
RvV X - Pagina 1

nr. 66 142 van 2 september 2011

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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 25 mei 2011 heeft

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

10 mei 2011.

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 19 juli 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 augustus 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat W. DE MEESTER en van attaché

E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Kameroens staatsburger te zijn van de Orocko stam en afkomstig van Limbe (North

West Province). Na uw lagere schoolopleiding verhuisde u samen met uw moeder en zus van Limbe

naar Kumba (North West Province). U ging op internaat naar de Government Technical Highschool in

Ombe. In 2008 bood een kennis van uw moeder, (A.), aan om bij hem in Limbe te komen wonen, omdat

zijn huis dichter bij de school gelegen was. In juni 2008 ging u bij (A.), die eigenaar was van een bar,

wonen en begon hij u ook financieel te ondersteunen. In augustus 2009 begon hij u naar zijn kamer te

roepen waar hij u begon te strelen en te omhelzen. Hij vroeg u ook om met zijn geslachtsdelen te

spelen. Op 6 september 2009 had u een eerste keer seks met (A.). Na een tijd raakte u gewoon aan uw

relatie met (A.) en begon u zich aan hem te binden. Hij vertrouwde u toe dat een klant van zijn bar,

commandant (A.K.B.), zijn vorige partner was. Op 15 december 2009 vroeg commandant (A.K.B.) drank
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ter waarde van FR 45.000. Hij betaalde zijn schuld niet terug waardoor het tot een conflict kwam tussen

(A.) en de commandant. Uiteindelijk werd de zaak beslecht in de State Council, die besliste dat

commandant (A.K.B.) zijn schulden moest terugbetalen, de lege flessen en krat moest terugbezorgen en

daarbovenop een boete moest betalen. Toen jullie naar huis wilden terugkeren zwoer de commandant

dat hij jullie leven miserabel zou maken. Op 8 maart 2010 was u om twee uur ’s nachts de liefde aan het

bedrijven met (A.) toen er plots 10 mannen binnendrongen, sommigen in politie-uniform en anderen in

burgerkledij. Ze scholden jullie uit voor homoseksuelen en sloegen jullie urenlang. Om 6 uur werden

jullie naar het politiebureel in Limbe gebracht en in aparte cellen opgesloten. Gedurende 4 maanden

kreeg u bijna geen eten en drinken. Uiteindelijk werd u naar het ziekenhuis gebracht voor een check-up.

Na een maand in het hospitaal te hebben verbleven kon uw zus uw bewaker omkopen om u te helpen

ontsnappen. U vluchtte naar Balon Manyimen waar u toevallig uw kennis (J.E.) tegenkwam. U trof een

regeling met hem dat hij u zou helpen vertrekken uit Kameroen, waarvoor uw familie FR 850.000 diende

betalen. Na een maand verliet u het dorp en ging gedurende drie weken bij de moeder van (J.E.) in

Ndjombe Bassa wonen. Op 8 november werd u in de laadbak van (J.E.) naar een dorp in de buurt van

Douala gebracht. Op 24 november werd u door (J.E.) aan een blanke man, meneer (D.), geïntroduceerd

die dezelfde dag samen met u het vliegtuig naar België nam. Op 25 november 2010 kwam u aan te

België waar u op 26 november 2010 asiel aanvroeg.

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.

U verklaarde Kameroen te hebben verlaten nadat u werd vervolgd door de autoriteiten omwille van uw

homoseksuele relatie met (A.), maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het

Commmissariaat-generaal te worden gemaakt (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal dd. 19 april

2011 hierna CGVS, pp. 6-7).

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u de oorzaak van de door u aangehaalde “vrees voor

vervolging” of “reëel risico op het lijden van ernstige schade”, met name uw beweerde

homoseksuele geaardheid, niet aannemelijk maakt”

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

en beleving van uw beweerde homoseksuele geaardheid.

U verklaarde dat (A.), de man bij wie u inwoonde, steeds meer toenadering tot u zocht en u uiteindelijk

ook seks met hem begon te hebben. U was op dat moment zestien jaar (CGVS, p. 9). U verklaarde dat

u nooit eerder aangetrokken was door mannen (CGVS, p. 10) en voordien ook niet wist wat

homoseksualiteit was (CGVS, p. 3 en p. 10).

Er dient te worden opgemerkt dat u tegenstrijdige verklaringen aflegde over hoe u zich initieel voelde bij

uw homoseksuele relatie met (A.). Zo zei u aanvankelijk dat u zich in het begin niet aangetrokken voelde

en u het in eerste instantie niet fijn vond om de liefde met (A.) te bedrijven. U verklaarde dat u er

uiteindelijk aan gewend raakte (CGVS, p. 3) en u zich aan hem begon te binden nadat hij vele malen de

liefde met u had bedreven (CGVS, p. 3).

In uw latere verklaringen stelde u in strijd hiermee dat u vanaf de eerste keer dat u seks had met (A.)

zeker wist dat u homoseksueel was en wel omdat u het fijn vond en ermee wilde verdergaan (CGVS, p.

10). Wanneer er u vervolgens gevraagd werd hoe u zich daarbij voelde antwoordde u dat u niets voelde

en u het als iets normaal beschouwde (CGVS, p. 10).

Het komt verder niet doorleefd over dat u de seksuele toenaderingen van (A.) liet gebeuren en deed wat

hij vroeg zonder u zich hier tegen te verzetten (CGVS, p. 3). Gevraagd of u zijn benadering normaal

vond zei u dat u niet wist dat hij homo was en het een spel voor u was (CGVS, p. 3). Verder verklaarde

u dat hij aandrong en dat u bij hem inwoonde en hij u ook financieel hielp (CGVS, p. 3). Men zou

evenwel verwachten dat wanneer iemand die u als een vriend beschouwde (CGVS, p. 2 en p. 3) en van

wie u niet weet dat hij homoseksueel is, plots wil dat u hem overal aanraakt en zonder het te zeggen

seksuele gemeenschap met u begint te hebben (CGVS, p. 3), dit toch enige ontzetting en reactie bij u

zou teweegbrengen en u zich hier tegen zou proberen te verzetten. Des te meer daar u zelf op dat

moment niet wist dat u homoseksueel was (CGVS, p. 3 en p. 10) en u in een maatschappij leefde waar

heteroseksuele relaties de heersende norm zijn (CGVS, p. 9 en p. 10).

Ten slotte is het opmerkelijk dat u op 16 jarige leeftijd, een leeftijd waarop de meeste jongeren volop

hun seksualiteit ontdekken, nog nooit had stilgestaan bij uw eigen seksuele gevoelens en u bovendien

nog nooit van homoseksualiteit had gehoord (CGVS, p. 3). Dit is verwonderlijk daar het thema

homoseksualiteit veel ophef heeft veroorzaakt in de Kameroense maatschappij in de jaren voorafgaand

aan uw relatie met (A.), waarbij zowel de president, de media als de kerk zich mengden in de discussie

(zie landeninformatie).
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Voorts blijkt ook uw kennis van de leefwereld en de maatschappelijke en juridische positie van

homoseksuelen in uw land van herkomst quasi onbestaande.

Buiten (A.) had u nooit iemand verteld over uw homoseksualiteit. U wist dat enkele klanten in de bar van

(A.) homoseksueel waren omdat (A.) u dit verteld had maar zij waren zelf niet op de hoogte van uw

homoseksualiteit (CGVS, p. 4). Buiten de bar van (A.), die gefrequenteerd werd door enkele

homseksuele vrienden van hem kende u geen enkele ontmoetingsplaats voor homo’s (CGVS, p. 11).

Gevraagd of men in Kameroen kan veroordeeld worden voor homoseksualiteit tussen mannen

antwoordde u dat de gemeenschap mensen kan doden omdat ze niet van homoseksualiteit houdt

(CGVS, p. 9). U verklaarde eerst dat er misschien een wet is tegen homoseksualiteit maar dat het de

mensen zijn die homoseksualiteit niet toestaan (CGVS, p. 9). Pas wanneer de vraag u opnieuw werd

gesteld verklaarde u dat de wet homoseksualiteit verbiedt (CGVS, p. 9). U weet evenwel niet op basis

van welke wet of welk wetsartikel homoseksualiteit of homoseksuele handelingen in Kameroen strafbaar

zijn, en weet evenmin in welke straf de wetgeving voorziet (CGVS, p. 9).

Verder kent u geen homoseksuelen die problemen hebben gekend met de autoriteiten of die

gearresteerd en/of veroordeeld zijn omwille van homoseksualiteit (CGVS, p. 9 en p. 11). Nochtans blijkt

uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt dat er verschillende arrestaties en

gevangenschap van homoseksuelen plaatsvonden in de periode dat u een relatie had met (A.) (zie

landeninformatie). U stelde dat u gehoord had van bekende ministers, voetballers en managers dat ze

homoseksueel zijn maar kon geen namen geven van deze personen (CGVS, p. 11). U verklaarde verder

dat er artikels in de media zijn verschenen die kritiek leveren op homoseksualiteit maar kan geen

concrete artikels aanhalen (CGVS, p. 11).

U gaf tenslotte aan dat u geen enkele organisatie kent in Kameroen die opkomt voor de rechten van

homoseksuelen (CGVS, p. 10). Volgens de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt is

er in Kameroen zeker twee organisatie die opkomen voor de rechten van homoseksuelen in Kameroen,

namelijk Adefho en Alternatives-Cameroon (zie landeninformatie). Zelfs wanneer u de naam ‘Adefho’

werd gegeven of die van Alice Nkom, de advocate die deze organisatie heeft opgericht, wist u niet naar

wie of wat deze namen refereerden (CGVS, p. 12).

Men kan verwachten dat iemand met een homoseksuele geaardheid een meer dan gewone

belangstelling zou hebben voor de bestaande wetgeving, maatschappelijke initiatieven en de

berichtgeving met betrekking tot homoseksualiteit. Bovenstaande vage verklaringen en onwetendheden

ondermijnen dan ook verder de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende uw homoseksuele

geaardheid.

Wat betreft de beleving van uw homoseksualiteit in België kan nog het volgende worden opgemerkt.

Gevraagd of u in België ook homoseksuelen ontmoet en via welke kanalen, verklaarde u dat u in België

lid bent van de organisatie Tel Quels en regelmatig aan hun activiteiten deelneemt (CGVS, p. 11). Dit is

ook de manier waarop u andere homoseksuelen hoopt tegen te komen om eventueel een nieuwe relatie

aan te knopen (CGVS, p. 11 en p. 12). Wanneer er u gevraagd werd hoe vaak u ging antwoordde u

echter dat u in totaal twee keer ging en dat uw laatste activiteit met de organisatie reeds dateert van

december 2010 (CGVS, p. 11).

Tot slot legde u nog een aantal bedenkelijke verklaringen af met betrekking tot de

vervolgingsfeiten waarvan u beweert het voorwerp te zijn geweest, die de reeds aangetaste

geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnen.

U verklaarde dat het (A.K.B.) was, de ex-partner van Andrew en tevens politiecommandant (CGVS, p.

4), die de politie naar jullie huis had gestuurd om jullie te betrappen (CGVS, p. 8). Het is evenwel

merkwaardig dat jullie verraden werden door commandant Basua, aangezien hij hierdoor zichzelf

potentieel in gevaar bracht omdat op deze manier zijn eigen geaardheid en vroegere relatie met (A.) aan

het licht kon komen.

Verder verklaarde u dat de politiemannen de deur van de bar en daarna het huis openbraken en

vervolgens jullie kamer binnenkwamen en jullie troffen op het moment dat jullie de liefde bedreven

(CGVS, p. 7 en p. 8). Het is verwonderlijk dat jullie pas door hadden dat er politie was op het moment

dat ze de kamer binnenkwamen. Men zou immers verwachten dat het toch enig lawaai maakt om twee

deuren open te breken en met tien mannen het huis binnen te komen (CGVS, p. 8).

Tenslotte werd u volgens uw verklaringen gedurende 4 maanden opgesloten in het politiebureau met

slechts een beetje eten en helemaal geen drinken (CGVS, p. 7). Het is medisch gezien evenwel

onmogelijk om vier maanden zonder drinken te overleven.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan dan ook geen geloof gehecht worden aan

uw beweerde homoseksuele geaardheid en aan de vervolgingsfeiten die u aanhaalt als gevolg

van uw voorgehouden geaardheid en 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
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risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming zou lopen.

De door u neergelegde documenten wijzigen bovenstaande motivering niet. Het medisch certificaat

(uitgegeven door Dr. (E.E.M.) op 5 augustus 2011) stelt dat u zich op 5 augustus 2010 in het Regional

Hospital Limbe heeft aangemeld ten gevolge van een agressie. Er werden bij u een bloedneus,

schrammen, lichaamspijn en een mogelijke fractuur van de arm vastgesteld. Uit dit attest blijkt evenwel

niet dat u door de politie zelf naar de instelling werd gebracht (CGVS, p. 7). Evenmin kan dit attest

uitsluitsel bieden over de omstandigheden waarin u deze letsels heeft opgelopen. Uw aangifte van

geboorte (uitgegeven op 11 februari 2011 te Buea), uw geboortecertificaat (uitgegeven op 3 februari

2011 te Limbe), het attest van schoolbezoek (uitgegeven te Ombe op 14 februari 2011) en uw

studentenkaart bevatten identiteits- en persoonsgegevens die in casu niet meteen in twijfel worden

getrokken. Merkwaardig is wel dat uit het volgnummer van het attest van aangifte van uw geboorte en

uit de datum van aflevering van het geboortecertificaat blijkt dat beide documenten door lokale

autoriteiten werden afgeleverd in 2011. Men zou immers niet verwachten dat (lokale) Kameroense

autoriteiten in 2011 identiteitsdocumenten zouden afleveren aan iemand die in maart 2010 omwille van

zijn homoseksuele geaardheid werd gearresteerd en opgesloten en ongeveer 5 maanden later uit

detentie was ontsnapt. Deze vaststelling vormt een bijkomende negatieve indicator voor de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

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 voert in een enig middel de schending aan van het artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

juncto artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève evenals de schending van het artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet in samenhang gelezen met de beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid de

materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Hij stelt dat zijn verklaringen inzake zijn homoseksuele geaardheid niet tegenstrijdig zijn. Er is sprake

van een verschil in de interpretatie van het begrip ‘homoseksuele relatie’. Verzoeker betoogt dat er

slechts sprake is van een homoseksuele relatie wanneer men een seksuele relatie heeft met een man.

Voor zijn relatie met (A.) heeft hij nooit een seksuele relatie gehad. Hij merkt op dat hij wel reeds

gevoelens heeft gehad voor een schoolvriend, (T.E.). Deze relatie beschouwde hij evenwel niet als een

homoseksuele relatie zodat hij ze tijdens het gehoor niet heeft aangehaald. Verzoeker stelt dat hij zeker

was van zijn homoseksuele geaardheid vanaf het moment dat hij seks had met (A.). Ondertussen begon

hij zich emotioneel te hechten aan (A.). Dit neemt volgens verzoeker evenwel niet weg dat het eerste

seksuele contact fysiek geen aangename ervaring was. Hij merkt op dat gedurende de periode waarin

(A.) seksueel contact zocht, hij een emotioneel turbulente periode heeft meegemaakt zodat het voor

hem zeer moeilijk is om al deze gevoelens een juiste naam en plaats in de tijd te geven.

Verzoeker betoogt dat hij reeds geruchten had opgevangen omtrent de geaardheid van (A.) maar dat hij

daar niet helemaal zeker van was. Hij was dan ook verrast toen (A.) hem seksueel heeft benaderd.

Verzoeker stelt dat hij in eerste instantie afkerig heeft gereageerd maar niet op een extreme manier en

dat hij na enkele keren seks te hebben gehad zich zowel fysiek als emotioneel aan (A.) is beginnen

hechten. Hij merkt op dat dit des te meer het geval was omdat hij zich voorheen reeds aangetrokken

heeft gevoeld tot mannen en (A.) zeer veel affectie toonde.

Wat betreft zijn kennis van de leefwereld en de maatschappelijke en juridische positie van

homoseksuelen in zijn land van herkomst, stelt verzoeker dat hij wel andere bars kent die door

homoseksuelen worden bezocht. Hij voert aan dat hij er evenwel nooit behoefte aan heeft gehad deze

bars te bezoeken en dat hij er daarom niet op de hoogte van is. Hetzelfde geldt voor zijn kennis van de

gewoonten kenmerkend voor het milieu. Hij benadrukt dat hij zijn homoseksuele geaardheid pas heeft

ontdekt sinds hij (A.) heeft leren kennen. Verzoeker wijst op het feit dat hij geen jurist is en dus

onmogelijk op de hoogte is van de wetgeving. Hij stelt dat hij zich er wel van bewust is dat

homoseksualiteit een misdrijf is en sociaal totaal onaanvaardbaar is. Het feit dat hij het wetsartikel niet

kent, is volgens verzoeker onvoldoende bewijs om zijn homoseksualiteit te ontkrachten. Hij merkt op dat

er veel geruchten bestaan over bekende mensen in Kameroen die homoseksueel zouden zijn. Hij is

hierin evenwel nooit geïnteresseerd geweest en kan dan ook geen namen opsommen. Verzoeker stelt
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dat hij evenmin was geïnteresseerd in organisaties of mensen die de rechten van homoseksuelen

verdedigen.

Verzoeker merkt inzake zijn beleving van zijn homoseksuele geaardheid in België op dat hij reeds

aanwezig is geweest op bijeenkomsten georganiseerd door “Tels Quels” (“Association des Gays et des

Lesbiennes”). Hij wijst op het feit dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen reeds de

vluchtelingenstatus heeft toegekend op basis van het feit dat men een regelmatige bezoeker is van

“Tels Quels”. Als bewijs van zijn engagement voor deze organisatie legt hij vier foto’s neer van een actie

georganiseerd door Tels Quels.

Verzoeker benadrukt dat zijn verklaringen aangaande zijn vervolging helemaal niet bedenkelijk zijn. Het

feit dat de commandant, die zelf homoseksueel is, de politie op de hoogte heeft gebracht van zijn

homoseksuele relatie met (A.) en zo zichzelf in gevaar zou brengen, is volgens verzoeker louter

gebaseerd op een hypothese. Hij stelt dat hij niet op de hoogte was van de inbraak en verduidelijkt dat

het huis van hout is en het derhalve zeer gemakkelijk is om er op stille wijze binnen te vallen. Verzoeker

betoogt dat hij inderdaad bijzonder weinig water heeft gekregen gedurende zijn gevangenschap en dat

dit aanvoelde alsof hij geen water kreeg.

Wat betreft zijn identiteitsdocumenten die afgeleverd werden door lokale autoriteiten in 2011,

verduidelijkt verzoeker dat zijn zus deze documenten op illegale wijze heeft verkregen door de lokale

beambte een som aan te bieden. Verzoeker wijst op een verklaring afgelegd onder ede door zijn

moeder bij de “Court of First Instance holden at Limbe” waaruit volgens hem blijkt dat zijn verklaringen

waarheidsgetrouw zijn.

2.2.1. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag bij voorrang

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

kader van artikel 48/4.

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

zelf. Zoals iedere burger die om een 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 (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. 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 (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.

Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij ter ondersteuning van zijn voorgehouden reisweg per

vliegtuig, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor zijn algehele geloofwaardigheid.

Verzoeker maakt zijn homoseksuele geaardheid niet aannemelijk. Waar hij zijn verklaringen aangaande

de ontdekking en beleving van zijn homoseksuele geaardheid post factum in zijn verzoekschrift aanpast,

blijkt immers dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegt. Zo heeft verzoeker op het Commissariaat-

generaal tot twee maal toe verklaard dat hij zich voor zijn relatie met (A.) nooit eerder aangetrokken

heeft gevoeld tot mannen (administratief dossier, stuk 3, p. 5; p. 10) terwijl hij thans voorhoudt dat hij

reeds voor zijn relatie met (A.) gevoelens heeft gehad voor een andere man, met name (T.E.), een

schoolvriend. Van verzoeker kon redelijkerwijze worden verwacht dat hij coherente verklaringen aflegt

inzake het tijdstip waarop hij zich voor het eerst aangetrokken heeft gevoeld tot mannen gelet op de

impact op zijn persoonlijk leven van deze gevoelens binnen een homofobe maatschappij.

Verzoeker heeft tevens incoherente verklaringen afgelegd op het Commissariaat-generaal. Aanvankelijk

heeft hij verklaard dat hij zich in het begin niet zo aangetrokken voelde tot (A.) en het de eerste keer niet

fijn vond om de liefde te bedrijven, maar er na een tijdje aan gewend raakte en zich aan (A.) begon te
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binden (ibid., p. 3-4). Later tijdens het gehoor heeft verzoeker geheel in strijd hiermee verklaard dat hij

vanaf de eerste keer dat hij de liefde begon te bedrijven met (A.) zeker wist dat hij mannen verkoos

boven vrouwen omdat hij het fijn vond en ermee verder wilde gaan (ibid., p. 10). Gevraagd hoe hij zich

voelde bij de ontdekking van zijn homoseksualiteit, heeft verzoeker verklaard: “Ik voelde niks, het was

niet raar, het was normaal voor me” (ibid., p. 10).

Waar verzoeker beweert dat de voormelde tegenstrijdige verklaringen afgelegd op het Commissariaat-

generaal louter te wijten zijn aan een verschil in interpretatie van het begrip ‘homoseksuele relatie’, dient

te worden opgemerkt dat deze verklaringen niet voor interpretatie vatbaar zijn en geen ruimte laten voor

de nuanceringen die hij post factum tracht aan te brengen.

Overigens dient te worden opgemerkt dat het niet aannemelijk is dat verzoeker heeft verklaard dat hij

voor zijn relatie met (A.) nog nooit van homoseksualiteit had gehoord gelet op het feit dat uit de

landeninformatie in het administratief dossier blijkt dat, in de jaren voorafgaand aan verzoekers relatie

met (A.), het thema homoseksualiteit veel ophef heeft veroorzaakt in de Kameroense maatschappij en

dat zowel de media, de president als de kerk zich hebben gemengd in de discussie (administratief

dossier, stuk 11).

De voormelde vaststellingen ondermijnen derhalve op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van

verzoekers verklaringen inzake de ontdekking en beleving van zijn homoseksuele geaardheid.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker een beperkte kennis vertoonde aangaande (i) het

wetsartikel dat homoseksuele handelingen in Kameroen strafbaar stelt en de exacte strafmaat die door

de wet is voorzien; (ii) ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen buiten de bar van (A.); (iii) de namen

van bekende Kameroense ministers, voetballers en managers die homoseksueel geaard zijn of als

dusdanig in de media werden kenbaar gemaakt; (iv) homoseksuelen die omwille van hun geaardheid

problemen hebben ondervonden met de autoriteiten of die gearresteerd en/of veroordeeld zijn geweest;

(v) organisaties die opkomen voor de rechten van homoseksuelen in Kameroen.

Verzoeker beperkt zich inzake de voormelde vaststellingen tot het louter herhalen van zijn verklaringen

zoals afgelegd op het Commissariaat-generaal en tot het uiten van de algemene beweringen dat hij wel

andere bars kende maar er geen behoefte aan had deze te bezoeken of zich te engageren in het milieu

en dat hij nooit geïnteresseerd is geweest in bekende homoseksuelen of in organisaties die de rechten

van homoseksuelen verdedigen.

Waar verzoeker inzake de beleving van zijn homoseksualiteit in België aanvoert dat hij aanwezig is

geweest op bijeenkomsten georganiseerd door ‘Tels Quels’ en ter staving van zijn engagement voor

deze organisatie vier foto’s neerlegt van “een actie georganiseerd door ‘Tels Quels’”, dient te worden

opgemerkt dat de omstandigheden waarop de betreffende foto’s werden genomen slechts

momentopnames zijn en derhalve geposeerd overkomen. Verzoekers engagement voor ‘Tels Quels’

klemt nog des te meer daar hij op het Commissariaat-generaal heeft verklaard dat hij slechts twee keer

op de bijeenkomsten van ‘Tels Quels’ aanwezig is geweest en dat zijn laatste activiteit reeds dateert van

december 2010 (administratief dossier, stuk 3, p. 12).

De commissaris-generaal heeft daarenboven omtrent de vervolging waarvan verzoeker beweert het

voorwerp te zijn geweest, terecht vastgesteld dat hij vage verklaringen heeft afgelegd omtrent het feit

dat (i) (A.K.B.), de homoseksueel geaarde ex-partner van (A.), de politie op de hoogte heeft gebracht

van zijn relatie met (A.); (ii) hij pas doorhad dat tien politiemannen het huis waren binnen gevallen op het

ogenblik dat ze de kamer binnen kwamen; (iii) hij vier maanden zonder water werd opgesloten in het

politiebureau.

Mede gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoekers homoseksuele geaardheid

ondergraven de voormelde vaststellingen, die steun vinden in het administratief dossier en niet dienstig

worden weerlegd, dan ook de geloofwaardigheid van de door hem aangevoerde vervolgingsfeiten.

Verzoeker voert geen concreet verweer ten aanzien van de vaststelling in de bestreden beslissing dat

het door hem bijgebrachte medisch certificaat van 5 augustus 2010 geen uitsluitsel biedt betreffende de

omstandigheden waarin hij de letsels heeft opgelopen. Deze motivering vindt steun in het dossier, is

pertinent en terecht en blijft, daar zij door verzoeker niet dienstig wordt weerlegd, onverminderd

overeind.

Waar verzoeker inzake de door hem bijgebrachte identiteitsdocumenten thans aanvoert dat zijn zus de

documenten op illegale wijze heeft verkregen door de lokale beambte een som aan te bieden en dat de

commissaris-generaal hieromtrent niets heeft opgemerkt gedurende het interview, dient te worden

opgemerkt dat er geen bepalingen zijn die verhinderen dat verweerder de tijdens het gehoor

bijgebrachte documenten naderhand beoordeeld. Van verzoeker kan tevens verwacht worden dat hij,

tijdens het interview waar dit handelt omtrent de documenten, duidt op welke wijze hij deze documenten
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heeft bekomen indien de wijze van het verkrijgen van documenten een aanwijzing zou zijn voor zijn

voorgehouden vrees. Verzoekers verweer kan derhalve niet dienstig worden aangevoerd.

Wat betreft de door verzoeker bijgebrachte verklaring onder ede van zijn moeder van 24 mei 2011 dient

te worden opgemerkt dat het geattesteerde in deze brief niet verzoenbaar is met zijn verklaringen

afgelegd op het Commissariaat-generaal. De bewering in de verklaring dat “(E.S.) became more

comfortable with his sexual orientation when in July 2009 the government of Cameroon ratified the

Maputo Convention, legalizing among others, homosexualism in Cameroon” is manifest strijdig met

verzoekers verklaring dat hij voor augustus 2009, toen (A.) seksueel toenadering heeft gezocht, nog

nooit gehoord had van homoseksualiteit (ibid., p. 3) alsook met zijn hoger vastgestelde beperkte kennis

van de Kameroense wetgeving. Het voormelde strijdt eveneens met de landeninformatie waaruit blijkt

dat homoseksualiteit nog steeds strafbaar is in Kameroen en het ‘Maputo Protocol’ homoseksualiteit in

Kameroen derhalve niet heeft gelegaliseerd (administratief dossier, stuk 11). Tevens blijkt dat deze

verklaring werd afgelegd op “Court of first instance” (eigen vertaling: “rechtbank van eerste aanleg”),

hetgeen moeilijk te verzoenen is met de strafbaarheidstelling van homoseksualiteit in de Kameroense

wetgeving. De verklaring van verzoekers moeder kan zijn teloorgegane geloofwaardigheid niet

herstellen.

De door verzoeker bijgebrachte stukken vermogen derhalve niet tot een andere oordeelsvorming te

leiden.

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

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

vreemdelingenwet.

2.3.1. Verzoeker vraagt in ondergeschikte orde de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Hij voert aan dat uit zijn relaas duidelijk blijkt dat hij in Kameroen een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zou lopen doordat hij er in een levensbedreigende situatie zou terechtkomen.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas (zie sub 2.2.2.) en de elementen in het dossier

toont verzoeker niet aan dat er zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel

48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.4. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. De schending van het redelijkheidsbeginsel

kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke

wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

2.5. Daar waar verzoeker op algemene wijze alludeert op een gebrek aan zorgvuldig onderzoek dient te

worden opgemerkt dat hij niet in concreto uitwerkt waar en op welke wijze de commissaris-generaal het

zorgvuldigheidsbeginsel zou hebben geschonden. Dit beginsel legt de commissaris-generaal de

verplichting op om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een

correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, meer bepaald het verslag van de DVZ en de

vragenlijst en het gehoorverslag van het CGVS. Verzoeker kreeg de kans om zijn asielmotieven

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal

heeft zijn asielaanvraag op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met

inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet

geschonden.

2.6. Het enig middel is niet gegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

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

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter,

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN W. MULS


