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nr. 71 839 van 14 december 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

30 november 2011 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 16 november 2011.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 8 december 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 december 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. OGUMULA, loco advocaat I.

TWAGIRAMUNGU, en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, is het Rijk binnengekomen op 20 oktober 2011

en heeft zich op dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 28 oktober

2011 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen waar verzoeker werd gehoord op 7 november 2011.

1.3. Op 16 november 2011 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 16 november 2011 per drager ter kennis gebracht.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Kameroense nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 10 juni 1987 te

Kumba, Kameroen. U behoort tot de Bafoot etnie en u bent christen. U bent opgegroeid in uw

geboortestad Kumba, maar bent nooit naar school kunnen gaan. Uw vader overleed toen u nog heel erg

jong was waardoor u al op jonge leeftijd als huishoudhulp diende te gaan werken. Al tijdens uw kindertijd

voelde u dat u zich niet aangetrokken voelde tot vrouwen, maar dat u integendeel meer aandacht had

voor mannen. Op vijftienjarige leeftijd had u een eerste korte relatie met Mbolo. Hiervòòr durfde u

immers uw gevoelens voor andere jongens niet te uiten. Het was echter pas op 21- of 22-jarige leeftijd

dat u voor het eerst een echte langdurige relatie aanging met een man, met name met Andre Mbom, die

u ontmoette in een snackbar in Kumba. Jullie begonnen een relatie en hielden dit niet verborgen voor

de buitenwereld. Doordat u uw relatie niet verborg, en u nog nooit een vrouwelijke partner had gehad,

en doordat u af en toe andere mannen benaderde, waren leden van uw gemeenschap in Kumba op

de hoogte van uw homoseksualiteit, waardoor u af en toe problemen kreeg en aangevallen werd op

straat. Ook uw familie, zoals uw moeder, kreeg kennis van de geruchten over uw geaardheid, waardoor

de band met uw familie verslechterde. Op 15 augustus 2011 werd u aangevallen door een groep

personen in Kumba, waarop de politie diende tussen te komen. U werd door deze politiediensten

meegenomen en gedurende een korte tijd opgesloten. De politie waarschuwde u dat ze u de volgende

keer niet meer zouden helpen bij een eventuele volgende aanval. Nadat de politie u liet gaan, keerde u

terug naar uw woning, waar u enkele dagen binnenbleef, maar na een aantal dagen begon u terug te

werken in uw kleine winkel, die naast uw woning was gelegen, en die u een viertal jaren ervoor had

geopend. Op 9 oktober 2011 was u overdag samen met uw vriend Andre. Op het einde van de dag

keerde u terug naar uw woning, maar Andre werd diezelfde avond nog aangevallen door een groep

personen uit uw gemeenschap. Andre liet het leven bij dit incident. De volgende morgen kwamen de

personen naar uw woning om ook u aan te pakken. U werd geslagen en mishandeld, en men stak uw

winkel in brand. U slaagde er echter in te ontsnappen naar een nabij gelegen bos, waar u zich enkele

dagen verstopte. Na twee dagen – u had zich verkleed als moslim – kwam u een kennis, John Simon,

tegen. U legde uit wat er gebeurd was, en hij besloot u hierop te helpen. Hij begon uw vlucht en

paspoort te regelen. Op 19 oktober gingen jullie naar Douala waar jullie het vliegtuig richting Brussel

namen. Op de luchthaven van Zaventem verdween John Simon echter plotseling – hij had tevens de

paspoorten in zijn bezit – waarop u de politie aansprak en asiel aanvroeg, op 20 oktober 2010, bij de

Belgische asielinstanties.

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.

Er dient met name vastgesteld te worden 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 verklaart tijdens het

gehoor dat u reeds tijdens uw kindertijd begreep dat u zich aangetrokken voelde tot mannen (zie

gehoorverslag CGVS, p.11). Gevraagd hoe u dit dan wist en hoe u tot dit besef was gekomen,

antwoordt u dat u zich niet aangetrokken voelde tot meisjes (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Op de

vraag wat u voelde op het moment dat u met zekerheid wist dat u homoseksueel was, verklaart u dat

het voor u normaal was en dat u er geen slechte gevoelens bij had (zie gehoorverslag CGVS, p.12).

Wanneer de interviewer u vervolgens vraagt wat de houding is van de Kameroense gemeenschap ten

opzichte van homoseksualiteit, antwoordt u dat het door de gemeenschap als iets slechts en

verschrikkelijks wordt gezien (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Gevraagd of u zich dan niet meer vragen

stelde bij de ontdekking van uw homoseksualiteit, gezien het homofobe klimaat in uw land van

herkomst, antwoordt u eenvoudigweg van niet (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Dit laatste antwoord is

hoogst opmerkelijk gelet op de strafbaarstelling en het heersende sociale en religieuze stigma ten

aanzien van homoseksualiteit in uw land van herkomst. Met uw antwoord lijkt u aan te geven dat u

zonder al te veel problemen uw homoseksuele geaardheid aanvaardde hoewel u toch in een

maatschappij leefde die homoseksualiteit niet echt toejuicht. Dit erg weinig doorleefde antwoord komt

dan ook allesbehalve overtuigend over. Nergens brengt u gevoelens van angst, vertwijfeling of
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onzekerheid ter sprake die toch verwacht mogen worden tijdens de ontdekking van een homoseksuele

geaardheid in een homofobe omgeving.

Verder verklaart u dat u zich tijdens uw kindertijd al aangetrokken kon voelen tot mannen, maar dat

u geen uiting durfde te geven aan deze gevoelens (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Vervolgens wordt

u gevraagd – gezien uw bewering eerder tijdens het gehoor dat u af en toe mannen benaderde –

vanaf wanneer u dan wel uw gevoelens voor mannen tot uiting durfde te brengen, waarop u antwoordt

dat dat vanaf uw vijftiende moet geweest zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Gevraagd waarom u op

uw vijftiende wel uiting durfde te geven aan uw gevoelens ten opzichte van mannen, antwoordt u dat u

het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Het is merkwaardig dat u blijkbaar niet weet waarom u op

een bepaald moment wel uw gevoelens durfde te bekennen tegenover mannen aangezien dit

logischerwijze als een belangrijk moment beschouwd mag worden tijdens de ontdekking van uw

beweerde homoseksualiteit. Wanneer de interviewer hier verder op ingaat en vraagt of er dan iets

bijzonders gebeurd was, verklaart u dat er veel emoties waren, maar dat u niet weet waarom (zie

gehoorverslag CGVS, p.12). Gevraagd of u zich het moment herinnert waarop u voor de eerste keer

een man benaderde, aangezien deze stap toch niet evident moet geweest zijn in een gemeenschap

waar homoseksualiteit niet aanvaard wordt, antwoordt u dat Mbolo de eerste was toen u vijftien was,

maar dat u zich de details niet herinnert. Dit laatste antwoord komt echter niet overtuigend over

aangezien redelijkerwijze toch verwacht mag worden van iemand, die voor de eerste maal in een

homofobe omgeving een man zou benaderen omdat hij er gevoelens voor zou hebben, meer details te

kunnen geven over deze ontmoeting en gebeurtenis. Dat u niet meer details kan geven over een

dergelijk belangrijk moment in de ontdekking van uw beweerde homoseksuele geaardheid, ondermijnt

verder uw bewering als zou u homoseksueel zijn. Uw verklaringen betreffende de ontdekking en

beleving van uw beweerde homoseksuele geaardheid komen bijgevolg niet doorleefd en overtuigend

over.

Voorts kunnen ook ernstige bedenkingen gemaakt worden bij uw beweerde homoseksuele

relatie met Andre Mbom. U verklaart tijdens het gehoor dat u Andre ontmoet had in uw gemeenschap

maar dat hij van een andere plaats afkomstig was (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Wanneer u gevraagd

wordt hoe lang jullie een relatie hadden, antwoordt u in eerste instantie dat het een aantal jaren was

maar dat u niet weet hoeveel precies (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Later tijdens het gehoor wordt u

deze zelfde vraag nogmaals gesteld waarop u ditmaal aangeeft dat het niet zo lang was en dat het drie

jaar moet geweest zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Gevraagd van waar Andre afkomstig was, moet

u het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Wanneer de interviewer vervolgens

vraagt wie Andre was, komt u niet verder dan te stellen dat hij een zaak had, dat hij twee taxi’s had,

maar dat dit alles is wat u over hem weet, wat toch vreemd is gezien uw verklaringen dat u zo’n drie jaar

een relatie heeft gehad met Andre (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Verder weet u niet tot welke etnie

Andre behoort, of hij al eerdere homoseksuele relaties heeft gehad, noch waar zijn familie woont (zie

gehoorverslag CGVS, p.9-10). Gevraagd hoe oud Andre was, antwoordt u dat hij ouder was, 33 of zo,

maar u kent de datum van zijn verjaardag niet (zie gehoorverslag CGVS, p.10). U weet evenmin of

Andre broers of zussen had, of hij gestudeerd heeft, noch of zijn familie al dan niet op de hoogte was

van zijn homoseksualiteit (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Gevraagd wat jullie zoal samen deden in

Kameroen, antwoordt u in eerste instantie dat jullie samen de liefde bedreven (zie gehoorverslag CGVS,

p.9). Wanneer vervolgens gevraagd wordt of jullie ook nog andere dingen deden, komt u niet verder dan

te stellen dat jullie ook naar snackbars gingen. Deze laatste twee antwoorden kunnen bezwaarlijk

doorleefd en overtuigend genoemd worden. Verder laat u tijdens het gehoor nog vallen dat Andre

problemen zou hebben gehad in het verleden en dat hij niet over zijn identiteit praatte, die hij bovendien

voortdurend diende te verbergen (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Gevraagd wat voor problemen hij had,

moet u opnieuw het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Later tijdens het gehoor

stelt u nog dat Andre altijd zeer wantrouwig was, en dat, als u over zijn persoonlijke leven begon, het

gesprek dan altijd stopte (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Eerder tijdens het gehoor – na de vraag

welke etnie Andre heeft – gaf u ook al aan dat u dit niet wist omdat u zo in de relatie opging en dat dit

privé was (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Deze antwoorden – dat jullie niet over het persoonlijke leven

van Andre praatten – komen echter niet overtuigend over. Logischerwijze zou men toch mogen

verwachten dat men net wel op de hoogte is van elkaars persoonlijke leven gezien de intimiteit en de

persoonlijke band die een langere relatie impliceert. Vooral uw bewering dat u in die mate opging in de

relatie zodat u niet op de hoogte was van een aantal persoonlijke gegevens van Andre, is hoogst

merkwaardig te noemen. Logischerwijze zou men toch mogen verwachten van iemand die beweert zo’n

drie jaar een relatie te hebben gehad met een bepaald persoon, meer persoonlijke gegevens over deze

persoon te kunnen geven, wat in uw geval hoegenaamd niet zo is. U weet derhalve niet te overtuigen

wat uw beweerde homoseksuele relatie met Andre betreft.
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Voorts is uw kennis van de leefwereld en enigszins ook de juridische positie van

homoseksuelen in uw land van herkomst niet overtuigend. Op de vraag of u homoseksuelen kent in

Gambia, antwoordt u dat u weet dat er andere mensen gedood werden maar dat u ze niet persoonlijk

kent (zie gehoorverslag CGVS, p.12). U verklaart verder zelf geen personen te hebben gekend die

gelijkaardige problemen als u hebben gehad (zie gehoorverslag CGVS, p.13). U kent geen

ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen in Gambia (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Gevraagd hoe

homoseksuele personen dan weten of iemand al dan niet homoseksueel is, en waar ze die kunnen

ontmoeten, antwoordt u dat u het niet weet, dat u het niet over anderen kan zeggen en dat, als u samen

bent met iemand, u het dan enkel van jullie beiden weet (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Het is echter

niet aannemelijk – gezien uw bewering dat u reeds sinds uw kindertijd beseft dat u homoseksueel zou

zijn – dat u hoegenaamd niet op de hoogte bent van de wijze waarop homoseksuele personen elkaar

ontmoeten in Kameroen en hoe ze al dan niet van elkaar weten of ze homoseksueel zijn. Voorgaande

antwoorden lijken aan te geven dat u geen enkele affiniteit heeft met de leefwereld van Kameroense

homoseksuelen.

Wanneer u tijdens het interview gevraagd wordt of u veroordeeld kan worden in Kameroen omwille

van homoseksualiteit, antwoordt u in eerste instantie ontwijkend dat u werd gearresteerd op 15

augustus en dat u geslagen werd (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd of u dan nooit beschuldigd

werd van een misdrijf tijdens uw detentie, verklaart u van niet, omdat ze enigszins nog sympathie voor u

hadden (zie gehoorverslag CGVS, p.13). U geeft verder wel aan dat homoseksualiteit niet legaal is in

Kameroen, maar weet niet op basis van welke wet of wetsartikel homoseksualiteit verboden is in

Kameroen (zie gehoorverslag CGVS, p.13). U heeft ook geen weet van organisaties die opkomen voor

de rechten van homoseksuelen in Kameroen (zie gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd of

homoseksualiteit dan niet ter sprake komt in de pers, antwoordt u dat u er nooit iets heeft over gelezen

of gezien (zie gehoorverslag CGVS, p.13), wat toch opmerkelijk is aangezien het CGVS over informatie

beschikt waaruit blijkt dat homoseksualiteit wel degelijk een aantal keer onderwerp is geweest van

controverse in de Kameroense pers (zie landeninformatie, administratief dossier). Zo verscheen in 2006

in een aantal Kameroense kranten een naamlijst van 50 prominente publieke figuren die homoseksueel

zouden zijn, wat de nodige opschudding veroorzaakte en wat opvallend hogere verkoopcijfers van de

betrokken kranten met zich meebracht (zie landeninformatie, administratief dossier). Verder is er in 2009

ook heel wat ophef geweest omtrent een mogelijke legalisering van homoseksualiteit, waartegen heel

wat protest en betogingen volgden die uitgebreid in de Kameroense media aan bod kwamen (zie

landeninformatie, administratief dossier). Uw bewering dat u nooit iets over homoseksualiteit heeft

gelezen of gezien in de Kameroense media komt dan ook niet overtuigend over, zeker gezien uw

bewering dat u reeds vanaf uw kindertijd zou geweten hebben dat u homoseksueel zou zijn. Tenslotte

blijkt u ook nog nooit van Alice Nkom te hebben gehoord die toch een bekende homorechtenactiviste in

Kameroen is, via haar organisatie ‘Association pour la Défense des Droits des Homosexuels (ADEFHO)

(zie gehoorverslag CGVS, p.13). Van iemand die zelf homoseksueel beweerd te zijn in een homofoob

land als Kameroen, mag redelijkerwijze verwacht worden beter op de hoogte te zijn van de risico’s die

hij loopt in dat land, de daarbij horende potentiële gevolgen, alsook over de incidenten hieromtrent. Uw

desbetreffende verklaringen kunnen bijgevolg niet overtuigend genoemd worden.

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

aan uw beweerde homoseksuele geaardheid en uw beweerde relatie met Andre Mbom, en

bijgevolg kan ook geen geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde en gevreesde

mogelijke gevolgen van uw beweerde homoseksualiteit. U legde tot slot nog een aantal

bedenkelijke verklaringen af die van die aard zijn de reeds aangetaste geloofwaardigheid van uw

asielrelaas verder te ondermijnen. Tijdens het gehoor voor het CGVS verklaart u dat u op 15

augustus 2011 aangevallen zou geweest zijn door een aantal personen in Kumba waarop de politie zou

zijn tussengekomen en waarop deze agenten u vervolgens zouden hebben gearresteerd. U verklaart

dat u gedurende één dag werd opgesloten door de Kameroense politiediensten (zie gehoorverslag

CGVS, p.5). De interviewer vraagt u vervolgens expliciet of u al na één dag weer werd vrijgelaten

waarop u bevestigend antwoordt (zie gehoorverslag CGVS, p.5). Tijdens het gehoor voor de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde u nochtans dat u na uw arrestatie op 15 augustus 2011 gedurende drie

dagen werd opgesloten in het politiekantoor (zie vragenlijst CGVS, dd. 28 oktober 2011, p.3,

administratief dossier). Dergelijke inconsistente verklaringen ondermijnen verder de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas.

Verder haalt u tijdens het gehoor nog aan dat heel wat mensen in uw gemeenschap op de hoogte

waren van uw homoseksuele geaardheid omdat u uw relatie met Andre niet verborgen hield en omdat u
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af en toe zelfs andere mannen benaderde (zie gehoorverslag CGVS, p.6-7). Wanneer u immers

gevraagd wordt hoe het kwam dat zowat iedereen op de hoogte was van jullie relatie, antwoordt u dat

het iets was wat niet verborgen was, dat ze u nooit met een meisje zagen en dat u al andere personen

had benaderd (zie gehoorverslag CGVS, p.6). U herhaalt zelfs enkele keren tijdens het gehoor dat u uw

relatie met Andre niet verborgen hield, en dat jullie alles samen deden (zie gehoorverslag CGVS, p.6-7).

Gevraagd op welke manier u uw relatie dan openlijk beleefde, verklaart u dat jullie de liefde wel in het

geheim bedreven, maar dat jullie voor het overige jullie relatie openlijk beleefden. In de snackbar zou

Andre u zelfs gekust hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.9). U beweert verder dat u andere mannen

benaderde zonder te weten of ze al dan niet homoseksueel waren, met als gevolg dat er heel wat

weigerden en met als gevolg dat zij op die manier wisten dat u homoseksueel was (zie gehoorverslag

CGVS, p.7-8). Dergelijke verklaringen ondermijnen eveneens verder de aannemelijkheid van uw

asielrelaas. Het is immers niet erg aannemelijk dat u dergelijk risicovol gedrag zou stellen in een

homofobe maatschappij zoals de Kameroense. U geeft overigens zelf tijdens het gehoor aan dat de

Kameroense maatschappij afkerig staat tegenover homoseksualiteit wat het nog opmerkelijker maakt

dat u dergelijk risicovol gedrag zou stellen. Dit door u gestelde bedenkelijke gedrag is dan ook niet

in overeenstemming te brengen met de door u aangehaalde ‘vrees voor vervolging’ en ‘reëel

risico op het lijden van ernstige schade’ en doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van

uw relaas.

U legde tenslotte geen documenten voor ter staving van uw asielrelaas, nog ter bevestiging van

uw identiteit.

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 Génève

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 de subsidiaire bescherming zou lopen.

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. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1A2 van het Verdrag van Genève van 28

juli 1951 en artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), onderneemt

verzoeker een poging om de verschillende weigeringsmotieven van de bestreden beslissing te

weerleggen of te ontkrachten.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) zijn

verklaringen betreffende de ontdekking en beleving van zijn beweerde homoseksuele geaardheid niet

doorleefd en overtuigend overkomen, (ii) hij wat zijn homoseksuele relatie met A.M. betreft niet weet te

overtuigen, (iii) zijn kennis van de leefwereld en enigszins ook de juridische positie van homoseksuelen

in zijn land van herkomst niet overtuigend is, en (iv) tot slot nog een aantal bedenkelijke verklaringen

werden afgelegd die van dien aard zijn dat de reeds aangetaste geloofwaardigheid verder wordt

ondermijnd.

2.3. De Raad merkt vooreerst op dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

met recht oordeelt dat verzoekers verklaringen omtrent de ontdekking en beleving van zijn

homoseksuele geaardheid weinig doorleefd overkomen. Verzoeker stelde immers, gevraagd naar zijn

gevoel toen hij besefte dat hij homoseksueel was, dat hij zich gewoon normaal voelde en dat hij er geen

slechte gevoelens bij had (administratie dossier, gehoorverslag CGVS, p. 11). Zijn verklaring in het

verzoekschrift dat het niet hoeft te verwonderen dat hij verklaarde dat hij het “normaal” vond en er geen

slechte “gevoelens” bij had aangezien hij reeds van zijn kinderjaren wist dat hij zich aangetrokken

voelde tot jongens en hij minder problemen heeft gehad bij de ontdekking en de beleving van zijn

homoseksualiteit, doet aan het voorgaande geen afbreuk. Echter, redelijkerwijs kan worden

aangenomen dat verzoeker, die afkomstig is van een homofobe samenleving waarin homoseksualiteit

taboe en strafbaar is, zoals blijkt uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie, zijn
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ontdekte homoseksualiteit op het ogenblik van de puberteit minstens als problematisch zou hebben

ervaren zelfs al zou hij al van jongs af aan geweten hebben dat hij zich aangetrokken voelde tot

mannen. Er kan dan ook verwacht worden dat verzoeker op een vrij eenvoudige en geloofwaardige

wijze kan aangeven, hoe hij zich concreet voelde ten aanzien van zijn homofobe gemeenschap, en in

het bijzonder zijn familie. Op de vraag of zijn familie wist dat hij homo was antwoordde verzoeker: “mijn

moeder weet het sinds mijn geboorte, ze bid de hele tijd om het te veranderen. (…) Ze wist het door

vermoedens, en de mishandelingen, en de pogingen om anderen te benaderen. Vroeg ze het u ooit?

Nee ze wist het gewoon. Ze weende, maar ik weet niet waarom ik kon veranderen” (administratie

dossier, gehoorverslag CGVS p. 7) een antwoord waaruit dient afgeleid te worden dat verzoeker geen

enkele affiniteit heeft met homoseksualiteit.

In de mate verzoeker nog voorhoudt dat zijn gevoelens eerst onuitgesproken waren vanaf de leeftijd van

12 jaar om vervolgens gepaard te gaan met veel “emoties” vanaf 15 jaar, en deze door verzoeker niet

nader bepaalde emoties niet noodzakelijk in strijd hoeven te zijn met gevoelens van angst, onzekerheid

en vertwijfeling waarmee de gebruikelijke ontdekking en beleving van homoseksualiteit – volgens de

commissaris-generaal – gepaard gaat, wijst de Raad erop dat uit verzoekers antwoorden tijdens het

gehoor blijkt dat hij zijn homoseksuele geaardheid blijkbaar zonder al te veel problemen zou hebben

aanvaard terwijl wel degelijk is gepeild naar de specifieke gevoelens waarmee deze ontdekking gepaard

ging en verzoeker niet verder komt dan: “U zei dat u de gevoelens voor anderen in het begin niet kon

uiten, maar eerder tijdens het gehoor zei u dat andere mannen benaderde? Vanwaar die verandering?

Het was vanaf de leeftijd van vijftien dat ik anderen begon te benaderen. (…) Ja M. was de eerste toen

ik vijftien was, maar ik herinner me de details niet… (…) M. was de eerste die ik echt benaderde…Er

waren nog anderen, maar ik wist niet hoe me uit te drukken, er zijn mensen bij wie ik ben, maar ik kan

het niet zeggen… Wat voelde u op het moment dat u zeker wist dat u homo was? Voor mij is het

normaal, ik had er geen slechte gevoelens over, enkel de gevoelens van de gemeenschap waren niet

goed.(…) U leefde in een land of gemeenschap waar homoseksualiteit een taboe is zoals u eerder heeft

aangegeven tijdens het gehoor? Niet meer vragen gesteld? Neen, toch niet. (…)”.

Bovendien blijkt uit de stukken van het dossier dat verzoeker een uiterst gebrekkige kennis vertoont

aangaande de wetten en straffen inzake homoseksualiteit in Kameroen en dat hij geen enkele affiniteit

heeft met de leefwereld van Kameroense homoseksuelen. Hij verklaarde dat hij niet juist wist wat de wet

hierover zegt, behoudens dat het verboden is. Verzoeker gaf aan niet te weten welk wetsartikel zich

uitspreekt over homoseksualiteit. Van iemand die afkomstig is van een samenleving waarin

homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld, die beweert een homoseksuele geaardheid te hebben,

voorhoudt dat hij een homoseksuele relatie had sinds drie jaar, beweert dat hij om die reden regelmatig

werd geslagen en opgepakt werd, zijn vriend het leven liet bij een incident, en die stelt ingevolge deze

geaardheid vervolging te vrezen, kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij zich informeert over de

strafrechtelijke vervolging die hij riskeert. Dit klemt des te meer nu hij beweert dat hij zijn relatie niet

verborg, iedereen zijn geaardheid wist en hij af en toe problemen kreeg binnen zijn eigen gemeenschap.

Verzoeker bleek bovendien niet te weten of er in Kameroen al dan niet organisaties bestaan die

opkomen voor de rechten van homoseksuelen

Voorts motiveert de commissaris-generaal met recht dat (i) verzoeker nog nooit bleek te hebben

gehoord van ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen in Kameroen, in acht genomen dat hij zijn

geaardheid als normaal aanzag, (ii) hij aangaf nooit iets gehoord of gezien te hebben over

homoseksualiteit in de pers terwijl in een aantal Kameroense kranten een naamlijst van 50 prominente

publieke figuren die homoseksueel zouden zijn voor de nodige opschudding zorgde, en er in 2009 ook

heel wat ophef is geweest omtrent een mogelijke legalisering van homoseksualiteit, en (iii) nooit bleek

gehoord te hebben over Alice Nkom die een bekende homorechtenactiviste is. De Raad stelt vast dat uit

de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat heel wat media een lijst met foto’s en

namen van zogezegde homoseksuele politici, zakenmannen en muzikanten, publiceerde alsmede dat

deze publicatie heel wat ophef veroorzaakte en een nationaal debat op gang bracht over homorechten

en privacy (administratief dossier, stuk 11: landeninformatie).

Dat de publicatie van een ophefmakende nominatieve lijst van bekende Kameroeners iemand die

daadwerkelijk homoseksueel is zou ontgaan zijn, is niet in het minst aannemelijk, zelfs al is de

betrokkene zoals in het geval van verzoeker nooit naar school geweest en ongeletterd. Overigens kan

aan die bewering in het verzoekschrift geen geloof worden gehecht vermits verzoeker tijdens het gehoor

stelde dat hij een internetvriend had en het wel eens gebeurde dat hij naar het internetcafé ging om

homoseksuelen te contacteren (administratief dossier, p. 13).

De Raad is derhalve van oordeel dat van een persoon die afkomstig is van Kameroen en die voorhoudt

homoseksueel te zijn, gelet op de ophef die werd veroorzaakt door het publiceren van deze lijst,

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij op de hoogte is van de kwestieuze lijst. De Raad herhaalt dat
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zelfs indien geloof kan worden gehecht aan het gegeven dat verzoeker laag geschoold is en hij geen

kranten leest dit niet aan zijn aandacht zou kunnen ontsnappen. In de mate verzoeker nog stelt dat

bepaalde vragen over hoe Kameroense homoseksuelen mekaar ontmoeten niet relevant zijn omdat er

geen draaiboek over bestaat waar, wanneer en hoe Kameroense homoseksuelen elkaar ontmoeten en

met elkaar omgaan, kan hij wederom de Raad niet overtuigen omdat uit alle elementen en gegevens

samen genomen dient vastgesteld te worden dat verzoeker geen affiniteit heeft met de homoseksuele

gemeenschap in Kameroen, wat niet aannemelijk is in een homofobe gemeenschap. Verzoeker stelt dat

heel wat mensen in zijn gemeenschap op de hoogte waren van zijn homoseksualiteit en hij zijn relatie

met A. niet verborgen hield en hij af en toe andere mannen benaderde. Dergelijke onrealistische

verklaringen ondermijnen eveneens de geloofwaardigheid van verzoekers relaas, vermits het niet

aannemelijk is dat hij dergelijk risicovol gedrag zou stellen in een homofobe maatschappij als de

Kameroense. Deze onrealistische voorstelling van de wijze waarop hij zich als homoseksueel in

Kameroen zou hebben gedragen en voormelde onwetendheden in hoofde van verzoeker zijn afdoende

om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan zijn beweerde homoseksuele geaardheid noch

aan de concrete asielmotieven die aan zijn vlucht ten grondslag zouden hebben gelegen. Derhalve

maakt hij evenmin aannemelijk dat hij op grond hiervan zou zijn vervolgd.

2.4. De Raad merkt op dat aan het administratief dossier een attest werd toegevoegd waaruit blijkt dat

verzoeker op het lichaam (linker en rechter schouderblad en rechter dij) een aantal brandwonden heeft

en dat de letsels volledig geheeld zijn en geen verdere zorgen behoeven. De Raad stelt vast dat

verzoeker in het verzoekschrift met geen woord rept over dit attest. Hoe dan ook uit dit attest kan niet

worden afgeleid dat de letsels te wijten zijn aan de door verzoeker voorgehouden vervolgingsfeiten die

hij middels zijn verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt. Wat de kopie van de geboorteakte betreft

dient te worden vastgesteld dat, gelet op het feit dat verzoeker geen enkel ander begin van bewijs

indient, niet kan worden nagegaan of verzoeker de persoon is vermeldt in de geboorteakte.

2.5. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat verzoeker niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Immers, De bewijslast

inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf en zoals ieder

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 (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 of met objectieve gegevens toegevoegd aan het administratief dossier. 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).

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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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 veertien december tweeduizend en elf door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


