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nr. 187 486 van 23 mei 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 28 november 2016

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

staatlozen van 26 oktober 2016.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 maart 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. DHONDT loco advocaat K.

VERSTREPEN en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beschikt over de Ghanese nationaliteit en werd geboren op 5 februari 1974 in Kumasi. U verklaarde

dat u homoseksueel bent en in 1997 ontmoette u een Nederlandse kapitein in de haven van Tema waar

u ananassen verkocht. Deze Nederlandse kapitein zei dat hij u leuk vond dat hij u naar Europa wilde

brengen waar u een goede opleiding zou kunnen volgen. Tijdens de bootreis van Ghana naar

Nederland had u een seksuele relatie met de kapitein van het schip. Na 14 dagen varen kwam u aan in

Rotterdam waar u een Ghanees ontmoette aan wie u vertelde dat u homo bent. Toen u later ruzie kreeg

met deze man, belde hij uw broer op om te zeggen dat u homoseksueel bent. U verhuisde dan naar

Utrecht waar u twee jaar woonde en daarna naar Helmond. U leerde daar Tamara (V.R.) kennen met

wie u trouwde opdat uw familie zou geloven dat u geen homo bent. U verhuisde dan met uw vrouw in

2002 naar Zweden waar uw broer Robert woont.

Na een jaar verhuisde u terug naar Nederland, Eindhoven. U kreeg twee kinderen met Tamara, die

daarna de relatie met u beëindigde en uw broer Robert er van op de hoogte bracht dat u homo bent. U
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verhuisde dan naar België in 2008 waar u een relatie begon met Anne (C.). U verklaarde dat u een

relatie met haar begon om te bewijzen aan uw familie dat u geen homo bent maar dat u wel mannelijke

partners bleef ontmoeten in België. Toen u met Anne (C.) iets ging drinken op 18 december 2015 in het

Popi café in Antwerpen ontmoette u daar een mannelijke partner van u waarmee u naar de toiletten

ging. Anne (C.) betrapte u terwijl u die man aan het kussen was in de toiletten en verliet het café. Ze

belde daarna naar uw familie in Ghana om te zeggen dat u homo bent waarna u asiel aanvroeg in

België op 17 februari 2016.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade ’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Het CGVS is in het licht van de elementen van uw dossier, niet overtuigd dat u homoseksueel bent.

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 coherent relaas verwachten.

U verklaarde echter dat u zich niet precies herinnerde wanneer u in Ghana vertrok maar dat u zich

herinnert dat Lady Diana begraven werd toen u aankwam in Europa , wat betekent dat u in 1997

aankwam in Nederland (zie gehoorverslag CGVS p.4). Dit betekent dus dat u bijna 19 jaar wachtte om

asiel aan te vragen, in Nederland of in België. U diende in België al in 2009 een regularisatieaanvraag in

op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980 (zie documenten buiten de asielprocedure in het

administratief dossier). Toen u hierop gewezen werd en er u gevraagd werd waarom u toen geen asiel

aanvroeg zegt u dat uw eerste prioriteit de taal was, dat u de taal wilde leren en dat u naar school ging

(zie gehoorverslag CGVS p.10). Niet alleen is deze uitleg allerminst een verklaring voor het gegeven dat

u toen geen asiel aanvroeg, er moet ook worden vastgesteld dat u al in 1997 in Nederland aankwam

wat betekent dat u in 2009 al 12 jaar de kans had om Nederlands te leren. Toen er u dan gevraagd werd

hoe het komt dat u geen asiel aanvroeg toen uw regularisatieaanvragen werden afgewezen, blijft u bij

uw eerdere uitleg dat uw eerste prioriteit de taal leren zou geweest zijn, dat u de taal wilde leren en

u naar school ging. Deze uitleg voor het gegeven dat u toen geen asiel aanvroeg is niet serieus en

bovendien zou u ook als asielzoeker de Nederlandse taal kunnen geleerd hebben. U verklaart dus dat

uw toenmalige prioriteit niet het aanvragen was van internationale bescherming omdat u als

homoseksueel niet naar Ghana zou kunnen terugkeren maar wel de Nederlandse taal leren was,

hoewel u op dat moment daar al 12 jaar de kans toe had en u zelfs getrouwd was met een Nederlandse

vrouw.

Wanneer er u dan opnieuw gevraagd werd waarom u tot nu gewacht hebt om asiel aan te vragen zegt u

dan dat dit een goede vraag is waarna u een moment zweeg en dan uiteindelijk zei dat u regularisatie

probeerde. Gevraagd hoe het dan komt dat u dan 5 jaar wachtte om asiel aan te vragen na uw

regularisatieaanvraag werd afgewezen zegt u dan dat u “niet goed functioneerde in uw hoofd omwille

van wat u doorging”. Uw advocaat kwam dan tussen in het gehoor en stelde u de vraag of, toen u in het

kader van uw regularisatieaanvragen een advocaat zag, u toen ooit kunnen vertellen hebt dat u homo

bent. U antwoordde op deze vraag van uw advocaat dat u het toen niet kon zeggen omdat u toen

“zonder problemen homo was”, tot Anne (C.) het liet ontploffen. U zei dat het ok voor u was, tot ze u

outte (tegenover uw familie) en dat u daarna wakker werd en u bescherming nodig had. Deze

vrees deed u naar bescherming zoeken en daarom kwam u naar het CGVS voor hulp (zie

gehoorverslag CGVS p.10).

Eerst en vooral moet er vastgesteld worden dat uw advocaat blijkbaar beter op de hoogte is van uw

beweegreden om te wachten met asiel aan te vragen in België tot 17 februari 2016 dan u zelf.

Bovendien moet er vastgesteld worden dat het feit dat u in België “zonder problemen homo kon zijn”

allerminst een verklaring is voor het feit dat u sinds 2009 geen asiel aanvroeg in België. Het zou

daarentegen wel een reden moeten zijn om in dat geval zich ervan te verzekeren dat u legaal in België

kan blijven en niet hoeft terug te keren naar Ghana. Dat u “wakker” zou geworden zijn nadat Anne (C.) u

outte tegenover uw familie waarna deze vrees u naar bescherming deed zoeken kan als uitleg voor dit

lange wachten evenmin overtuigen. U verklaarde immers dat uw familie de eerste keer op de hoogte

werd gebracht van uw homoseksualiteit, kort nadat u in Nederland aankwam, door een Ghanees die u

leren kennen had in Rotterdam (zie gehoorverslag CGVS p.5).

U verklaarde dat ook uw ex-vrouw Tamara, met wie u twee kinderen hebt, daarna aan uw broer zou

verteld hebben dat u homoseksueel bent (zie gehoorverslag CGVS p.12).
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Dat betekent dus dat u, voor Anne (C.) u zou geout hebben tegenover uw familie, al twee maal

geout werd tegenover uw familie. Dat u dan pas na de derde keer zou “wakker geworden” zijn en beseft

hebben dat u bescherming nodig hebt omdat u niet terug naar Ghana kan is niet geloofwaardig. U

verklaarde overigens dat Anne (C.) erachter kwam dat u homo bent toen u iets met haar ging gaan

drinken in het Popi café. U zei dat u die avond samen met Anne (C.) naar een concert ging en daarna

een homovriend van u ontmoette die u vroeg om naar het Popi café te komen. Toen jullie daar

aankwamen gingen u en uw homoseksuele partner, die daar aanwezig was, naar het toilet waar jullie

elkaar begonnen te kussen en elkaar aan te raken. Uw vriendin kwam dan kijken waarom u zolang op

het toilet zat waarna ze u bezig zag met die andere man. U legde ter ondersteuning van uw asielrelaas

ook een Proces-verbaal neer (zie groene map in het administratief dossier) waarin Anne (C.) tegenover

de politie van Antwerpen verklaringen aflegt over deze bewuste avond, rond 18 december 2016.

Zij verklaart hierin dat ze op die avond iets ging drinken met u in het Popi café waar u op een bepaald

moment 2 mannen zag zitten die u kende en waarmee jullie in gesprek geraakten. Hoewel u dus

verklaarde dat u uitgenodigd werd door een homovriend van u, van wie Anne (C.) volgens u ook zou

geweten hebben dat hij homo is, om naar het Popi café te gaan waarna u daar bij aankomst met uw

partner die daar was naar de toiletten zou verdwenen zijn zegt Anne (C.) dat ze met u iets ging drinken

in het Popi café waar u “op een bepaald ogenblik” 2 mannen zou gezien hebben die u kent en dat u

daarna naar het toilet zou verdwenen zijn met een van die mannen. Uw verklaringen zijn dus duidelijk

verschillend van de verklaringen die Anne (C.) deed in het proces-verbaal.

Bovendien verklaarde u dat Anne (C.) op zoek naar u kwam in de toiletten omdat u zo lang wegbleef

terwijl Anne (C.) in het proces-verbaal verklaart dat ze na een tijdje ook naar het toilet moest en u daar

zag met een andere man. Anne (C.) verklaart dan verder dat ze naar huis vertrok nadat ze u gezien had

met die andere man en u dan omstreeks 23u15 ook naar haar huis gegaan bent waar jullie dan over de

hele situatie zouden gepraat hebben. U verklaarde echter dat Anne (C.) naar huis ging nadat ze u

gezien had in de toiletten en daar uw homovriend ook niet blij met de situatie was. U zegt dan dat u bij

uw homovriend ging slapen en dat u bang was omdat u niet wist hoe Anne zou reageren waarna ze u

opbelde en u zei dat het allemaal gedaan was. Opnieuw moet vastgesteld worden dat uw verklaringen

tijdens uw gehoor op het CGVS niet overeenkomen met de verklaringen van Anne (C.) in het proces-

verbaal over de gebeurtenissen op de avond dat ze u zou betrapt hebben met een man.

Daarnaast kan hierover ook opgemerkt worden dat het zeer opmerkelijk is dat, indien u werkelijk

uw homoseksualiteit verborgen houdt voor uw vrouwelijke partner om uw familie er te van overtuigen dat

u geen homoseksueel bent, u dan samen met uw vriendin iets gaat drinken in het Popi café, een

ontmoetingsplaats voor homoseksuelen waar u zelf vaak afspreekt met mannelijke partners. Dat u daar

dan voor de ogen van uw vriendin zou verdwijnen naar de toiletten met een man en er zo lang wegblijft

tot ze u komt zoeken en u “betrapt” met een andere man is weinig geloofwaardig.

U verklaarde tijdens uw gehoor op het CGVS dat u zowel met Tamara als met Anne een relatie begon

om uw familie te laten geloven dat u geen homo bent (zie gehoorverslag CGVS p.5&11). U zei dat u

dacht dat uw familie ging denken dat u geen homo bent als er vrouwen in uw leven waren en dat u uw

familie niet wilde verliezen omdat u van ze houdt (zie gehoorverslag CGVS p.7). Dat u zelfs in Europa

zou vinden dat u uw homoseksualiteit moest verbergen voor familieleden die op een ander continent

wonen en u daarom met een vrouw trouwde en er twee kinderen mee kreeg en er sindsdien een

dubbelleven op zou nahouden waarbij u uw homoseksualiteit ook zou verborgen gehouden hebben voor

uw vrouwelijke partners in Nederland en in België is weinig geloofwaardig. U verklaarde tijdens uw

gehoor op het CGVS ook dat, toen u in Europa aankwam, u eerst met een mannelijke partner zou

samengewoond hebben in Utrecht en u er verschillende homoseksuele relaties op nahield in Utrecht en

ook daarvoor in Rotterdam (zie gehoorverslag CGVS p.18 &19). Hoewel een Ghanees u dus toen al zou

geout hebben tegenover uw familie, hield dat u, volgens uw verklaringen althans, niet tegen om met een

(beweerde) homoseksuele partner te gaan samenwonen in Utrecht. Dat u dan enkele jaren later wel met

een vrouw trouwt, er twee kinderen mee krijgt en u ook voor haar uw geaardheid verborgen houdt,

zogezegd enkel en alleen om er uw familie van te overtuigen dat u geen homoseksueel bent, is niet

geloofwaardig.

Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd waarom u in 1997 uit Ghana vertrok zei u dat

u toen ananassen in de haven verkocht en u daar een Nederlandse kapitein tegenkwam die u zei dat hij

u naar Europa wilde brengen voor een goede opleiding wat voor u, als Afrikaan, een grote droom was

(zie gehoorverslag CGVS p.4). In het kader van uw regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis van

de wet van 15/12/1980 (zie documenten buiten de asielprocedure in het administratief dossier)

verklaarde u dat u naar België kwam omwille van economische redenen en dat u in Ghana geen werk

kon vinden gezien de algemene malaise daar.

Toen u, tijdens uw gehoor op het CGVS, met deze verklaringen geconfronteerd werd zei u dat daar “een

misverstand” over was, dat u fouten maakte en u dat zich toen verkeerd uitdrukte.
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Bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ werd er u de vraag gesteld sinds wanneer uw familie

weet dat u homoseksueel bent (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het administratief dossier). U

antwoordde toen dat Tamara dit aan uw broer Robert vertelde en dat Anne uw hele familie hiervan op

de hoogte bracht toen jullie relatie eindigde. Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u dat een

Ghanees, die Jonh (B.) heet, uw familie er al op de hoogte van had gebracht dat u homoseksueel bent

kort na uw aankomst in Nederland, dus lange tijd voordat Tamara dit zou gedaan hebben (zie

gehoorverslag CGVS 5 & 6). Toen er u dan tijdens uw gehoor op het CGVS de vraag gesteld werd

waarom u bij DVZ niets over John (B.) vertelde die naar uw familie zou gebeld hebben, zei u dat de

persoon bij DVZ u die vragen niet stelde en dat het daar (in uw verklaringen bij DVZ) niet staat

omdat het u toen niet gevraagd werd. De vraag die u gesteld werd bij DVZ was nochtans letterlijk “sinds

wanneer weet uw familie dat u homoseksueel bent”. Tijdens uw gehoor op het CGVS begon u zelf over

John (B.) te praten die uw familie zou gebeld hebben nadat er u de vraag gesteld werd waar u woonde

in Rotterdam.

Er moet dus vastgesteld worden dat uw verklaringen bij het CGVS over wanneer uw familie zou ontdekt

hebben dat u homoseksueel bent niet overeenkomen met uw verklaringen hierover bij DVZ.

Tijdens uw interview bij DVZ verklaarde u dat u nog niet wist dat u homoseksueel was toen u in

Ghana woonde en dat het de kapitein was, die u naar Europa bracht, die u hiertoe

“introduceerde” (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het administratief dossier).

Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd op welke leeftijd u besefte dat u

homoseksueel was, verklaarde u echter dat u wist wat goed en slecht was toen u zes jaar was. U zegt

dan dat kinderen in Ghana op die leeftijd buiten douches nemen en dat u geen aantrekking voelde toen

u uw eigen zus of andere meisjes buiten douches zag nemen. U verklaarde verder dat u, toen u zes jaar

was, met andere jongens buiten speelde in de regen en dat u ze dan vasthield en probeerde te

penetreren. Wanneer u die andere jongens zag en ze vasthield werd uw penis wakker, wat niet het

geval was bij meisjes, in dat geval sliep uw penis. U verklaart dan verder dat u echt wist dat u altijd zo

ging zijn toen u 17 jaar was. U bevestigde daarna dat u al op zesjarige leeftijd jongens probeerde te

penetreren omdat uw penis sterker werd toen u met andere jongens speelde. (zie gehoorverslag CGVS

p.14).

Hoewel u dus bij DVZ verklaarde dat u niet wist dat u homoseksueel was voor u in Ghana vertrok en dat

het de kapitein van het schip was die u “hiertoe introduceerde”, zegt u tijdens uw gehoor op het CGVS,

toen u de vraag gesteld werd op welke leeftijd u besefte dat u homoseksueel was, dat u al andere

jongens probeerde te penetreren toen u zes jaar oud was en dat u echt wist dat u altijd zo ging zijn toen

u 17 jaar oud was.

U werd dan geconfronteerd met uw verklaring bij DVZ; dat u niet besefte dat u homoseksueel was voor

u vertrok uit Ghana, waarop u antwoordde dat u geen gevoelens had voor vrouwen wanneer het

regende toen u opgroeide en dat u zich realiseerde dat u echt homo was toen de kapitein u

“introduceerde”. U zei dan dat u hetzelfde bij DVZ zei als wat u zei tijdens uw gehoor op het CGVS (zie

gehoorverslag CGVS p.14). Er moet vastgesteld worden dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over

wanneer u beseft zou hebben dat u homoseksueel was. U zegt bij DVZ letterlijk dat u dit nog niet

wist toen u vertrok in Ghana en tijdens uw gehoor op het CGVS zegt u dan dat u het al wist toen

u zes jaar oud was en dat u het zeker was toen u 17 jaar oud was.

Wanneer er u dan, tijdens uw gehoor op het CGVS, gevraagd werd of u ooit getwijfeld had aan het feit

dat u homo was zegt u dat u “er meer verslaafd aan geraakte” toen u zeventien jaar oud was en u op

school de kamer deelde met een andere jongen. Wanneer u dan gevraagd werd wanneer u zeker wist

dat u mannen verkoos, dat u homoseksueel was, zegt u dat u zeker was toen u uw kamergenoot zag en

dat u wist wie u was door die jonge man, die Samuel heette (zie gehoorverslag CGVS p.16).

Hoewel u dus als uitleg voor uw tegenstrijdige verklaringen tussen uw verklaringen bij DVZ en het

CGVS zei dat u zich pas echt realiseerde dat u homoseksueel was toen de kapitein u “introduceerde”

zegt u tijdens uw gehoor op het CGVS herhaaldelijk dat u al zeker was dat u homo was toen u 17 jaar

oud was. Dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over het moment waarop u beseft zou hebben dat u

homoseksueel bent en hoe u dat beseft zou hebben ondergraaft op ernstige wijze uw verklaringen dat u

homoseksueel zou zijn.

Gevraagd hoe u tot het besef gekomen bent dat u homoseksueel was zegt u eerst dat u het wist in uw

hart, door de omstandigheden. Wanneer dezelfde vraag u opnieuw gesteld werd zegt u dan dat dat u tot

het besef kwam dat u homoseksueel was toen u seks had met de kapitein. Gevraagd of dat dan het

moment was wanneer u besefte dat u homoseksueel was zegt u dan dat u het al wist maar dat u

niemand had in Ghana omdat het daar niet mogelijk is want het is niet toegelaten in Ghana. U voegt

daar dan aan toe dat de kapitein u niet verkrachtte en dat u wist dat jullie het gingen doen (zie

gehoorverslag CGVS p.15).

Gevraagd of u, voor u seks had met de kapitein, dan al wist of u homoseksueel was of daar nog aan

twijfelde zegt u dat u het al voelde omdat u geen gevoelens had voor vrouwen en u met de kapitein
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besefte dat dit is wat u wilde. U werd er dan op gewezen dat dit in 1997 gebeurde en dat u dan 23 jaar

was, wat u bevestigde. Er werd u dan opnieuw gevraagd of u in Ghana nu wel of niet al besefte dat u

homoseksueel was, waarop u zei dat u het toen wel al besefte. Gevraagd waarom u dan het

tegenoverstelde verklaarde bij DVZ geeft u het vage antwoord dat dit was hoe u het aanvoelde maar dat

u wist dat het niet toegelaten is. U werd er dan op gewezen dat het feit dat homoseksualiteit niet

toegelaten is niet betekent dat u niet zou kunnen beseffen dat u homoseksueel bent. U zei daarop dat

het een probleem is als je het toont en dat u het besefte toen u op school veel bij andere jongens was

(zie gehoorverslag CGVS p.15).

Wanneer er u dan gevraagd werd of er een bepaald moment was waarop u zeker was dat u

homoseksueel bent verwijst u opnieuw naar uw ervaringen met de kapitein en zegt u dat u dan wist dat

u “het beoefend had“ en dat u dan wist hoe het was (zie gehoorverslag CGVS p.17). Echter, wanneer er

u dan gevraagd wordt of u al zeker was dat u homoseksueel was voor u samen was met de kapitein

zegt u dan dat u het al zeker was maar dat u er “nooit van genoten hebt omwille van de regels in uw

land” en dat u wel homo was maar niet wist hoe het smaakte.

Uit uw tegenstrijdige verklaringen over het moment waarop u beseft zou hebben dat u homoseksueel

bent, hoe u tot dit besef gekomen bent en op welk moment u er zeker van was dat u homoseksueel

bent, blijkt duidelijk dat u moeite hebt om het onderscheid te maken tussen het moment waarop u dit

ontekt en beseft zou hebben en het moment dat u voor de eerste keer seksuele betrekkingen zou gehad

hebben met een andere man, een moment dat u zowel bij DVZ als bij het CGVS omschreef als het

moment dat de kapitein u “introduceerde tot de homoseksualiteit”.

Ook wanneer er u gevraagd werd hoe u het besef van uw homoseksuele geaardheid opnam, of u daar

in het begin blij mee was of niet en wat er dan allemaal in u omging wanneer u besefte dat u

homoseksueel was, verwijst u opnieuw naar het moment waarop u seks gehad zou hebben met de

kapitein en zegt u dat u toen erg blij was omdat u toen veilig was, op zee en niet in Ghana (zie

gehoorverslag CGVS p.17). Gevraagd of u al gevoelens voor mannen had voor u vertrok in Ghana, zegt

u dan opnieuw dat u al op zesjarige leeftijd besefte dat u meer met jongens wilde spelen en hebt u het

over uw kamergenoot op school die u in een witte onderbroek zag en dat u twijfelde om hem wakker te

maken. U deed dit niet zei u omdat u niet wist hoe hij ging reageren, uw religie en het systeem hielden u

tegen en u wist ook niet of hij het graag zou hebben (zie gehoorverslag CGVS p.17).

Gevraagd of u het er moeilijk mee hebt gehad om uw eigen homoseksualiteit te aanvaarden zegt u dat

het niet moeilijk was voor u omdat u anders geen homo zou zijn indien dit moeilijk was. U legde verder

uit dat iets moeilijk is als iemand je tot iets dwingt maar u hield ervan, het was enkel moeilijk voor uw

familie (zie gehoorverslag CGVS p.16). Toen u dan gevraagd werd of het dan niet moeilijk was voor u

om dat te aanvaarden gezien u opgroeide in Ghana waar homoseksualiteit taboe is vroeg u zich eerst af

wat de PO met deze vraag bedoelde. De vraag werd u dan opnieuw gesteld en u zei dat het moeilijk

was om iets tegen te houden dat je graag hebt. U zei daarover verder dat u in Ghana er niet kon van

genieten dat u homo was omdat het daar niet open is en men er altijd onder bewaking staat en dat u het

daar niet zou verborgen hebben indien de situatie er was zoals die in Europa (zie gehoorverslag CGVS

p.16).

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 moet echter vastgesteld worden dat, wanneer er u naar momenten gevraagd wordt wanneer u

besefte dat dat u homoseksueel was, u enkel weinig doorleefde verklaringen kan afleggen over hoe u

als zesjarige jongen andere jongens probeerde te penetreren omdat uw penis “wakker” werd en hierover

verder zegt dat u ook niet opgewonden werd van uw zus en andere meisjes die toen buiten douchten.

Wanneer er u gevraagd werd over hoe u het besef van uw seksuele geaardheid opnam zegt u enkel dat

u zich veilig voelde nadat u voor de eerste keer seks had met een man omdat u zich op zee bevond in

niet in Ghana. Ook over uw gevoelens toen u opgroeide en het moment waarop u zou beseft hebben

dat u homoseksueel bent in een land waar dit verboden is en absoluut taboe is kunt u enkel zeggen dat

het niet moeilijk voor u was omdat u het graag had maar dat u er niet van kon genieten in Ghana.

Bovendien kan hierover ook opgemerkt worden dat u verklaarde dat u in Ghana er niet kon van genieten

dat u homo was omdat het daar niet open is en men er altijd onder bewaking staat en dat u het daar niet

zou verborgen hebben indien de situatie er was zoals die in Europa.

Dat u dan, eenmaal aangekomen in Europa, trouwt met een vrouw en er kinderen mee krijgt in

Nederland en later ook nog een relatie begint met een vrouw in België en u uw homoseksuele

geaardheid zodoende verbergt voor uw familie en voor uw vrouwelijke partners, is niet aannemelijk.
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Toen er u gevraagd werd wat de naam was van het schip waarmee u vertrok in Ghana, gaf u de naam

Nedlloyd (wat eigenlijk de naam is van een rederij) en kon u vervolgens moeilijk op de naam komen van

de kapitein van het schip. Na even nadenken zei u dat dat het “een echte Nederlandse naam” was, Jan

of Jos (zie gehoorverslag CGVS p.9).

Het is opmerkelijk dat u niet op de naam kon komen van de persoon over wie u verklaarde dat deze uw

eerste mannelijke partner was en die u naar Europa bracht, de man die u in uw eigen bewoordingen

“introduceerde” tot de homoseksualiteit.

Gevraagd met wie u in Utrecht samenwoonde zei u eerst “een homo” en gevraagd wat zijn naam was

zei u dat die man Jos heette, u zijn achternaam niet kent maar dat u hem kende als “Jos, een echte

Nederlander”(zie gehoorverslag CGVS p.6). Toen er u wat later tijdens uw gehoor op het CGVS

opnieuw gevraagd werd met wie u samenwoonde in Utrecht zegt u eerst “een Nederlander” (zie

gehoorverslag CGVS p.18) en toen er u gevraagd werd wat zijn naam was zei u dat u zijn bijnaam

kende, Joki. Gevraagd of u zijn echte naam kende zei u dat in Holland de naam normaal op de deur

staat maar dat iedereen hem Joki noemde, dat het misschien ook zijn echte naam was en dat iedereen

hem zo noemde. U bevestigde dan dat u enkel met die man samenwoonde , dat u 3 maanden

samenwoonde met hem en dat u nooit met andere mannen samengewoond heeft in Nederland (zie

gehoorverslag CGVS p.19).

U geeft dus twee verschillende namen voor de enige mannelijke partner met wie u in Nederland zou

samengewoond hebben voor u er met een vrouw trouwde.

Dat u verschillende namen geeft voor de eerste mannelijke partner waar u mee samenwoonde

na uw vertrek in Ghana en u niet op de naam kon komen van uw eerste mannelijke partner

ondergraaft verder uw verklaringen dat u homoseksueel zou zijn.

U verklaarde dat er geen ontmoetingsplaatsen zouden zijn voor homoseksuelen in Eindhoven en dat er

ook in Rotterdam geen specifieke plaatsen zouden zijn waar homoseksuelen elkaar ontmoeten. U zei

dat het in Nederland een beetje anders is, dat het daar meestal op de boot, tijdens de gay parade is dat

homoseksuelen elkaar ontmoeten (zie gehoorverslag CGVS p.21). Het is echter algemeen geweten dat

er in Nederland wel talloze plaatsen zijn waar homoseksuelen elkaar kunnen ontmoeten. U geeft

bijgevolg allerminst blijk van enige kennis van het homo-milieu in Nederland.

Omwille van de hierboven aangehaalde argumenten kon u het dan ook niet aannemelijk

maken dat u homoseksueel zou zijn. Bijgevolg kon er in uw hoofde geen vermoeden van het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, worden vastgesteld.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u uw Ghanees paspoort en uw Belgische arbeidskaart neer;

deze veranderen de hierboven gedane vaststellingen niet aangezien uw identiteit en nationaliteit hier

niet in twijfel worden getrokken.

U legde ook een Proces- verbaal van eerste verhoor neer waarin Anne (C.) op 21 januari 2016

tegenover de lokale recherche in Antwerpen verklaringen aflegt over waarom ze de wettelijke

samenwoning met u zou stopgezet hebben en verklaart dat u homoseksueel bent en dat ze u zou

betrapt hebben met een andere man. Hierboven werd reeds vastgesteld dat de verklaringen van Anne

(C.) in dit proces verbaal verschillen van uw verklaringen over de avond dat ze u betrapt zou hebben

met een andere man. Dit proces verbaal kan de hierboven gedane vaststelling, namelijk dat u het niet

aannemelijk kon maken dat u homoseksueel zou zijn, dan ook niet veranderen.

U legde daarnaast ook een getuigenis per email neer van Anne (C.) waarin ze verklaart dat u

homoseksueel bent en hiervan uw familie op de hoogte bracht. Deze email heeft een duidelijk

gesolliciteerd karakter en ook deze verandert de hierboven gedane vaststellingen niet.

Daarnaast kan er ook opgemerkt worden dat Anne (C.) ook voor u getuigde in het kader van

uw regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980. U deed deze aanvraag in

2009 en verklaarde toen dat u al minimum 5 jaar ononderbroken op het Belgische grondgebied zou

verbleven hebben. Anne (C.) ondersteunde uw verklaringen en verklaarde toen dat ze u al in België zou

ontmoet hebben op 31.07.2004 (zie documenten buiten de asielprocedure). Tijdens uw gehoor op het

CGVS verklaarde u dat u niet precies wist sinds wanneer u in België woont maar dat u hier nu 8 jaar

woont, wat betekent dat u in 2008 België binnengekomen bent. U bevestigde ook dat u sinds 2008 in

België woont (zie gehoorverslag CGVS p.6).

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. Het verzoekschrift
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2.1. Verzoeker beroept zich in een enig middel op de schending van artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, van artikelen 48/2 t.e.m. 48/5 en 62

van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet), van artikel 3 juncto artikel 13 EVRM

en van het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur.

“Verzoeker blijft bij zijn verklaringen. Er zitten inderdaad tegenstrijdigheden in zijn verklaringen, een

aantal zaken zijn vaag en onduidelijk, maar de kern van zijn relaas én van zijn beschermingsnood is zijn

geaardheid, en die geaardheid zelf is geloofwaardig en oprecht.”

Verzoeker benadrukt dat hij een “réfugié surplace” is. Waar hem een laattijdige asielaanvraag verweten

wordt, doet hij gelden:

“Verzoeker is niet vertrokken uit Ghana omwille van zijn geaardheid, heeft zijn geaardheid bevestigd

gezien onderweg door een seksuele relatie met de kapitein van het schip, en kwam in Europa toe en

was klaar om een ander leven te beginnen. Zijn mindset was niet die van iemand die bescherming

zocht, maar van iemand die zichzelf wilde zijn en een ander leven wilde leiden. In de tijd dat verzoeker

in Europa was toegekomen was het asielbeleid t.o.v. LGBTI asielzoekers ook volledig anders en werd er

nog vanuit gegaan dat men gevraagd kon worden gewoon discreet te zijn over seksuele gerichtheid. De

pogingen die verzoeker gedaan heeft om verblijfsrecht te bekomen hadden niets te zien met een vraag

tot bescherming. Verzoeker heeft acht jaar in relatieve veiligheid geleefd door zijn relatie met mevrouw

(C.) en kon tijdens die relatie niet op basis van zijn geaardheid bescherming zoeken, want dat had het

ein- de van die relatie betekend zonder dat er enige garanties waren geweest qua verblijfsrecht. Het is

pas toen zijn raadsman op de hoogte werd gebracht van de reden van het einde van de wettelijke

samenwoning met mevrouw (C.), nl. verzoekers homoseksuele geaardheid, dat diens raadsman hiervan

op de hoogte werd gesteld en met verzoeker naging of er dan geen nood aan bescherming was, indien

hij zou terugkeren naar Ghana. Voor verzoeker heeft een terugkeer naar Ghana nooit tot de opties

behoord. Het blijf uiteraard weinig verstandig qua gang van zaken, maar het valt wel te begrijpen welke

keuzes verzoeker gemaakt heeft.

Het is voor verzoeker ook niet evident om erg open te zijn over zijn geaardheid. Ondanks het feit dat

alles duidelijk is voor hem, dat hij hier ook een aantal homoseksuele vrienden had en zichzelf min of

meer kon zijn streefde hij er nog steeds enorm naar om toch 'aanvaardbaar' te zijn voor zijn familie en

gemeenschap. De verklaringen die hij aflegt met betrekking tot de reden dat hij relaties aanging met

vrouwen om zijn familie gerust te stellen zijn in deze duidelijk. Zoals hij verklaard heeft in zijn gehoor,

eens je als Afrikaanse man kinderen hebt is alle twijfel weg. Ook in andere culturen is het helaas vaak

zo dat verschillende homoseksuele mannen, gehuwd en met kinderen, pas na al deze verbanden zich

toch genoodzaakt zien om hun homoseksuele gerichtheid niet meer te onderdrukken en naar voren te

laten komen. Ook dit valt te verklaren vanuit een internalisering van homofobie en de drang om erkend

te worden en voor vol aanzien te worden door familie en gemeenschap. De verklaringen die hij aflegt in

verband met de begrafenis van die Ghanese jongeman en het feit dat hij er onwelkom was, zijn ook

duidelijk. Die afwijzing doet pijn voor verzoeker”

Verzoeker wijst verder op hetgeen UNHCR stelt omtrent de zelfidentificatie, kindertijd en zelfrealisatie

van LGBTI.

“Hieruit blijkt dat de kindertijd van belang kan zijn, wat spoort met verzoekers verklaringen, en dat de

'coming out' een traag proces kan zijn dat gelaagd is en een geheel vormt van zelf- identificatie, prikkels,

seksuele activiteit en erg beïnvloed wordt door persoonlijke en culture- ]e achtergrond. Ook dit strookt

met verzoekers verklaringen dat hij als kind zich al fysiek lekkerder voelde en aangetrokken tot jongens,

en dit in zijn voile adolescentie, rond zijn 17, erg intense proporties aannam (zie de verklaringen over

zijn kamergenoot Samuel en zijn fantasieën daaromtrent), om dan pas een doorslag te krijgen met de

seksuele activiteit met een andere man op latere leeftijd in een veilige niet-culturele omgeving (de

betrekkingen met de kapitein op de boot).

Het is te rigide om van verzoeker één duidelijk moment te vereisen waarop hij wist dat hij homoseksueel

was, terwijl dit duidelijk een proces is met gradaties van zekerheid en identificatie. Net dit blijkt

geloofwaardig te zijn bij verzoeker.”

“Verzoeker en mevrouw (C.) waren reeds een goed jaar voor de asielaanvraag client bij verzoekers

raadsman. Zij wilden advies over hoe hun relatie officieel te maken en zijn verschillende malen op

consultatie geweest hiervoor.

Op een dag stond mevrouw (C.) aan het kantoor van verzoekers raadsman met een nogal

bedremmelde versie van verzoeker bij zich. Ze zei dat verzoeker iets had uit te leggen. De uitleg die

volgde was verward, maar verzoekers raadsman heeft verzoeker nog nooit op een heldere manier iets

weten uiteenzetten. Het bleek dus dat verzoeker betrapt was door mevrouw (C.) op homoseksuele
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activiteiten. Het bleek ook dat ze de wettelijke samenwoning had stopgezet. Ze was op dat moment nog

erg boos, maar zag in dat ze verzoeker misschien in gevaar had gebracht en had ook spijt hierover. Het

is pas op de volgende consultatie geweest dat verzoekers raadsman verzoeker heeft ingelicht over de

nood om de Belgische overheid op de hoogte te brengen van verzoekers geaardheid en wat zou kunnen

voorvallen bij een eventuele terugkeer naar Ghana. De enige formele optie daartoe is via een asielaan-

vraag, een optie die verzoeker nooit voor ogen heeft gehad.

De verklaringen die mevrouw (C.) aflegde t.o.v. de politie vonden meer dan een maand na de

gebeurtenissen plaats. Het is normaal dat er zowel daardoor, als door het gegeven dat het gaat om hoe

twee verschillende personen een evenement herinneren dat voor hen diepe emotionele implicaties had

en dat het normaal is dat die twee herinneringen en de context variëren door die persoonlijke beleving

ervan. Mevrouw (C.) gaat niet voor niets een relatie van acht jaar stopzetten. De manier waarop de

zaken verlopen zijn wijzen op de geloof- waardigheid van die evenementen en verzoekers verklaringen

omtrent zijn geaardheid.

Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat mevrouw (C.) verzoeker ambtelijk heeft laten

schrappen, wat eerder drastisch is en ernstige gevolgen heeft, dat zij hem heeft beschuldigd van

strafbare feiten, ni. een schijnwettelijke samenwoonst en zij van de ernst hiervan op de hoogte was en

daaromtrent verhoord werd. Verzoeker kon ook niet meer wonen bij haar waardoor zijn leefsituatie

precair werd. Het gaat bijzonder ver om er van uit te gaan dat het einde van de relatie, de stopzetting

van de samenwoonst en de verklaringen bij de politie daarover in scène gezet zijn, meer dan een

maand voor er uiteindelijk een asielaanvraag werd ingediend, over feiten die zogezegd nog meer dan

een maand zich zouden afgespeeld hebben. En dit alles buiten medeweten van de raadsman om, die ze

dan zelf zouden la ten voorstellen een asielaanvraag in te dienen op grond van die geaardheid, zonder

zelf die woorden in de mond te nemen. Scepsis is gezond en het valt te begrijpen dat het moeilijk is om

geloofwaardigheidsonderzoeken te doen naar geaardheid, maar enige voorzichtigheid is toch geboden.

Wat betreft de brief die mevrouw (C.) ter verheldering heeft opgesteld 29 maart 2016 dient er opgemerkt

te worden dat het 'gesolliciteerd karakter' niet voldoende is om de inhoud ervan buiten beschouwing te

laten. Vanzelfsprekend heeft de brief een 'gesolliciteerd karakter'. er werd mevrouw (C.) immers

gevraagd zich nader te verklaren over hoe zij de breuk en de reden ervan beleefd heeft. Het zijn

verklaringen van een getuige, en hoe relatief het gewicht ook, het is niet dermate licht dat het gewoon

buiten beschouwing dient gelaten te worden. In elk geval zijn mevrouw (C.) haar verklaringen niet van

minder waarde dan die van verzoeker zelf, en deze verklaringen worden onder artikel 4 van de

Kwalificatierichtlijn nochtans ook in rekening gebracht.

Mevrouw (C.) heeft in een nieuwe mail nog eens haar visie bevestigd (bijlage 8), en haar

verontwaardiging over de twijfel die wordt gezaaid over haar betrouwbaarheid en de vraagtekens die

geplaatst worden bij iets dat voor haar een traumatische ervaring was.”

Verzoeker wijst erop dat zijn vriendenkring voornamelijk uit homoseksuele mannen bestaat. Jan B.

bevestigde dit in een e-mail aan verzoekers raadsman. De verklaringen van deze persoon stroken niet

met deze van verzoeker en hier zijn twee mogelijke verklaringen voor. Ofwel wilde verzoeker zijn relatie

met Jan B. opsmukken, maar dan valt moeilijk te begrijpen waarom verzoeker zelf aan zijn raadsman

voorstelde om voormeld persoon te contacteren. Ofwel is het onwaarschijnlijk dat Jan B. zelf zou

verklaren dat hij een overspelige relatie heeft met verzoeker. “Wat van tel is is de redenen dat verzoeker

graag in hun gezelschap vertoeft en zo goed voor hen zorgt, en het feit dat hij hen absoluut niet heeft

proberen in te schakelen om voor zijn asielaanvraag verklaringen af te leggen in zijn voordeel. Het is

pas nu, na de negatieve beslissing dat ik gevraagd werd hen te contacteren”

Uit de website van Jan B. blijkt ook dat wat verzoeker over deze persoon verklaarde klopt. Verzoeker

gaat al jaren naar het Popi café en het wordt niet betwist dat dit een ontmoetingsplaats voor homo’s is.

Ondertussen is dit café gesloten. De verklaring dat de Ghanese man waarbij hij woonde weg wilde

nadat hij hem zag kussen met Jan B. is geloofwaardig.

Verzoeker citeert uit de notities van zijn raadsman en stelt dat hieruit duidelijk blijkt dat de

dossierbehandelaar meende dat hij iets over penetratie verklaarde terwijl dit niet zo was. Het lijkt ook

een uniek gegeven, een zesjarige jongen die iemand probeert te penetreren.

“Met betrekking tot verzoekers homoseksuele identiteit en de ontwikkeling hiervan dient opgemerkt te

worden dat verzoekers verklaringen dienaangaande niet tegenstrijdig zijn. Het is gewoon een gegeven

dat in stadia verloopt. Hij werd zich fysiek gewaar van aantrekking tot jongens op een erg jonge leeftijd,

wanneer dit nog niet echt problematisch is op maatschappelijk vlak. Als hij zeventien is, in volle

seksuele ontwikkeling is hij zeker dat hij zich tot mannen aangetrokken voelt. Voor de rest is de context

in Ghana er niet naar om daar een identiteit bij te ontwikkelen of om er op te ageren. Hij heeft geen

seksueel contact. Pas eens hij zijn eerste seksuele contact heeft met een andere man, ontmoet hij ook
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de eerste keer iemand die homoseksueel is. Het is dan ook pas vanaf dat moment dat hij echt volledig

zeker weet dat hij homoseksueel is en wat dat inhoudt.”

Verzoeker wijst andermaal op de inhoud van de notities van zijn raadsman. Volgens hem werden zijn

gezegden niet goed vertaald en trad er een verschil in betekenis op. Waarschijnlijk is dit te wijten aan

het gegeven dat de dossierbehandelaar niet in het Engels noteert doch steeds voor zichzelf naar het

Nederlands moet vertalen.

De weergave van verzoekers gevoelens over zijn geaardheid, identiteit en de ontluiking ervan komen

een pak geloofwaardiger over in de notities van zijn raadsman. Verzoeker citeert uit deze notities.

Verzoeker citeert hieruit eveneens een passage omtrent zijn gevoelens voor Jan B. en stelt dat zijn

verklaringen hierover geloofwaardig zijn.

Ook zijn verklaringen over het Popi café en de sluiting ervan stroken met wat hierover terug te vinden is.

Verzoeker verwijst tevens naar het rapport “Beyond Proof” van UNHCR. Hieraan gekoppeld, geeft hij

een algemene en theoretische uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de beoordeling van

asielaanvragen. Volgens verzoeker werden er essentiële documenten aangebracht omtrent het einde

van zijn samenwoning en relatie met Anne C. en verklaringen van deze persoon zelf. Het was mogelijk

om haar extra uitleg te vragen over hoe zij haar relatie beleefde met verzoeker. De

geloofwaardigheidsbeoordeling van verzoeker heeft voorts betrekking op alles wat hij heeft meegemaakt

in functie van zijn geaardheid doch niet op zijn geaardheid zelf en op hoe hij zich hier voelt en hier leeft

als homo. Indien de beoordeling enkel op grond van de verklaringen gebeurt zonder de documenten in

overweging te nemen, is de beoordeling gebrekkig. Verzoeker wijst voorts erop dat “hoe een

dossierbehandelaar geloofwaardigheid beoordeelt berust op aannames in verband met het functioneren

van het menselijke geheugen, gedrag, waarden, waarden. attitude en hoe men zich t.o.v. risico gedraagt

en hoe een oprecht relaas wordt gepresenteerd. Dit is van enorm belang bij de beoordeling van de

lichte afwijking tussen verzoekers versie van de feiten die bewuste avond in het Popi café en die

van mevrouw (C.)

(…)

Onderzoek wijst uit dat de inconsistenties waar verwerende partij op wijst niet zo uitzonder- lijk zijn,

integendeel, ze zijn veeleer normaal:

(…)

Visueel en auditief geheugen wordt niet onthouden als een exacte kopie maar heropgebouwd op het

moment dat er over verteld wordt :

(…)

Om die reden is deze herinnering vaak anders, en soms op essentiële vlakken. Het herinneren op zich

verandert de herinnering. Erover praten kan de herinnering vervormen :

(…)

Onderzoek wijst uit dat de tweede maal dat een herinnering opgeroepen wordt je een meer uit- gebreide

variant krijgt, met enkele letterlijke herhalingen en nieuw détail. Het toevoegen van informatie is geen

indicatie van ongeloofwaardigheid:

(…)

Letterlijke gesprekken en 'gewone' objecten herinneren is bijna onmogelijk:

(…)

UNHCR herinnert er aan dat de herinnering van data, duur en hoe vaak iets gebeurde altijd gokwerk en

natte vingerwerk is, ook als het om erg betekenisvolle momenten gaat:

(…)

UNHCR benadrukt dat verhalen veranderen of variëren en dat dit niet wilt zeggen dat de asielzoeker

niet geloofwaardig is.

(…)

Onderzoek wijst uit dat eenieder die een ervaring tweemaal vertelt sowieso tegenstrijdigheden zal naar

voren brengen omdat herinneringen reconstructies zijn die telkens door andere impulsen worden

gevoed, bijvoorbeeld vragen die anders gesteld worden:

(…)

Volgens psychologen is inconsistent zijn onvermijdelijk en is een persoon hoogst consistent indien hij

slechts 20% afwijkt van zijn vorige verklaringen:

(…)

UNHCR benadrukt nog eens dat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat mensen zich zaken anders

kunnen herinneren iedere keer ze die herinnering oproepen en dat ze sommige zaken letterlijk zullen

herhalen, woord voor woord, en andere zaken zullen uitbreiden of toevoegen :

(…)

UNHCR wijst er op dat er heel wat mythes de ronde doen over hoe geheugen functioneert en wat

geacht mag worden onthouden te worden in welke omstandigheden :
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(…)

De geloofwaardigheidsbeoordeling die verwerende partij gemaakt heeft dient met deze

wetenschappelijke literatuur en richtlijnen in het achterhoofd herbekeken te worden.

Er kan hoogstens twijfel weerhouden worden over enkele aspecten van verzoekers relaas, maar niet

over zijn geaardheid. Verzoeker zou moeten het voordeel van de twijfel krijgen:

(…)”

2.2. Ter staving van zijn betoog, voegt verzoeker de volgende stukken bij het verzoekschrift: een e-mail

en de website van Jan B. (bijlagen 2-3), een persartikel over de sluiting van het Popi café (bijlage 4), de

notities van zijn raadsman tijdens het gehoor bij het CGVS (bijlage 5), een e-mail van Anne C. (bijlage 8)

en enkele bijdragen van UNHCR (bijlagen 6-7, 9).

3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1. Verzoeker legt ter terechtzitting door middel van een aanvullende nota een e-mail van een vriend

neer (rechtsplegingsdossier, stuk 9).

3.2. Verweerder legt in de loop van onderhavige beroepsprocedure geen nieuwe elementen neer.

4. Beoordeling van de zaak

4.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker preciseert op generlei wijze hoe artikel

13 EVRM, dat het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel behelst, door de bestreden beslissing zou

(kunnen) zijn geschonden. Derhalve wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

4.2. Verzoeker preciseert evenmin hoe artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet, dat overigens op louter

algemene wijze bepaalt welke vreemdelingen als vluchteling dan wel als persoon die in aanmerking

komt voor subsidiaire bescherming kunnen worden erkend, in casu zou (kunnen) zijn geschonden.

Bijgevolg wordt de schending van dit artikel niet dienstig aangevoerd.

4.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 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 beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht,

de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen

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

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

4.4. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het Verdrag

van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het onderzoek of een

persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de zin van artikel 3

EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille van één van de

gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR, Manual on

Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For Europe,

Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).
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Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de orde.

4.5. 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.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4. Gelet op

het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

4.6. In dit kader dient vooreerst te worden vastgesteld dat de oprechtheid en de geloofwaardigheid van

verzoekers beweerde geaardheid en vrees ernstig wordt ondermijnd door de bijzonder laattijdige

asielaanvraag. Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“U verklaarde echter dat u zich niet precies herinnerde wanneer u in Ghana vertrok maar dat u zich

herinnert dat Lady Diana begraven werd toen u aankwam in Europa , wat betekent dat u in 1997

aankwam in Nederland (zie gehoorverslag CGVS p.4). Dit betekent dus dat u bijna 19 jaar wachtte om

asiel aan te vragen, in Nederland of in België. U diende in België al in 2009 een regularisatieaanvraag in

op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980 (zie documenten buiten de asielprocedure in het

administratief dossier). Toen u hierop gewezen werd en er u gevraagd werd waarom u toen geen asiel

aanvroeg zegt u dat uw eerste prioriteit de taal was, dat u de taal wilde leren en dat u naar school ging

(zie gehoorverslag CGVS p.10). Niet alleen is deze uitleg allerminst een verklaring voor het gegeven dat

u toen geen asiel aanvroeg, er moet ook worden vastgesteld dat u al in 1997 in Nederland aankwam

wat betekent dat u in 2009 al 12 jaar de kans had om Nederlands te leren. Toen er u dan gevraagd werd

hoe het komt dat u geen asiel aanvroeg toen uw regularisatieaanvragen werden afgewezen, blijft u bij

uw eerdere uitleg dat uw eerste prioriteit de taal leren zou geweest zijn, dat u de taal wilde leren en

u naar school ging. Deze uitleg voor het gegeven dat u toen geen asiel aanvroeg is niet serieus en

bovendien zou u ook als asielzoeker de Nederlandse taal kunnen geleerd hebben. U verklaart dus dat

uw toenmalige prioriteit niet het aanvragen was van internationale bescherming omdat u als

homoseksueel niet naar Ghana zou kunnen terugkeren maar wel de Nederlandse taal leren was,

hoewel u op dat moment daar al 12 jaar de kans toe had en u zelfs getrouwd was met een Nederlandse

vrouw.

Wanneer er u dan opnieuw gevraagd werd waarom u tot nu gewacht hebt om asiel aan te vragen zegt u

dan dat dit een goede vraag is waarna u een moment zweeg en dan uiteindelijk zei dat u regularisatie

probeerde. Gevraagd hoe het dan komt dat u dan 5 jaar wachtte om asiel aan te vragen na uw

regularisatieaanvraag werd afgewezen zegt u dan dat u “niet goed functioneerde in uw hoofd omwille

van wat u doorging”. Uw advocaat kwam dan tussen in het gehoor en stelde u de vraag of, toen u in het

kader van uw regularisatieaanvragen een advocaat zag, u toen ooit kunnen vertellen hebt dat u homo

bent. U antwoordde op deze vraag van uw advocaat dat u het toen niet kon zeggen omdat u toen

“zonder problemen homo was”, tot Anne (C.) het liet ontploffen. U zei dat het ok voor u was, tot ze u

outte (tegenover uw familie) en dat u daarna wakker werd en u bescherming nodig had. Deze

vrees deed u naar bescherming zoeken en daarom kwam u naar het CGVS voor hulp (zie

gehoorverslag CGVS p.10).

Eerst en vooral moet er vastgesteld worden dat uw advocaat blijkbaar beter op de hoogte is van uw

beweegreden om te wachten met asiel aan te vragen in België tot 17 februari 2016 dan u zelf.

Bovendien moet er vastgesteld worden dat het feit dat u in België “zonder problemen homo kon zijn”

allerminst een verklaring is voor het feit dat u sinds 2009 geen asiel aanvroeg in België. Het zou

daarentegen wel een reden moeten zijn om in dat geval zich ervan te verzekeren dat u legaal in België

kan blijven en niet hoeft terug te keren naar Ghana.

Dat u “wakker” zou geworden zijn nadat Anne (C.) u outte tegenover uw familie waarna deze vrees u

naar bescherming deed zoeken kan als uitleg voor dit lange wachten evenmin overtuigen. U

verklaarde immers dat uw familie de eerste keer op de hoogte werd gebracht van uw homoseksualiteit,

kort nadat u in Nederland aankwam, door een Ghanees die u leren kennen had in Rotterdam (zie

gehoorverslag CGVS p.5). U verklaarde dat ook uw ex-vrouw Tamara, met wie u twee kinderen hebt,

daarna aan uw broer zou verteld hebben dat u homoseksueel bent (zie gehoorverslag CGVS p.12).
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Dat betekent dus dat u, voor Anne (C.) u zou geout hebben tegenover uw familie, al twee maal

geout werd tegenover uw familie. Dat u dan pas na de derde keer zou “wakker geworden” zijn en beseft

hebben dat u bescherming nodig hebt omdat u niet terug naar Ghana kan is niet geloofwaardig.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Waar hij post factum nog een aantal

bijkomende redenen verschaft waarom hij naliet eerder asiel aan te vragen, dient immers te worden

vastgesteld dat aan verzoeker blijkens het voorgaande bij het CGVS reeds ruimschoots de kans werd

geboden om hiervoor een verklaring te bieden doch dat hij deze redenen aldaar niet aanhaalde.

Bijgevolg kunnen deze bezwaarlijk ernstig worden genomen. Dat het asielbeleid indertijd nog anders

was en dat hij zijn relatie met Anne C. niet op het spel wilde zetten, vormt bovendien hoe dan ook geen

dienstige uitleg voor het gegeven dat hij na aankomst in Europa liefst bijna twee decennia wachtte

alvorens uiteindelijk asiel aan te vragen. Na aankomst in Europa zou hij namelijk eerst een

homoseksuele relatie hebben gehad en kort nadien zou zijn familie er een eerste maal van zijn ingelicht

dat hij homoseksueel was. Nadien zou hij andermaal een homoseksuele relatie hebben gehad en zelfs

hebben samengewoond met een man. De relatie met Anne C. dateert van jaren later. In tussentijd zou

verzoekers familie er bovendien nogmaals van op de hoogte zijn gebracht dat hij homoseksueel is.

Indien verzoeker werkelijk als homoseksueel in Europa toekwam terwijl dit in zijn land van herkomst

voor ernstige problemen kon zorgen, kon wel degelijk worden verwacht dat hij onmiddellijk bij aankomst

of kort daarna asiel zou aanvragen om bescherming te verkrijgen. Dat verzoeker naliet dit te doen, deze

optie zelfs niet voor ogen zou hebben gehad – niettegenstaande hij in 2009 een regularisatieaanvraag

indiende op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet - en gedurende bijna twintig jaren talmde

alvorens asiel aan te vragen in Europa, getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor vervolging

in zijn hoofde en vormt overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6, tweede lid, d) van de

Vreemdelingenwet een negatieve indicatie voor verzoekers algehele geloofwaardigheid.

Verzoeker legde over de betrapping die geleid zou hebben tot het uiteindelijke indienen van een

asielaanvraag daarenboven verklaringen af die met deze van Anne C. geheel niet kunnen worden

gerijmd. In deze wordt in de bestreden beslissing met reden gesteld:

“U verklaarde overigens dat Anne (C.) erachter kwam dat u homo bent toen u iets met haar ging gaan

drinken in het Popi café. U zei dat u die avond samen met Anne (C.) naar een concert ging en daarna

een homovriend van u ontmoette die u vroeg om naar het Popi café te komen. Toen jullie daar

aankwamen gingen u en uw homoseksuele partner, die daar aanwezig was, naar het toilet waar jullie

elkaar begonnen te kussen en elkaar aan te raken. Uw vriendin kwam dan kijken waarom u zolang op

het toilet zat waarna ze u bezig zag met die andere man. U legde ter ondersteuning van uw asielrelaas

ook een Proces-verbaal neer (zie groene map in het administratief dossier) waarin Anne (C.) tegenover

de politie van Antwerpen verklaringen aflegt over deze bewuste avond, rond 18 december 2016.

Zij verklaart hierin dat ze op die avond iets ging drinken met u in het Popi café waar u op een bepaald

moment 2 mannen zag zitten die u kende en waarmee jullie in gesprek geraakten. Hoewel u dus

verklaarde dat u uitgenodigd werd door een homovriend van u, van wie Anne (C.) volgens u ook zou

geweten hebben dat hij homo is, om naar het Popi café te gaan waarna u daar bij aankomst met uw

partner die daar was naar de toiletten zou verdwenen zijn zegt Anne (C.) dat ze met u iets ging drinken

in het Popi café waar u “op een bepaald ogenblik” 2 mannen zou gezien hebben die u kent en dat u

daarna naar het toilet zou verdwenen zijn met een van die mannen. Uw verklaringen zijn dus duidelijk

verschillend van de verklaringen die Anne (C.) deed in het proces-verbaal.

Bovendien verklaarde u dat Anne (C.) op zoek naar u kwam in de toiletten omdat u zo lang wegbleef

terwijl Anne (C.) in het proces-verbaal verklaart dat ze na een tijdje ook naar het toilet moest en u daar

zag met een andere man. Anne (C.) verklaart dan verder dat ze naar huis vertrok nadat ze u gezien had

met die andere man en u dan omstreeks 23u15 ook naar haar huis gegaan bent waar jullie dan over de

hele situatie zouden gepraat hebben. U verklaarde echter dat Anne (C.) naar huis ging nadat ze u

gezien had in de toiletten en daar uw homovriend ook niet blij met de situatie was. U zegt dan dat u bij

uw homovriend ging slapen en dat u bang was omdat u niet wist hoe Anne zou reageren waarna ze u

opbelde en u zei dat het allemaal gedaan was. Opnieuw moet vastgesteld worden dat uw verklaringen

tijdens uw gehoor op het CGVS niet overeenkomen met de verklaringen van Anne (C.) in het proces-

verbaal over de gebeurtenissen op de avond dat ze u zou betrapt hebben met een man.”

Verzoeker voert ter weerlegging van de voormelde motieven geen dienstige argumenten aan.

Het tijdsverloop tussen de feiten en het afleggen van hun respectieve verklaringen en de uiteenzetting

omtrent het functioneren van het menselijke geheugen kunnen de gedane vaststellingen immers

hoegenaamd niet verklaren. Daar de aangehaalde gebeurtenissen een manifeste afwijking vormen op

de alledaagsheid en van determinerende invloed waren op hun beider leven, kunnen zij geacht worden

in het geheugen van verzoeker en Anne C. te zijn gegrift zodat zij bij machte zouden moeten zijn deze

op coherente en duidelijke wijze uiteen te zetten. Daarenboven gaat het geenszins om details inzake de
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betreffende avond doch om essentiële elementen die het verloop van de avond zouden hebben

gekenmerkt.

Los daarvan, is de door verzoeker geschetste gang van zaken die avond evenmin aannemelijk.

Verzoeker laat de bestreden beslissing in deze volledig onverlet waar gesteld wordt:

“Daarnaast kan hierover ook opgemerkt worden dat het zeer opmerkelijk is dat, indien u werkelijk

uw homoseksualiteit verborgen houdt voor uw vrouwelijke partner om uw familie er te van overtuigen dat

u geen homoseksueel bent, u dan samen met uw vriendin iets gaat drinken in het Popi café, een

ontmoetingsplaats voor homoseksuelen waar u zelf vaak afspreekt met mannelijke partners. Dat u daar

dan voor de ogen van uw vriendin zou verdwijnen naar de toiletten met een man en er zo lang wegblijft

tot ze u komt zoeken en u “betrapt” met een andere man is weinig geloofwaardig.”

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien

verzoeker deze onverlet laat, onverminderd overeind.

In de bestreden beslissing wordt eveneens met recht gemotiveerd:

“U verklaarde tijdens uw gehoor op het CGVS dat u zowel met Tamara als met Anne een relatie begon

om uw familie te laten geloven dat u geen homo bent (zie gehoorverslag CGVS p.5&11). U zei dat u

dacht dat uw familie ging denken dat u geen homo bent als er vrouwen in uw leven waren en dat u uw

familie niet wilde verliezen omdat u van ze houdt (zie gehoorverslag CGVS p.7). Dat u zelfs in Europa

zou vinden dat u uw homoseksualiteit moest verbergen voor familieleden die op een ander continent

wonen en u daarom met een vrouw trouwde en er twee kinderen mee kreeg en er sindsdien een

dubbelleven op zou nahouden waarbij u uw homoseksualiteit ook zou verborgen gehouden hebben voor

uw vrouwelijke partners in Nederland en in België is weinig geloofwaardig. U verklaarde tijdens uw

gehoor op het CGVS ook dat, toen u in Europa aankwam, u eerst met een mannelijke partner zou

samengewoond hebben in Utrecht en u er verschillende homoseksuele relaties op nahield in Utrecht en

ook daarvoor in Rotterdam (zie gehoorverslag CGVS p.18 &19). Hoewel een Ghanees u dus toen al zou

geout hebben tegenover uw familie, hield dat u, volgens uw verklaringen althans, niet tegen om met een

(beweerde) homoseksuele partner te gaan samenwonen in Utrecht. Dat u dan enkele jaren later wel met

een vrouw trouwt, er twee kinderen mee krijgt en u ook voor haar uw geaardheid verborgen houdt,

zogezegd enkel en alleen om er uw familie van te overtuigen dat u geen homoseksueel bent, is niet

geloofwaardig.”

Verzoeker slaagt er niet in afbreuk te doen aan deze motieven. Waar aangenomen kan worden dat het

in se niet ongeloofwaardig is dat een persoon ernaar streeft om aanvaard te worden in familie en

gemeenschap, blijkt in het geval van verzoeker uit het voorgaande dat dit hem er in Europa aanvankelijk

klaarblijkelijk niet van weerhield om beweerdelijk te gaan samenwonen met een man, en dit zelfs nadat

zijn familie van zijn geaardheid op de hoogte werd gebracht. Dat hij het, ondanks dat hij in Europa vrijuit

homoseksueel kon zijn, nadien plots wel nodig achtte om met een vrouw te huwen, kinderen te krijgen

en zijn geaardheid zelfs voor deze vrouw verborgen te houden, zogezegd louter om zijn familie in

Ghana te overtuigen dat hij geen homoseksueel is, kan niet worden aangenomen.

Verzoeker legde bovendien tegenstrijdige verklaringen af over het moment waarop zijn familie in Ghana

voor het eerst te weten zou zijn gekomen dat hij homoseksueel is. Hieromtrent wordt in de bestreden

beslissing terecht gesteld:

“Bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ werd er u de vraag gesteld sinds wanneer uw familie

weet dat u homoseksueel bent (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het administratief dossier). U

antwoordde toen dat Tamara dit aan uw broer Robert vertelde en dat Anne uw hele familie hiervan op

de hoogte bracht toen jullie relatie eindigde. Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u dat een

Ghanees, die Jonh (B.) heet, uw familie er al op de hoogte van had gebracht dat u homoseksueel bent

kort na uw aankomst in Nederland, dus lange tijd voordat Tamara dit zou gedaan hebben (zie

gehoorverslag CGVS 5 & 6). Toen er u dan tijdens uw gehoor op het CGVS de vraag gesteld werd

waarom u bij DVZ niets over John (B.) vertelde die naar uw familie zou gebeld hebben, zei u dat de

persoon bij DVZ u die vragen niet stelde en dat het daar (in uw verklaringen bij DVZ) niet staat

omdat het u toen niet gevraagd werd. De vraag die u gesteld werd bij DVZ was nochtans letterlijk “sinds

wanneer weet uw familie dat u homoseksueel bent”.

Tijdens uw gehoor op het CGVS begon u zelf over John (B.) te praten die uw familie zou gebeld hebben

nadat er u de vraag gesteld werd waar u woonde in Rotterdam.

Er moet dus vastgesteld worden dat uw verklaringen bij het CGVS over wanneer uw familie zou ontdekt

hebben dat u homoseksueel bent niet overeenkomen met uw verklaringen hierover bij DVZ.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen concrete en dienstige argumenten aan. De

algemene uiteenzetting omtrent het functioneren van het menselijke geheugen kan geen afbreuk doen

aan het gegeven dat redelijkerwijze van verzoeker mocht worden verwacht dat hij op coherente en
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duidelijke wijze zou kunnen aangeven wanneer zijn familie voor het eerst op de hoogte kwam van zijn

homoseksuele geaardheid. Dit betreft namelijk een belangrijk en bepalend moment in zijn leven.

Verzoeker bleek evenmin aan de hand van precieze en duidelijke verklaringen te kunnen aangeven

wanneer hij zeker was van het feit dat hij homoseksueel was. In dit kader wordt in de bestreden

beslissing met reden opgemerkt:

“Tijdens uw interview bij DVZ verklaarde u dat u nog niet wist dat u homoseksueel was toen u in

Ghana woonde en dat het de kapitein was, die u naar Europa bracht, die u hiertoe

“introduceerde” (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het administratief dossier).

Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd op welke leeftijd u besefte dat u

homoseksueel was, verklaarde u echter dat u wist wat goed en slecht was toen u zes jaar was. U zegt

dan dat kinderen in Ghana op die leeftijd buiten douches nemen en dat u geen aantrekking voelde toen

u uw eigen zus of andere meisjes buiten douches zag nemen. U verklaarde verder dat u, toen u zes jaar

was, met andere jongens buiten speelde in de regen en dat u ze dan vasthield en probeerde te

penetreren. Wanneer u die andere jongens zag en ze vasthield werd uw penis wakker, wat niet het

geval was bij meisjes, in dat geval sliep uw penis. U verklaart dan verder dat u echt wist dat u altijd zo

ging zijn toen u 17 jaar was. U bevestigde daarna dat u al op zesjarige leeftijd jongens probeerde te

penetreren omdat uw penis sterker werd toen u met andere jongens speelde. (zie gehoorverslag CGVS

p.14).

Hoewel u dus bij DVZ verklaarde dat u niet wist dat u homoseksueel was voor u in Ghana vertrok en dat

het de kapitein van het schip was die u “hiertoe introduceerde”, zegt u tijdens uw gehoor op het CGVS,

toen u de vraag gesteld werd op welke leeftijd u besefte dat u homoseksueel was, dat u al andere

jongens probeerde te penetreren toen u zes jaar oud was en dat u echt wist dat u altijd zo ging zijn toen

u 17 jaar oud was.

U werd dan geconfronteerd met uw verklaring bij DVZ; dat u niet besefte dat u homoseksueel was voor

u vertrok uit Ghana, waarop u antwoordde dat u geen gevoelens had voor vrouwen wanneer het

regende toen u opgroeide en dat u zich realiseerde dat u echt homo was toen de kapitein u

“introduceerde”. U zei dan dat u hetzelfde bij DVZ zei als wat u zei tijdens uw gehoor op het CGVS (zie

gehoorverslag CGVS p.14). Er moet vastgesteld worden dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over

wanneer u beseft zou hebben dat u homoseksueel was. U zegt bij DVZ letterlijk dat u dit nog niet

wist toen u vertrok in Ghana en tijdens uw gehoor op het CGVS zegt u dan dat u het al wist toen

u zes jaar oud was en dat u het zeker was toen u 17 jaar oud was.

Wanneer er u dan, tijdens uw gehoor op het CGVS, gevraagd werd of u ooit getwijfeld had aan het feit

dat u homo was zegt u dat u “er meer verslaafd aan geraakte” toen u zeventien jaar oud was en u op

school de kamer deelde met een andere jongen. Wanneer u dan gevraagd werd wanneer u zeker wist

dat u mannen verkoos, dat u homoseksueel was, zegt u dat u zeker was toen u uw kamergenoot zag en

dat u wist wie u was door die jonge man, die Samuel heette (zie gehoorverslag CGVS p.16).

Hoewel u dus als uitleg voor uw tegenstrijdige verklaringen tussen uw verklaringen bij DVZ en het

CGVS zei dat u zich pas echt realiseerde dat u homoseksueel was toen de kapitein u “introduceerde”

zegt u tijdens uw gehoor op het CGVS herhaaldelijk dat u al zeker was dat u homo was toen u 17 jaar

oud was. Dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over het moment waarop u beseft zou hebben dat u

homoseksueel bent en hoe u dat beseft zou hebben ondergraaft op ernstige wijze uw verklaringen dat u

homoseksueel zou zijn.

Gevraagd hoe u tot het besef gekomen bent dat u homoseksueel was zegt u eerst dat u het wist in uw

hart, door de omstandigheden. Wanneer dezelfde vraag u opnieuw gesteld werd zegt u dan dat dat u tot

het besef kwam dat u homoseksueel was toen u seks had met de kapitein. Gevraagd of dat dan het

moment was wanneer u besefte dat u homoseksueel was zegt u dan dat u het al wist maar dat u

niemand had in Ghana omdat het daar niet mogelijk is want het is niet toegelaten in Ghana. U voegt

daar dan aan toe dat de kapitein u niet verkrachtte en dat u wist dat jullie het gingen doen (zie

gehoorverslag CGVS p.15).

Gevraagd of u, voor u seks had met de kapitein, dan al wist of u homoseksueel was of daar nog aan

twijfelde zegt u dat u het al voelde omdat u geen gevoelens had voor vrouwen en u met de kapitein

besefte dat dit is wat u wilde. U werd er dan op gewezen dat dit in 1997 gebeurde en dat u dan 23 jaar

was, wat u bevestigde.

Er werd u dan opnieuw gevraagd of u in Ghana nu wel of niet al besefte dat u homoseksueel was,

waarop u zei dat u het toen wel al besefte. Gevraagd waarom u dan het tegenoverstelde verklaarde bij

DVZ geeft u het vage antwoord dat dit was hoe u het aanvoelde maar dat u wist dat het niet toegelaten

is. U werd er dan op gewezen dat het feit dat homoseksualiteit niet toegelaten is niet betekent dat u niet

zou kunnen beseffen dat u homoseksueel bent. U zei daarop dat het een probleem is als je het toont en

dat u het besefte toen u op school veel bij andere jongens was (zie gehoorverslag CGVS p.15).
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Wanneer er u dan gevraagd werd of er een bepaald moment was waarop u zeker was dat u

homoseksueel bent verwijst u opnieuw naar uw ervaringen met de kapitein en zegt u dat u dan wist dat

u “het beoefend had“ en dat u dan wist hoe het was (zie gehoorverslag CGVS p.17). Echter, wanneer er

u dan gevraagd wordt of u al zeker was dat u homoseksueel was voor u samen was met de kapitein

zegt u dan dat u het al zeker was maar dat u er “nooit van genoten hebt omwille van de regels in uw

land” en dat u wel homo was maar niet wist hoe het smaakte.

Uit uw tegenstrijdige verklaringen over het moment waarop u beseft zou hebben dat u homoseksueel

bent, hoe u tot dit besef gekomen bent en op welk moment u er zeker van was dat u homoseksueel

bent, blijkt duidelijk dat u moeite hebt om het onderscheid te maken tussen het moment waarop u dit

ontekt en beseft zou hebben en het moment dat u voor de eerste keer seksuele betrekkingen zou gehad

hebben met een andere man, een moment dat u zowel bij DVZ als bij het CGVS omschreef als het

moment dat de kapitein u “introduceerde tot de homoseksualiteit”.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Nog los van de mogelijke verwarring omtrent

het gebruik van het woord penetratie en van de eventuele nuanceverschillen ingevolge de vertaling,

blijkt uit zowel verzoekers voormelde verklaringen bij het CGVS zoals deze blijken uit het gehoorverslag

als uit de notities van verzoekers raadsman dat verzoeker reeds op zesjarige leeftijd begon gewaar te

worden dat hij zich aangetrokken voelde tot jongens en dat hij op zeventienjarige leeftijd zeker was van

zijn geaardheid. Dit is in strijd met zijn eerdere verklaringen bij de DVZ. De verwijzing naar het trage

proces waarmee de ontwikkeling van de geaardheid gepaard kan gaan, doet aan het voorgaande

evenmin afbreuk. Er werd immers gevraagd naar het ogenblik waarop verzoeker dit proces reeds had

doorgemaakt en zeker was dat hij homoseksueel was. Verzoeker bleek daarbij niet in staat om hierover

doorleefde en overtuigende verklaringen af te leggen. Het was geenszins onredelijk om te verwachten

dat hij op coherente wijze zou kunnen aangeven of hij nu al dan niet voor zijn vertrek uit Ghana zeker

was van zijn geaardheid.

Verzoeker gaf daarenboven blijk van een gebrek aan reflectie over de ontdekking, ervaring en

aanvaarding van zijn geaardheid in het nochtans homofobe Ghanese klimaat. In dit kader wordt in de

bestreden beslissing met reden gesteld:

“Ook wanneer er u gevraagd werd hoe u het besef van uw homoseksuele geaardheid opnam, of u daar

in het begin blij mee was of niet en wat er dan allemaal in u omging wanneer u besefte dat u

homoseksueel was, verwijst u opnieuw naar het moment waarop u seks gehad zou hebben met de

kapitein en zegt u dat u toen erg blij was omdat u toen veilig was, op zee en niet in Ghana (zie

gehoorverslag CGVS p.17). Gevraagd of u al gevoelens voor mannen had voor u vertrok in Ghana, zegt

u dan opnieuw dat u al op zesjarige leeftijd besefte dat u meer met jongens wilde spelen en hebt u het

over uw kamergenoot op school die u in een witte onderbroek zag en dat u twijfelde om hem wakker te

maken. U deed dit niet zei u omdat u niet wist hoe hij ging reageren, uw religie en het systeem hielden u

tegen en u wist ook niet of hij het graag zou hebben (zie gehoorverslag CGVS p.17).

Gevraagd of u het er moeilijk mee hebt gehad om uw eigen homoseksualiteit te aanvaarden zegt u dat

het niet moeilijk was voor u omdat u anders geen homo zou zijn indien dit moeilijk was. U legde verder

uit dat iets moeilijk is als iemand je tot iets dwingt maar u hield ervan, het was enkel moeilijk voor uw

familie (zie gehoorverslag CGVS p.16). Toen u dan gevraagd werd of het dan niet moeilijk was voor u

om dat te aanvaarden gezien u opgroeide in Ghana waar homoseksualiteit taboe is vroeg u zich eerst af

wat de PO met deze vraag bedoelde. De vraag werd u dan opnieuw gesteld en u zei dat het moeilijk

was om iets tegen te houden dat je graag hebt. U zei daarover verder dat u in Ghana er niet kon van

genieten dat u homo was omdat het daar niet open is en men er altijd onder bewaking staat en dat u het

daar niet zou verborgen hebben indien de situatie er was zoals die in Europa (zie gehoorverslag CGVS

p.16).

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 moet echter vastgesteld worden dat, wanneer er u naar momenten gevraagd wordt wanneer u

besefte dat dat u homoseksueel was, u enkel weinig doorleefde verklaringen kan afleggen over hoe u

als zesjarige jongen andere jongens probeerde te penetreren omdat uw penis “wakker” werd en hierover

verder zegt dat u ook niet opgewonden werd van uw zus en andere meisjes die toen buiten douchten.

Wanneer er u gevraagd werd over hoe u het besef van uw seksuele geaardheid opnam zegt u enkel dat

u zich veilig voelde nadat u voor de eerste keer seks had met een man omdat u zich op zee bevond in

niet in Ghana. Ook over uw gevoelens toen u opgroeide en het moment waarop u zou beseft hebben
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dat u homoseksueel bent in een land waar dit verboden is en absoluut taboe is kunt u enkel zeggen dat

het niet moeilijk voor u was omdat u het graag had maar dat u er niet van kon genieten in Ghana.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze vaststellingen. Andermaal dient immers te

worden vastgesteld dat, nog los van eventuele verschillen in woordgebruik en nuance, uit zowel de

inhoud van het gehoorverslag van het CGVS als de notities van zijn raadsman blijkt dat verzoeker,

hoewel hij melding maakte van de maatschappelijke afkeer voor homoseksualiteit, niet verder kwam dan

het afleggen van summiere, algemene en weinig doorleefde verklaringen en geen blijk gaf van enige

persoonlijke innerlijke reflectie en/of vertwijfeling over zijn geaardheid. Dat hij deze dermate gemakkelijk

kon aanvaarden is in de homofobe omgeving waarin hij vertoefde niet plausibel.

Verzoeker voert evenmin dienstige argumenten aan ter weerlegging van de volgende motieven:

“Bovendien kan hierover ook opgemerkt worden dat u verklaarde dat u in Ghana er niet kon van

genieten dat u homo was omdat het daar niet open is en men er altijd onder bewaking staat en dat u het

daar niet zou verborgen hebben indien de situatie er was zoals die in Europa. Dat u dan, eenmaal

aangekomen in Europa, trouwt met een vrouw en er kinderen mee krijgt in Nederland en later ook nog

een relatie begint met een vrouw in België en u uw homoseksuele geaardheid zodoende verbergt voor

uw familie en voor uw vrouwelijke partners, is niet aannemelijk.”

Reeds hoger werd namelijk opgemerkt dat, hoewel aangenomen kan worden dat het in se niet

ongeloofwaardig is dat een persoon ernaar streeft om aanvaard te worden in familie en gemeenschap,

dit verzoeker er in Europa aanvankelijk kennelijk niet van weerhield om te gaan samenwonen met een

man, en dit zelfs nadat zijn familie van zijn geaardheid op de hoogte werd gebracht. Dat hij het, ondanks

dat hij in Europa vrijuit homoseksueel kon zijn, nadien plots wel nodig achtte om met een vrouw te

huwen, kinderen te krijgen en zijn geaardheid zelfs voor deze vrouw verborgen te houden, zogezegd

louter om zijn familie in Ghana en zijn respectieve partners ervan te overtuigen dat hij geen

homoseksueel is, is niet aannemelijk.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing terecht vastgesteld:

“Toen er u gevraagd werd wat de naam was van het schip waarmee u vertrok in Ghana, gaf u de naam

Nedlloyd (wat eigenlijk de naam is van een rederij) en kon u vervolgens moeilijk op de naam komen van

de kapitein van het schip. Na even nadenken zei u dat dat het “een echte Nederlandse naam” was, Jan

of Jos (zie gehoorverslag CGVS p.9).

Het is opmerkelijk dat u niet op de naam kon komen van de persoon over wie u verklaarde dat deze uw

eerste mannelijke partner was en die u naar Europa bracht, de man die u in uw eigen bewoordingen

“introduceerde” tot de homoseksualiteit.”

Verzoeker slaagt er niet in deze vaststellingen te weerleggen. Dat hij van zijn eerste homoseksuele

partner, die bovendien een dermate pivotale rol speelde voor zijn verdere leven, zelfs de naam niet kon

verschaffen, kan door het functioneren van het menselijke geheugen namelijk niet worden verklaard.

Het was geheel niet onredelijk om te verwachten dat verzoeker de naam zou kunnen verstrekken van

een dermate bepalende persoon in zijn leven.

Verzoeker verschaft evenmin een dienstige uitleg ter verklaring van de volgende vaststellingen:

“Gevraagd met wie u in Utrecht samenwoonde zei u eerst “een homo” en gevraagd wat zijn naam was

zei u dat die man Jos heette, u zijn achternaam niet kent maar dat u hem kende als “Jos, een echte

Nederlander”(zie gehoorverslag CGVS p.6). Toen er u wat later tijdens uw gehoor op het CGVS

opnieuw gevraagd werd met wie u samenwoonde in Utrecht zegt u eerst “een Nederlander” (zie

gehoorverslag CGVS p.18) en toen er u gevraagd werd wat zijn naam was zei u dat u zijn bijnaam

kende, Joki. Gevraagd of u zijn echte naam kende zei u dat in Holland de naam normaal op de deur

staat maar dat iedereen hem Joki noemde, dat het misschien ook zijn echte naam was en dat iedereen

hem zo noemde. U bevestigde dan dat u enkel met die man samenwoonde , dat u 3 maanden

samenwoonde met hem en dat u nooit met andere mannen samengewoond heeft in Nederland (zie

gehoorverslag CGVS p.19).

U geeft dus twee verschillende namen voor de enige mannelijke partner met wie u in Nederland zou

samengewoond hebben voor u er met een vrouw trouwde.”

Andermaal kan immers worden opgemerkt dat voornoemd persoon, de eerste en enige man waarmee

verzoeker in Nederland zou hebben samengewoond, een voorname rol speelde in verzoekers

levensloop. Te meer nu hij drie maanden zou hebben samengewoond met deze man, vormt de

algemene uiteenzetting inzake het menselijke geheugen dan ook geenszins een afdoende verschoning

voor voormelde vaststellingen.

Verzoeker laat de bestreden beslissing bovendien geheel ongemoeid waar gesteld wordt:
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“U verklaarde dat er geen ontmoetingsplaatsen zouden zijn voor homoseksuelen in Eindhoven en dat er

ook in Rotterdam geen specifieke plaatsen zouden zijn waar homoseksuelen elkaar ontmoeten. U zei

dat het in Nederland een beetje anders is, dat het daar meestal op de boot, tijdens de gay parade is dat

homoseksuelen elkaar ontmoeten (zie gehoorverslag CGVS p.21). Het is echter algemeen geweten dat

er in Nederland wel talloze plaatsen zijn waar homoseksuelen elkaar kunnen ontmoeten. U geeft

bijgevolg allerminst blijk van enige kennis van het homo-milieu in Nederland.”

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien

verzoeker deze ongemoeid laat, onverminderd gehandhaafd.

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

aan verzoekers voorgehouden geaardheid en vrees voor vervolging.

De in het administratief dossier opgenomen documenten (map ‘documenten’) zijn niet van die aard dat

zij afbreuk kunnen doen aan de hoger gedane vaststellingen.

Het paspoort en de arbeidskaart kunnen omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde,

pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of betwist, geen

afbreuk doen aan het voorgaande.

Ten aanzien van het proces-verbaal werd reeds hoger vastgesteld dat de inhoud hiervan op meerdere

vlakken in strijd is met de verklaringen van verzoeker. Bijgevolg vermag dit proces-verbaal niet afbreuk

te doen aan de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoekers geaardheid en vrees.

Omtrent de getuigenis van Anne C., wordt in de bestreden beslissing met recht gesteld:

“U legde daarnaast ook een getuigenis per email neer van Anne (C.) waarin ze verklaart dat u

homoseksueel bent en hiervan uw familie op de hoogte bracht. Deze email heeft een duidelijk

gesolliciteerd karakter en ook deze verandert de hierboven gedane vaststellingen niet.

Daarnaast kan er ook opgemerkt worden dat Anne (C.) ook voor u getuigde in het kader van

uw regularisatieaanvraag op basis van artikel 9bis van de wet van 15/12/1980. U deed deze aanvraag in

2009 en verklaarde toen dat u al minimum 5 jaar ononderbroken op het Belgische grondgebied zou

verbleven hebben. Anne (C.) ondersteunde uw verklaringen en verklaarde toen dat ze u al in België zou

ontmoet hebben op 31.07.2004 (zie documenten buiten de asielprocedure). Tijdens uw gehoor op het

CGVS verklaarde u dat u niet precies wist sinds wanneer u in België woont maar dat u hier nu 8 jaar

woont, wat betekent dat u in 2008 België binnengekomen bent. U bevestigde ook dat u sinds 2008 in

België woont (zie gehoorverslag CGVS p.6).”

De documenten bij het verzoekschrift zijn evenmin van die aard dat zij de voormelde vaststellingen

kunnen ontkrachten.

De notities van verzoekers raadsman werden, voor zover relevant en waar deze door verzoeker werden

aangevoerd, reeds hoger besproken.

De bijdragen van UNHCR zijn van algemene aard, werden hoger reeds in rekening gebracht en

bevatten voor het overige geen gegevens die aan de voormelde concrete vaststellingen afbreuk kunnen

doen.

De e-mails van Jan B. en Anne C. vertonen een gesolliciteerd karakter en werden duidelijk opgemaakt

ten behoeve van verzoeker en ter ondersteuning van zijn asielrelaas. Gelet op de persoonlijke band

tussen verzoeker en de opstellers van deze e-mails kan aan de inhoud van de hierin opgenomen

verklaringen geen objectieve bewijswaarde worden gehecht. Ten aanzien van de e-mail van Anne C.,

kan bovendien opnieuw worden gewezen op haar verklaringen in het verleden in het kader van

verzoekers aanvraag op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet.

De website van Jan B. en het persartikel over de sluiting van het Popi café bevatten geen gegevens die

aan de voormelde concrete vaststellingen afbreuk kunnen doen.

Het ter terechtzitting neergelegde stuk, een e-mail getiteld “brief van een vriend”, kan omwille van

dezelfde redenen als deze aangehaald ten opzichte van de reeds eerder neergelegde e-mails van Jan

B. en Anne C. geen afbreuk doen aan het voorgaande.

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

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

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

elementen dan de aangevoerde asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande, toont hij niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

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 drieëntwintig mei tweeduizend zeventien

door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


