner ontvluchtte daarop zijn ouderlijk huis, en nam een taxi naar een moskee te Kanishe. Hij belde

onderweg u op, en zei u te komen naar Kanishe, daar hij vermoedde dat u niet langer veilig was thuis.

Te Kanishe telefoneerde u met uw broer, van wie u vernam dat leerlingen van de vader van uw partner

– die Koranlessen gaf – naar zijn huis waren gekomen en zaken kapot maakten. Uw broer regelde het

opdat jullie te Tema zouden worden opgepikt door een kennis van hem, een zekere (T.), bij wie jullie

konden onderduiken. Jullie bleven gedurende twee maanden en twee weken te Tema bij (T.), waarna

uw broer jullie meedeelde dat jullie naar de luchthaven moesten gaan. Aangekomen op de luchthaven,

ontmoetten u en uw partner een zekere meneer (B.), die jullie vlucht uit Ghana regelde, en paspoorten

voor jullie bij zich had. U verliet samen met uw partner Ghana per vliegtuig op 13 augustus

2012, waarna jullie te België aankwamen. U vroeg asiel aan bij de Belgische asielinstanties op 14

augustus 2014.

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.

Ondanks het feit dat het CGVS rekening houdt met het gegeven dat het niet gemakkelijk is op

objectieve wijze uw seksuele geaardheid te bewijzen, mag het CGVS wel van een asielzoeker die

zichzelf identificeert als homoseksueel verwachten dat hij overtuigend is voor wat zijn beleving en zijn

levensweg met betrekking tot zijn seksuele geaardheid betreft. Het CGVS mag met andere woorden van

een asielzoeker die zegt een vrees te hebben of een risico te lopen omwille van zijn homoseksualiteit

een omstandig, gedetailleerd en spontaan relaas verwachten. Er dient echter vastgesteld dat u de

door u voorgehouden homoseksuele geaardheid, en homoseksuele relatie met (R.I.L.), geenszins

aannemelijk heeft weten te maken. Er kan aan deze dan ook geen geloof gehecht worden.

Gevraagd hoe u uw partner leerde kennen, verklaarde u dat u kledij kwam kopen bij hem, en jullie zo

begonnen te praten met elkaar (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Gevraagd of jullie dan eerst vrienden

werden voor jullie een relatie begonnen, antwoordde u bevestigend, en verklaarde u verder dat hij u

deed begrijpen dat hij u graag had, en jullie na 7 à 8 maanden een relatie begonnen met elkaar.

Gevraagd om vrijuit te vertellen over jullie eerste ontmoeting, hoe jullie in gesprek raakten, en hoe het

dan verder ging, verklaarde u dat u eerst een cliënt was, en hij u een goeie prijs gaf. Gevraagd hoe

jullie verhouding als klant-verkoper dan evolueerde in vriendschap, en verder naar een

liefdesrelatie, verklaarde u – uiterst beknopt en algemeen – dat u met hem bleef praten wanneer

u er kwam, en jullie zo voelden dat er een relatie was tussen jullie. U verklaarde dat jullie nadien

afspraken om samen iets te gaan drinken in een bar. Opnieuw gevraagd hoe jullie relatie evolueerde

naar een liefdesrelatie, en hoe jullie op de hoogte kwamen van elkaars liefdesgevoelens, antwoordde u

weinig verhelderend en ontwijkend, dat u geen gevoelens had voor vrouwen en u hetzelfde voelde

als hij (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Gevraagd hoe u te weten kwam dat uw partner geen gevoelens

heeft voor vrouwen, antwoordde u dat hij u het zei. Gevraagd in welke context hij u dat zei, verklaarde u,

de vraag ontwijkend, dat jullie beiden geen gevoelens hebben voor vrouwen, en jullie dat van elkaar

wisten door de manier waarop jullie zich gedroegen. Gevraagd hoe uw partner (I.) u dan vertelde dat

hij liefdesgevoelens voor u heeft, verklaarde u dat jullie op een moment een relatie hadden en jullie

niet meer uit elkaar konden, jullie gsm-nummers uitwisselden, en hij u dan vertelde dat hij verliefd is

op u. Gevraagd wat uw partner u dan zei, verklaarde u, uw vorige verklaring wijzigend, dat hij

geen verklaring deed, maar jullie de relatie tussen jullie aanvoelden, en hij u zijn gevoelens niet

vertelde. Opnieuw gevraagd hoe u dan wist dat (I.) homoseksueel was, antwoordde u dat u het wist

omdat jullie elkaar regelmatig zagen, en jullie praatten met elkaar. Gevraagd om daarover wat meer te

vertellen, verklaarde u dat hij vertelde dat hij reeds met een blanke man uitging, die op vakantie was in

Ghana, en hij dan gelijkaardige relaties met mannen wou aangaan. Gevraagd of dat dan het moment

was waarop u met zekerheid wist dat (I.) homo is, dan wel of u het eerder al wist, antwoordde u dat u

hem na jullie ontmoeting reeds vroeg of hij wist waarom hij geen gevoelens had voor vrouwen (zie

gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd hoe u dat dan wist, dat hij geen gevoelens had voor

vrouwen, verklaarde u dat hij u vertelde over een huwelijk dat zijn vader hem opgedrongen had.

Opnieuw gevraagd wanneer u dan voor het eerst te weten kwam dat (I.) homoseksueel is,

antwoordde u dat u niet kunt zeggen wanneer dat precies was, en verklaarde u vaagweg dat jullie

op een moment een relatie hadden met elkaar, jullie elkaar goed begrepen, en u het zo wist dat hij

gevoelens had voor u.

Gevraagd wanneer jullie dan voor het eerst praatten over jullie gevoelens voor elkaar,

antwoordde u dat dat in de bar Pojo was, waar jullie naar een voetbalwedstrijd keken. U
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verklaarde verder dat hij, 7 à 8 maanden na jullie eerste ontmoeting, voor het eerst naar u thuis kwam.

Gevraagd hoe dat gesprek in de bar Pojo verliep, waarbij jullie over jullie gevoelens voor elkaar

praatten, antwoordde u dat u hem zei dat jullie moesten vermijden dat jullie samen gezien zouden

worden, u hem daarop bij u thuis uitnodigde, en daar alles begon (zie gehoorverslag CGVS, p. 11). U

voegde er, tegenstrijdig aan uw eerdere verklaring, aan toe dat jullie eigenlijk nooit echt over

elkaars gevoelens hebben gepraat. U gesteld dat er toch wel een moment geweest moet zijn waarop

u met zekerheid wist dat hij homo was, antwoordde u dat u die zekerheid pas had, wanneer hij na 7 à

8 maanden voor de eerste keer bij u thuis kwam. U verklaarde verder dat jullie op die dag voor het

eerst kusten met elkaar en seksuele betrekkingen hadden met elkaar. U verklaarde verder dat jullie

wisten dat er iets moest gebeuren die dag. Gevraagd of u dan wél al wist dat hij homo was, voor

hij bij u thuis op bezoek kwam, antwoordde u – tegenstrijdig aan uw eerdere verklaring –

bevestigend, en verklaarde u dat hij u reeds verteld had over zijn relatie met die blanke persoon,

en nadien met twee of drie andere mannen. Gevraagd wanneer (I.) u dat dan verteld had,

antwoordde u uiterst vaag, dat het in de periode was waarin jullie elkaar begonnen op te zoeken.

Opnieuw gevraagd wanneer hij dat zei, en bij wijze van voorbeeld gevraagd of het na een maand

was, dan wel twee maanden, dan wel langer, antwoordde u, opnieuw uiterst vaag, en de u

gestelde vraag ontwijkend, dat jullie elkaar steeds wilden zien nadat jullie elkaar hadden ontmoet (zie

gehoorverslag CGVS, p. 12). Nogmaals gevraagd wanneer uw partner vertelde dat hij verkoos met

mannen uit te gaan, en reeds relaties had met mannen, antwoordde u – nogmaals de u gestelde

vraag simpelweg ontwijkend, dat de blanke man waarmee hij een relatie had hem financieel geholpen

had, en hij daarna relaties met andere mannen had. Opnieuw gevraagd hoelang na jullie eerste

ontmoeting, (I.) u vertelde over het feit dat hij met een blanke uitging, en nadien met twee of drie

mannen, verklaarde u dat hij het niet meteen zei maar dat tijd in beslag nam. Nogmaals gevraagd

hoelang nadat jullie elkaar ontmoetten, hij u dit vertelde, en gevraagd of u de interviewer daarvan

een idee kan geven, antwoordde u dat jullie meerdere keren praatten met elkaar, en u het niet

meer weet wanneer precies dat was. Gevraagd wanneer dat dan ongeveer was, antwoordde u de

exacte datum niet te kennen, en u geen zaken wilt zeggen die later een probleem zouden kunnen zijn. U

gesteld dat u niet gevraagd wordt om een exacte datum te geven, en u erop gewezen dat u de

interviewer toch wel een idee moet kunnen geven hoelang na jullie eerste ontmoeting, uw partner

dit aan u vertelde, antwoordde u dat het niet zo is dat u het niet wilt zeggen, maar u het vergat.

Opnieuw pogend een idee te verkrijgen hoelang het duurde vooraleer uw homoseksuele partner u voor

het eerst vertelde dat hij verkoos relaties te hebben met mannen, gevraagd of hij dat bijvoorbeeld

reeds na een week vertelde, dan wel eerder na vijf maanden, en gesteld dat u toch wel ongeveer

moet weten aan te geven hoelang u (I.) reeds kende voordat hij u vertelde dat hij homo was,

antwoordde u vaagweg en nog steeds geenszins een antwoord gevend op de u gestelde vraag,

dat u hem bijna dagelijks zag, jullie veel praatten, en hij naar u thuis kwam wanneer de vrienden van uw

broer er niet waren (zie gehoorverslag CGVS, p. 13). U dezelfde vraag daarna nogmaals meermaals

gesteld, en u erop gewezen dat uw antwoord ‘binnen de 7 à 8 maanden na jullie ontmoeting’ veel

te vaag is, antwoordde u, opnieuw vaagweg en geenszins overtuigend, dat jullie meermaals

praatten met elkaar, hij het misschien zei, maar u het vergat. U wees daarna op het feit dat de

Ghanese samenleving homoseksualiteit niet aanvaardt, en jullie alles geheim moesten houden.

U gewezen op het feit dat – gezien uw verklaringen betreffende het feit dat jullie alles geheim moesten

houden, daar de Ghanese samenleving homoseksualiteit niet aanvaardt – het dan toch geen detail is

wanneer iemand zegt homoseksueel te zijn [binnen de context van diezelfde, homofobe samenleving],

herhaalde u enkel, de vaststelling waarmee u geconfronteerd werd negerend, dat jullie moesten opletten

wat jullie publiekelijk deden en zeiden.

Gevraagd hoeveel homoseksuele relaties (I.) reeds heeft gehad, verklaarde u dat hij reeds met een 4 à

5 mannen een relatie had, inclusief uw relatie met hem (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd of u

namen kunt geven, verklaarde u enkel de blanke persoon – mr. (J.) – bij naam te kennen (zie

gehoorverslag CGVS, p. 15). U weet evenwel niet aan te geven wanneer (I.) een relatie gehad zou

hebben met deze persoon.

Het dient opgemerkt dat uw verklaringen betreffende de wijze waarop u en (I.) een

homoseksuele relatie zouden zijn begonnen, de manier en het moment waarop u te weten kwam

dat (I.) homoseksueel is, en dat jullie beiden liefdesgevoelens voor elkaar hadden, uiterst vaag

bevonden worden, u uw antwoorden wijzigt naarmate er verder ingegaan wordt op dit

onderwerp, en het geenszins geloofwaardig bevonden wordt dat u niet – zelfs niet bij benadering

– zou weten aan te geven wanneer u op de hoogte kwam van (I.)’s homoseksuele geaardheid, en

van het feit dat hij reeds homoseksuele relaties had met andere mannen voor jullie ontmoeting.

Uw wijzigende, vage, en manifest ontwijkende verklaringen hieromtrent, en onvermogen om een

op begrijpelijke wijze uit te leggen hoe jullie relatie zich ontwikkelde, doen ernstig en

fundamenteel afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze, door u geopperde, homoseksuele
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relatie – en bijgevolg ook aan de geloofwaardigheid van de door u geopperde homoseksuele

geaardheid.

Uw beweerde partner (I.) verklaarde dat hij u, 3 à 4 maanden na jullie eerste ontmoeting, vertelde dat hij

reeds ‘zo’n relaties’ had gehad, en aan u vertelde wat hij van u verlangde (zie gehoorverslag CGVS

(R.I.L.), p. 10). Uit de verklaringen van de persoon van wie u oppert dat het uw

homoseksuele partner is, blijkt dat hij zo’n 3 à 4 maanden voordat hij voor het eerst bij u thuis

kwam, reeds aan u gezegd zou hebben dat hij homoseksueel was, maar hij u eerst beter wou

leren kennen voordat jullie een echte relatie begonnen (zie gehoorverslag CGVS (R.I.L.), p. 10). Uw

partner verklaarde verder dat u hem toen gezegd zou hebben dat u hetzelfde wilt als hij (zie

gehoorverslag CGVS (R.I.L.), p. 14). Aan uw partner gevraagd wat hij precies aan u vertelde, wanneer

hij u, drie à vier maanden na jullie eerste ontmoeting, vertelde dat hij reeds relaties had met andere

mannen, verklaarde hij dat hij u vertelde dat hij een relatie had met een blanke persoon, een zekere mr.

(J.) (zie gehoorverslag CGVS (R.I.L.), p. 11). Uw partner verklaarde eveneens dat hij u enkel

vertelde over zijn relatie met mr. (J.), en niet over de andere personen waarmee hij een relatie

had, alsook dat hij u, tot op heden, nooit iets gezegd heeft over die andere relaties. Zoals

hierboven reeds opgemerkt, verklaarde u, tegenstrijdig aan de verklaringen van uw partner, dat

het uw partner was die u zelf vertelde over zijn relaties met 3 à 4 mannen – waaronder de

persoon ‘mr. (J.) – nog voordat jullie met elkaar een relatie begonnen. Deze tegenstrijdigheden

doen verder ernstig afbreuk aan de reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van uw

verklaringen homoseksueel te zijn, en sinds het jaar 2011 een homoseksuele relatie te hebben

met (R.I.L.).

Gevraagd hoe de vader van uw partner heet – de persoon van wie u aangeeft dat hij nog steeds op

zoek is naar u, die u vreest in Ghana, en die aan de basis van uw en uw partners problemen lag (zie

gehoorverslag CGVS, p. 6, 19 en 32) – weet u enkel aan te geven dat hij door zijn leerlingen ‘Imam

Malambaba’ werd genoemd (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). Gevraagd of u zijn volledige naam kent,

antwoordde u zijn naam niet te hebben vernomen, en u gaf verder aan zijn naam niet te kennen.

Gevraagd of uw partner (I.) zijn vader dan ‘imam Malambaba’ noemde, antwoordde u – vreemd genoeg,

gezien dit de enige naam is die u oppert te kennen – ontkennend, en gaf u aan dat zijn leerlingen, die

Koranles volgen bij hem, hem zo noemen. Afgezien van de vaststelling dat het wel erg bizar is dat u

enkel weet hoe die leerlingen de vader van uw partner noemen, hoewel uw partner hem zo niet

noemde, dient vastgesteld dat uw partner verklaarde dat de leerlingen van zijn vader, zijn vader

‘imam baba’ noemden – en niet ‘imam malambaba’(zie gehoorverslag CGVS (R.I.L.), p. 7). Gevraagd

hoe de moeder van uw partner heet, antwoordde u dat hij haar ‘Anni’ noemde, waarna u aangaf

dat ‘anni’ de vertaling van het woord ‘moeder’ in de taal Tchamba is (zie gehoorverslag CGVS, p.

7). Gevraagd hoe de zus van uw partner heet, gaf u aan het niet te weten, en verklaarde u dat hij

dat nooit zei tegen u. Dat u geen enkel familielid van uw partner – met wie u reeds sinds het jaar

2011 een relatie zou hebben – bij naam zou kennen, wordt evenwel hoogst opmerkelijk

bevonden. Gevraagd hoe oud uw partner was, wanneer hij van zichzelf besefte dat hij homoseksueel

was, antwoordde u dat hij u dat niet zei (zie gehoorverslag CGVS, p. 28). Gevraagd of jullie daarover

nooit praatten met elkaar, gezien jullie beiden dezelfde gevoelens ontdekt hadden, in

een samenleving die manifest vijandig staat ten aanzien van deze gevoelens, verklaarde u dat

jullie er niet over praatten, en hij u enkel heeft verteld dat hij niet tot vrouwen aangetrokken is, en

wel tot mannen.

In een poging te peilen naar jullie gemeenschappelijk leven als koppel hier in België, daar jullie

reeds samen in België zijn sinds jullie vertrek uit Ghana 2,5 jaar geleden, op 13 augustus 2012,

gevraagd wat u en uw partner zoal samen doen hier, wanneer jullie niet aan het werken zijn,

verklaarde u dat uw partner u verplicht om mee te gaan naar de moskee op vrijdag, en jullie voor

het overige steeds thuis zijn wanneer jullie niet aan het werk zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 24).

U voegde eraan toe dat jullie nu geen tijd meer hebben om naar de moskee te gaan, daar jullie werken

van maandag tot vrijdag. Opnieuw gevraagd wat u en uw partner samen doen hier, wanneer jullie niet

aan het werken zijn, en gevraagd om gewoon eens te vertellen over jullie leven als koppel, hier in

België, antwoordde u – weinig uitgebreid – dat jullie soms gaan wandelen in Leuven, en jullie anders

thuis naar muziek luisteren, koken en samen eten. Gevraagd of jullie hier reeds samen ’s avonds

uitgingen, verklaarde u dat jullie tot ’s nachts in Leuven zouden blijven, wanneer jullie in Leuven zouden

zijn. Gevraagd waar in Leuven jullie dan reeds samen uitgingen, antwoordde u, opnieuw beknopt en

geen enkele poging doende om vrijuit over uw leven als koppel in België te vertellen, dat jullie

naar de winkels gaan. Gevraagd of jullie reeds naar bars of feestjes ging in Leuven – uw verklaringen

in gedachten dat u in Ghana vaak naar een bar ging met uw partner (zie, onder meer, gehoorverslag

CGVS, p. 8, 10, 16 en 20), verklaarde u – opnieuw beknopt en geen enkele poging doende om

vrijuit over uw leven als koppel in België te vertellen – dat jullie in Leuven soms eens iets in de

kebabzaak gaan eten. Gevraagd of u hier in België reeds naar cafés of feestjes voor homoseksuelen
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ging, verklaarde u dat jullie in Leuven een bar voor homo’s zagen, maar jullie het betwijfelden of

ze mensen met een zwarte huidskleur wel zouden binnen laten. Gevraagd of u dat echt dacht,

verklaarde u dat u, als verrassing, erheen wou gaan. Gevraagd waarom u er dan nog niet ging,

verklaarde u dat jullie vaak van adres veranderden (zie gehoorverslag CGVS, p. 25). De vraag

opnieuw gesteld, antwoordde u opnieuw te betwijfelen of ze er jullie zouden aanvaarden, gezien jullie

zwarte huidskleur. Gevraagd of u echt naar die soort bars wilt gaan, dan wel of het u eigenlijk niet zo erg

interesseert, antwoordde u dat u het wilt, en u daarom die bar opzocht. Gevraagd hoe die bar heet,

gaf u evenwel aan het niet meer te weten. Het dient evenwel vastgesteld dat uw partner zijn

verklaringen betreffende dit onderwerp – de homobar te Leuven – tegenstrijdig zijn aan deze van

u hieromtrent. Zo verklaarde uw partner dat jullie deze bar binnen gingen, er daarna

veiligheidspersoneel naar jullie toekwam, die jullie om identiteitsdocumenten vroeg, en jullie

daarna vertrokken omdat jullie enkel jullie oranje kaart bij zich hadden (zie gehoorverslag CGVS

(R.I.L.), p. 23 en 24). In een verdere poging om te peilen naar verklaringen die getuigen van echte

ervaringen, als koppel samenwonend in België, opnieuw gevraagd of jullie daarnaast nog zaken samen

doen wanneer jullie niet werken, antwoordde u, opnieuw beknopt, dat u graag kookt en (R.) graag naar

sport kijkt. Het dient opgemerkt dat deze verklaringen allesbehalve weten te overtuigen. Uw

verklaringen betreffende uw leven samen met uw homoseksuele partner hier in België, zijn

uitermate beknopt en vaag, en wat betreft het weinige dat u wel weet te vertellen – zoals met

betrekking tot het door u geopperd bezoek naar Leuven, en de homo bar die u er wou bezoeken –

tegenstrijdig aan de verklaringen van uw partner hieromtrent. Uw onvermogen om vrijuit te

vertellen over jullie leven als koppel in België, doet verder ernstig afbreuk aan de door u

geopperde homoseksuele relatie –en geaardheid.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig – waaruit een manifest onvermogen blijkt

om te vertellen hoe u en uw partner elkaar leerden kennen, op de hoogte kwamen van elkaars

homoseksuele geaardheid, dan wel over jullie leven als koppel in België – kan er geen geloof

gehecht worden aan de door u voorgehouden homoseksuele geaardheid – en relatie. Derhalve

kan er evenmin enig geloof gehecht worden aan de door u geopperde vervolgingsfeiten te

Ghana, die het rechtstreekse gevolg geweest zouden zijn van uw homoseksuele relatie met

(R.I.L.)

Ook uw verklaringen betreffende de wijze waarop u naar België zou zijn gekomen, weten niet te

overtuigen. Zo verklaarde u dat uw broer een zekere (B.) kende, die paspoorten voor jullie bezorgde, en

samen met jullie naar België reisde (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). U weet evenwel niet hoe uw broer

deze persoon, (B.), zou kennen, noch óf er betaald werd voor jullie reis, zoja, hoeveel (zie

gehoorverslag CGVS, p. 18). U weet evenmin welke naam er zou hebben gestaan in het paspoort

waarmee u reisde, noch weet u wiens foto er in dat paspoort stond. Deze verklaringen weten evenwel

niet te overtuigen. Immers, als u werkelijk clandestien per vliegtuig zou hebben gereisd, nadat u uit

vrees voor uw leven Ghana verliet, is het geenszins geloofwaardig dat u zich niet zou vergewissen van

de identiteit waaronder u reisde, daar u anders meteen door de mand zou vallen, indien u hier naar zou

worden gevraagd in geval van controle. Voorts is het evenmin geloofwaardig dat u uw broer geen

enkele vraag gesteld zou hebben over de persoon met wie u naar België reisde, en of hiervoor betaald

diende te worden.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig, dient geconcludeerd dat u niet

aannemelijk heeft weten te maken dat er 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.

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

met uw beweerde partner (I.) enkele internetartikels neer, betreffende homoseksuelen die het slachtoffer

werden van vervolging te Ghana. Het dient echter vastgesteld dat dit artikel geen enkel verband houdt

met uw persoon, en derhalve bovenstaande vaststellingen niet wijzigt.

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 rechtspleging

2.1. Tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen inzake

eerste verzoeker (CG nummer 1218466) en tweede verzoeker (CG nummer 1218465) werd beroep

aangetekend bij verzoekschriften van 21 april 2015, gekend bij de Raad onder de dossiernummers RvV

170 762 en RvV 170 764.
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Gelet op de voorgehouden homoseksuele relatie tussen beide verzoekers en in acht genomen dat zij

zich blijkens het voorgaande beroepen op dezelfde asielmotieven, worden de voormelde zaken omwille

van hun verknochtheid gevoegd.

2.2. Gezien uit de stukken van de administratieve dossiers kon worden afgeleid dat verzoekers

tweemaal zouden zijn gehoord bij het CGVS, werd bij beschikking van 10 juni 2015 overeenkomstig

artikel 39/62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) gevraagd de

ontbrekende gehoorverslagen over te maken aan de RvV (rechtsplegingsdossiers, stukken 7 en 8).

Uit de uitleg die verweerder in de naar aanleiding van voormelde beschikkingen ingediende nota’s

verschaft, blijkt genoegzaam dat het voorgaande berust op een materiële vergissing en dat beide

verzoekers slechts één maal werden gehoord bij het CGVS, met name op 17 februari 2015

(rechtsplegingsdossier, stukken 10). Verzoekers betwisten dit overigens niet.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekers beroepen zich in hun verzoekschriften “Ter indiening van een BEROEP TOT

NIETIGVERKLARING en een VORDERING TOT SCHORSING bij de RAAD VOOR

VREEMDELINGENBETWISTINGEN” op de schending van “de artikelen 3 van de Wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen” en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Zij betogen tijdens hun gehoren duidelijk te hebben verklaard dat zij een homoseksuele relatie hebben

met elkaar en dat zij in hun land van herkomst vrezen te worden vervolgd wegens hun seksuele

geaardheid. Tevens stellen zij dat hun verklaringen grotendeels met elkaar overeenstemmen.

Inzake de tegenstrijdigheid die eerste verzoeker verweten wordt inzake hetgeen hij aan tweede

verzoeker vertelde omtrent zijn eerdere relaties, herhaalt eerste verzoeker zijn verklaringen zoals

afgelegd bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) en stelt hij dat

hieruit niet kan worden besloten dat hij zijn geaardheid niet aannemelijk maakt. Waar hun wordt

verweten dat hun verklaringen dienaangaande onderling strijdig waren, herhalen verzoekers hun

verklaringen zoals afgelegd bij het CGVS en betogen zij dat er geen sprake is van een grote

tegenstrijdigheid in hun verklaringen.

Verder ontkent tweede verzoeker tegenstrijdige verklaringen te hebben afgelegd over het moment

waarop hij zeker wist dat eerste verzoeker homoseksueel is. Toen zij de eerste maal kusten wist tweede

verzoeker dit zeker. Voordien voelde hij het aan en wist hij het ook, doch op de dag dat eerste verzoeker

bij hem thuis kwam en zij een seksuele relatie hadden wist hij het zeker.

Verzoekers voeren aan dat uit hun gehoren duidelijk blijkt dat zij een homoseksuele relatie hebben en

dat zij vrezen te worden vervolgd wegens hun seksuele geaardheid. Waar hun wordt verweten dat zij

niet vrijuit konden vertellen over hun leven als koppel in België, stellen zij duidelijk te hebben verklaard

wat zij samen doen en betogen zij dat verweerder ten onrechte stelt dat hun verklaringen uitermate

beknopt en vaag zijn. Verweerder motiveert niet waarom hun verklaringen vaag zijn.

Verzoekers geven tot slot nog een algemene uiteenzetting inzake de motiveringsplicht en de

zorgvuldigheidsplicht en benadrukken dat hun leven in gevaar zal komen indien zij zullen terugkeren

naar hun land van herkomst. Verweerder stelt aldus ten onrechte dat zij geen gegronde vrees voor

vervolging koesteren en geen reëel risico lopen op het lijden van ernstige schade.

3.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten

grondslag van de bestreden beslissingen kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen worden

gelezen en uit de verzoekschriften blijkt dat verzoekers deze kennen en aan inhoudelijke kritiek

onderwerpen. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voeren zij in

wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste

van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissingen op motieven moeten steunen waarvan

het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissingen in

aanmerking kunnen genomen worden.
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3.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoekers 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 verzoekers niet het minste begin van bewijs bijbrengen

ter staving van hun voorgehouden reisweg naar België, en dit ondanks dat zij per vliegtuig zouden

hebben gereisd. Bovendien laten zij de bestreden beslissingen ongemoeid waar wordt gemotiveerd dat

beiden ongeloofwaardige verklaringen aflegden over hun beweerde clandestiene reis naar België. Deze

motieven vinden steun in de administratieve dossiers, zijn pertinent en terecht en worden, daar zij door

verzoekers niet worden weerlegd, door de Raad overgenomen. Dat verzoekers geen bewijzen

bijbrengen van en ongeloofwaardige verklaringen aflegden over hun reisweg naar België, vormt een

negatieve indicatie voor de algehele geloofwaardigheid van hun verklaringen.

Verzoekers houden voor dat zij reeds sedert 2011 een homoseksuele relatie hebben en dat zij

ingevolge deze relatie hun land van herkomst dienden te verlaten in 2012.

Uit hun gezegden, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissingen, blijkt echter dat verzoekers

tegenstrijdige verklaringen aflegden over de vraag of zij, vooraleer zij hun relatie startten, openlijk

spraken over hun gevoelens en over de eerdere relaties waarvan eerste verzoeker tweede verzoeker al

dan niet op de hoogte bracht. Bovendien blijkt hieruit dat eerste verzoeker over dit laatste verklaringen

aflegde die onderling met elkaar in strijd zijn. Verzoekers komen in het kader van voormelde

vaststellingen niet verder dan een loutere herhaling van hun eerdere gezegden en een poging tot

minimaliseren van de strijdigheid in hun gezegden, hetgeen geenszins dienstig is om deze

vaststellingen te ontkrachten. Indien zij werkelijk een homoseksuele relatie zouden zijn gestart in 2011,

was het geenszins onredelijk te verwachten dat verzoekers coherente en consistente verklaringen

zouden afleggen omtrent het voorgaande.

Verder blijkt uit zijn verklaringen, zoals met reden weergegeven in de jegens hem genomen beslissing,

dat tweede verzoeker omtrent de wijze waarop hij met eerste verzoeker een relatie zou zijn aangegaan

en omtrent de manier en het moment waarop hij te weten kwam dat eerste verzoeker homoseksueel

was, uiterst vage verklaringen aflegde, de gestelde vragen meermaals ontweek en zijn antwoorden

herhaaldelijk wijzigde naarmate er verder werd ingegaan op dit onderwerp, alsmede dat hij geenszins bij

machte bleek om – zelfs maar bij benadering – aan te geven wanneer hij op de hoogte kwam van de

homoseksuele geaardheid van eerste verzoeker en van het feit dat eerste verzoeker reeds eerder

homoseksuele relaties had. Tweede verzoeker tracht ten onrechte zijn eerdere verklaringen bij te stellen

en te ontkennen dat hij zijn verklaringen zou hebben gewijzigd. Zijn verklaringen, zoals uitgebreid

weergegeven in de jegens hem genomen beslissing, zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar en

laten geen ruimte voor de nuanceringen die hij post factum tracht aan te brengen. Dat tweede verzoeker

wijzigende, vage en manifest ontwijkende verklaringen aflegde en totaal niet bij machte bleek om op een

begrijpelijke, gestructureerde en coherente wijze uiteen te zetten hoe zijn relatie met eerste verzoeker

zich ontwikkelde, doet op fundamentele wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze beweerde

relatie.

Verzoekers laten de vaststelling bovendien geheel onverlet dat eerste verzoeker omtrent hun

handelingen in bars in Ghana verklaringen aflegde die niet geloofwaardig zijn. Deze vaststelling vindt

steun in de administratieve dossiers, is pertinent en terecht en blijft, gezien zij niet wordt betwist of

weerlegd, onverminderd overeind.

Uit de verklaringen waarnaar terecht wordt verwezen in de bestreden beslissingen blijkt daarenboven

dat verzoekers van elkaar niet bleken te weten wanneer en op welke wijze zij tot het besef kwamen

homoseksueel te zijn en dat zij aangaven het hierover met elkaar nooit te hebben gehad. Dat zij,

ondanks dat zij beide dezelfde gevoelens hadden ontdekt in een samenleving die tegen deze gevoelens

vijandig stond, ondanks dat zij reeds jarenlang een homoseksuele relatie hadden, ondanks dat zij

ingevolge deze relatie hun land dienden te verlaten en ondanks dat zij hun asielaanvraag hierop

steunen, over het voorgaande nooit zouden hebben gepraat, is geheel niet geloofwaardig.

Verzoekers weerleggen verder niet de gezegden waaruit genoegzaam blijkt dat tweede verzoeker de

naam niet kon verstrekken van de vader, noch de moeder, noch de zus van eerste verzoeker en dat

eerste en tweede verzoeker bovendien incoherente verklaringen aflegden over hoe de vader van eerste

verzoeker, nochtans de beweerde actor van hun vervolging, door diens leerlingen werd genoemd.
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Uit de verklaringen van verzoekers, zoals met recht weergegeven in de bestreden beslissingen, blijkt

daarenboven dat zij, ondervraagd over hun leven als koppel in België, uiterst vage en beknopte

verklaringen aflegden en niet in staat bleken om hierover vrijuit te vertellen. Bovendien blijkt hieruit dat

zij over de weinige zaken die zij wel wisten te vertellen tegenstrijdige verklaringen aflegden. Verzoekers

beperken zich ertoe op louter algemene wijze te poneren dat zij duidelijk zouden hebben verklaard wat

zij samen doen, hetgeen geenszins kan volstaan om afbreuk te doen aan voormelde, concrete

vaststellingen.

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

aan de voorgehouden homoseksuele geaardheid van verzoekers, aan hun beweerde homoseksuele

relatie en aan de problemen die hieruit zouden zijn voortgesproten.

De door verzoekers neergelegde informatie inzake de situatie van homoseksuelen in Ghana

(administratieve dossiers, mappen ‘documenten’) is van louter algemene aard en kan geenszins

volstaan om aan te tonen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst daadwerkelijk dreigen te

worden geviseerd of vervolgd. Verzoekers dienen hun vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te

maken en blijven hier, gelet op het voorgaande, manifest in gebreke.

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 verzoekers een gegronde vrees

voor vervolging koesteren 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. Verzoekers beroepen zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen

andere elementen dan deze ten grondslag van hun asielrelaas. Gelet op de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande, tonen zij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in

hun hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land

van herkomst een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De zaken RvV X / IV en RvV X / IV worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier september tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


