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nr. 43 692 van 21 mei 2010

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 21 januari 2010 heeft

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

17 december 2009.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 10 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.-C. FRERE, die loco advocaat K. DASSEN verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Ghanees staatsburger te zijn van Twi origine en afkomstig van Accra. Een 10-tal

jaar geleden kwam u tot het besef dat u homoseksueel bent, en 4-5 jaar geleden werd u ook seksueel

actief. Uw problemen begonnen ongeveer 3-4 jaar geleden. Omwille van uw uiterlijke kenmerken en

omdat u weinig buiten kwam en nooit een vriendin had, begonnen de mensen in uw buurt zich vragen te

stellen over uw geaardheid. De vraag werd u ook expliciet gesteld en u gaf het toe. U werd nagewezen

op straat en beledigd. Op een nacht werd u beschoten door een bende mannen die riepen: “we moeten

die homo vermoorden”. Later werd ook uw huis in brand gestoken. Daarop vertrok u naar Tema, waar u

iets langer dan een jaar verbleef, om vervolgens naar Takoradi te gaan. Ook daar kreeg u na verloop

van tijd echter met beledigingen te maken omwille van uw geaardheid, waarop u in mei 2008 naar

Abidjan, Ivoorkust, vertrok. U voelde zich echter niet goed als homoseksueel in Afrika en besloot naar

Europa te gaan. In de haven van Abidjan ging u op clandestiene wijze aan boord van een schip met een



RvV X - Pagina 2

u onbekende bestemming. U verborg zich aan boord van het schip en stapte uit toen het schip

aanmeerde in een u onbekende haven. U bleek in België te zijn en vroeg aan een aantal mensen in de

buurt van de haven waar u asiel kon vragen. De volgende dag, op 22 oktober 2009, vroeg u in België

asiel aan.

B. Motivering

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

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

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

in aanmerking kan worden genomen.

Vooreerst blijkt uw kennis van de leefwereld en juridische positie van homoseksuelen in uw

land van herkomst praktisch onbestaand te zijn. Zo bleek u helemaal niet te weten of

homoseksualiteit of homoseksuele handelingen in Ghana bij wet verboden zijn, noch of de wet in een

sanctie voorziet (gehoorverslag CGVS, p. 4). U moest ook toegeven dat u eigenlijk helemaal niet weet

hoe het langs overheidszijde zit in dit verband (gehoorverslag CGVS, p. 11). Voorts kon u zich evenmin

herinneren of de problematiek van homoseksualiteit in Ghana in de mediabelangstelling is geweest en

bleek u geen andere mensen te kennen die omwille van hun homoseksuele geaardheid problemen

hebben gekend (gehoorverslag CGVS, p. 9 en 11). U vroeg het hen vreemd genoeg ook nooit

(gehoorverslag CGVS, p. 9). Ondanks de door u aangehaalde problemen zocht u evenmin hulp bij een

advocaat of een mensenrechtenorganisatie. Meer zelfs, u bleek niet eens te weten dat er in Ghana of

meer specifiek in Accra organisaties bestaan die zich inzetten voor de rechten van homoseksuelen

(gehoorverslag CGVS, p. 9) (zie landeninformatie). Verder stelde u eveneens in strijd met de informatie

waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd gevoegd (zie

landeninformatie), dat er in Accra geen ontmoetingsplaatsen bestaan voor homoseksuelen

(gehoorverslag CGVS, p. 5). Tot slot kan hier volledigheidshalve nog gewezen worden op het feit dat u

niet specifiek voor België koos als land van toevlucht (gehoorverslag CGVS, p. 10) en dat u zich sinds

uw aankomst in het land blijkbaar evenmin de moeite getrooste informatie betreffende de positie van

homoseksuelen in België te bekomen (gehoorverslag CGVS, p. 11).

Voorts komen ook uw verklaringen betreffende de ontdekking en beleving van uw

beweerde homoseksualiteit weinig overtuigend over. Zo verklaarde u opmerkelijk genoeg dat u

opgelucht was toen u tot het besef kwam dat u homoseksueel bent, wat enigszins moeilijk te rijmen valt

met uw verklaring als zou homoseksualiteit in Ghana als een abominatie beschouwd worden en

homoseksuelen er outcasts (paria’s) zijn (gehoorverslag CGVS, p. 4). Zolang u uw homoseksuele

geaardheid niet actief beleed zou u zich ook nooit bang of ongemakkelijk gevoeld hebben, wat opnieuw

- zeker in een Afrikaanse context - weinig aannemelijk overkomt (gehoorverslag CGVS, p. 4). Voorts is

het in het licht van uw eerdere verklaring betreffende de situatie van homoseksuelen in Ghana op zijn

minst ook opmerkelijk te noemen dat u ten aanzien van de mensen uit uw buurt gewoon toegaf

homoseksueel te zijn wanneer zij hiernaar vroegen, terwijl u dit ook gewoon had kunnen ontkennen

(gehoorverslag CGVS, p. 6). Betreffende de mannen waarmee u op meer regelmatige basis seksueel

contact had, dient dan weer vastgesteld te worden dat u buiten hun voornaam nauwelijks enige

informatie kan verstrekken over hen (gehoorverslag CGVS, p. 5-6). Gevraagd of u zich dan eventueel

bepaalde anekdotes kon herinneren omtrent uw ontmoetingen met deze mannen, kwam u niet verder

dan te stellen dat ze beleefd waren (gehoorverslag CGVS, p. 11), wat opnieuw weinig doorleefd

overkomt. Tot slot dient nog gewezen te worden op de manier waarop u over uw homoseksuele

geaardheid pleegt te spreken. Gevraagd bijvoorbeeld wat u in Abidjan deed, antwoordde u er te klussen

en er ook aan homoseksualiteit te doen. Gevraagd of u met dit laatste bedoelde dat u actief was in de

mannelijke prostitutie, antwoordde u ontkennend en voegde u eraan toe aan homoseksualiteit te doen

als hobby (gehoorverslag CGVS, p. 9-10), wat een nogal bedenkelijke woordkeuze is voor iemand die al

10 jaar weet dat hij homoseksueel is.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u derhalve uw beweerde

homoseksuele geaardheid niet aannemelijk, zodat evenmin geloof kan gehecht worden aan de

door u aangehaalde vervolgingsfeiten als gevolg van uw beweerde homoseksualiteit. Betreffende

de door u aangehaalde vervolgingsfeiten dient volledigheidshalve vastgesteld te worden dat u niet weet

door wie u beschoten werd (gehoorverslag CGVS, p. 8), noch wie uw huis in brand stak (gehoorverslag

CGVS, p. 7). Meer zelfs, gevraagd hoe u wist dat uw huis in brand gestoken werd, antwoordde u dat er

maar 2 mogelijkheden waren: ofwel lag het aan het feit dat u kaarsen gebruikte om uw huis te

verlichten, ofwel werd het - wat volgens u meer plausibel was - in brand gestoken (gehoorverslag

CGVS, p. 7). Wanneer vervolgens echter opgemerkt werd dat het dus evengoed een ongeluk had

kunnen zijn, herinnerde u zich plots dat de kaars die dag opgebrand was en u ze zelfs had

weggesmeten (gehoorverslag CGVS, p. 7). Dat u zich iets dergelijks pas meerdere jaren na de feiten

herinnert, en pas nadat opgemerkt werd dat het afbranden van uw huis mogelijks een ongeluk was,

komt echter allesbehalve geloofwaardig over, te meer u specifiek naar aanleiding van het afbranden van
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uw huis naar Tema verhuisde (gehoorverslag CGVS, p. 7) en u zich de vraag naar de oorzaak van het

afbranden van uw huis dus al gesteld zou moeten hebben. Het lijkt er dan ook op dat u gewoon uw

verklaringen aanpaste aan de opmerkingen van de dossierbehandelaar die het gehoor afnam, hetgeen

van aard is uw reeds aangetaste geloofwaardigheid verder te ondermijnen.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u geenszins aannemelijk dat in

uwen hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève

in aanmerking kan worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land

van oorsprong een “reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming zou lopen.

U legt tot slot geen enkel begin van bewijs voor van de door u ingeroepen vervolgingsfeiten, noch

enig document dat uw identiteit of reisweg zou kunnen aantonen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker stelt absoluut niet akkoord te kunnen gaan met de bestreden beslissing en benadrukt dat

hij wel degelijk homoseksueel is. Hij neemt zich voor hiervoor alsnog de bewijzen te verzamelen.

Verzoeker wijst er ook op dat men in Ghana niet open staat voor homoseksualiteit en publieke uitingen

ervan. In verband hiermee wijst hij op een krantenartikel en op het reisadvies van Ghana.

Verzoeker analyseert vervolgens zijn verklaringen en geaardheid ten opzichte van de criteria van de

Vluchtelingenconventie.

2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om en erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De bestreden beslissing stelt dat verzoeker er niet in slaagde zijn homoseksuele geaardheid

aannemelijk te maken gezien zijn praktisch onbestaande kennis van de leefwereld en positie van

homoseksuelen in Ghana, zijn weinig overtuigende verklaringen over zijn ontdekking en beleving van

zijn homoseksualiteit en de evenmin overtuigende verklaringen over de aangehaalde vervolgingsfeiten.

Verzoeker weerlegt de motieven van de bestreden beslissing niet in concreto. Hij stelt enkel formeel wel

degelijk homoseksueel te zijn zonder een aannemelijke verklaring aan te brengen voor het feit dat hij de

leefwereld van homoseksuelen in Ghana niet kon beschrijven. Evenmin brengt hij een verklaring aan

voor de weinig overtuigende beweringen inzake de ontdekking van zijn homoseksualiteit en de

problemen die aan de basis van zijn vlucht uit Ghana zouden liggen. De vaststelling dat men in Ghana

niet openstaat voor homoseksualiteit wijzigt de vaststellingen van de bestreden beslissing niet

aangezien deze de homoseksualiteit van verzoeker ontkent en niet de situatie van homoseksuelen in

Ghana. Het is tevens grotesk dat verzoeker in Abidjan “aan homoseksualiteit (deed) als mijn hobby”,

hetgeen bezwaarlijk als omschrijving van zijn leefwereld kan worden aanvaard.

Dient overigens opgemerkt te worden dat uit de door verzoeker bijgebrachte informatie (stuk 2) blijkt dat

“(h)omoseksuele handelingen zijn inderdaad verboden in Ghana en daarvoor worden mensen opgepakt

en veroordeeld, maar van een systematische vervolging lijkt geen sprake te zijn. Er is een kleine, maar

niet officieel erkende holebi-organisatie - de Gay and Lesbian Association onder voorzitterschap van
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Prince Mc Donald - en in Accra en in grotere steden als Kumasi en Tema is er een opkomende holebi-

subcultuur”, hetgeen verzoekers onwetendheden inzake de heersende wetgeving, ontmoetingsplaatsen

en feiten die in de media kwamen (zie wederom de berichtgeving in het door hem bijgebrachte stuk 2)

nog meer in de verf zet.

Verweerder benadrukt terecht dat bij gebrek aan geloofwaardigheid van de aangehaalde feiten, geen

toetsing van deze feiten dient te gebeuren aan de vluchtelingendefinitie zoals omschreven in artikel 1, A

(2) van de Vluchtelingenconventie.

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

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

Vreemdelingenwet.

3.1. Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus stelt verzoeker dat de bestreden beslissing

niet motiveert waarom hij hiervoor niet in aanmerking komt. Verzoeker stelt dat hij het slachtoffer zal zijn

van foltering of vernederende behandeling omwille van zijn geaardheid. Op deze wijze schendt de

bestreden beslissing de materiële motiveringsplicht.

3.2. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van 15

december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf.

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

Het feit dat de motieven inzake de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus geheel of

gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus

ondersteunen, betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende

gemotiveerd zou zijn.

Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn aangevoerde homoseksuele geaardheid (zie sub

2.2.) en de elementen in het dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op éénentwintig mei tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


