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nr. 229 803 van 4 december 2019

in de zaak RvV X/ IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. MWEZE SIFA

Wynantstraat 33

1000 BRUSSEL

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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 24 juli 2019 heeft

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

24 juni 2019.

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 5 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

1 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat G. MWEZE SIFA verschijnt

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, geboren op 12 december 1990 in Auchi, tegen Benin

City, Nigeria. U ging naar de lagere school in Auchi, tot u 15 of 16 jaar was. U begon nog aan het eerste

jaar secundair onderwijs vooraleer u naar Benin city ging om een opleiding tot vrachtwagenchauffeur te

volgen. U leerde er op twee jaar tijd het vak en bleef nog een jaar bij uw leermeester terwijl u op zoek

was naar werk. Intussen reisde u ook tussen Benin en Auchi, waar u een vriendje had.
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Uw vriendje, A., was een vriend waarmee u in de lagere school zat en met wie u intussen een

liefdesrelatie was aangegaan. Na drie jaar in Benin kon u in Auchi als vrachtwagenchauffeur aan de

slag voor Satrokon (fonetisch), een eigenaar van enkele vrachtwagens. Rond de kerstperiode in 2012

was u intiem met uw vriend in uw kamer in het familiehuis van de familie van uw vader, waar u woonde.

Eén van uw ooms kwam onaangekondigd binnen en betrapte jullie. Hij begon te schreeuwen en

sloeg een fles stuk waarmee hij u verwondde. Uw moeder belde in paniek de politie, bang dat u gelyncht

zou worden, waarop u en uw partner gearresteerd werden. Jullie werden eerst naar het politiestation

van Auchi gebracht en de volgende dag naar de Kirikiri gevangenis, waar jullie na kerst gedood zouden

worden, zo kreeg u te horen. U kon een bewaker overtuigen u te helpen ontsnappen in ruil voor

anderhalf miljoen Naira, op voorwaarde dat u het land zou verlaten, zodat de bewaker niet in de

problemen zou komen. U werd gekozen om voedsel mee uit te laden dat op maandag aan de

gevangenis geleverd werd en kon op dat moment ontsnappen. U reisde meteen verder naar Kano en

van daaruit naar Niger. In Niger belde u na twee dagen uw moeder op. Zij vertelde u dat ze

verschillende advocaten had gecontacteerd, maar dat uw zaak hopeloos was, aangezien u op

heterdaad betrapt was. Ze vond eveneens dat Niger nog dicht bij Nigeria was en dat u er niet veilig

genoeg zou zijn. U reisde verder door naar Libië, waar u enkele maanden verbleef en waar u werkte.

Aangezien er oorlog zou uitbreken reisde u door naar Italië, waar u in 2013 aankwam. U verbleef

anderhalf jaar in Italië, maar omdat de omstandigheden er ongunstig waren probeerde u naar Engeland

te gaan. U werd echter tegengehouden in Duitsland en vroeg daar asiel aan. Nadat u al twee jaar en

half in Duitsland werkte, kreeg u te horen dat u er geen documenten zou krijgen. Een advocaat zei u dat

u een kind zou moeten maken met een Duitse vrouw. U probeerde opnieuw naar Engeland te gaan,

maar kwam dit keer in België terecht, waar u op 6 juli 2018 asiel aanvroeg.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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.

U stelt homoseksueel te zijn en in Nigeria een relatie met een man te hebben gehad (zie notities van het

persoonlijk onderhoud op het CGVS, p. 10, 11). U ontvluchtte uw land in december 2012 nadat u met

uw vriendje betrapt werd terwijl jullie gemeenschap hadden in uw kamer (zie CGVS p. 15).

Vooreerst dient opgemerkt dat u volgens uw verklaringen in Duitsland asiel aanvroeg (zie notities CGVS

p. 3). Uit uw dossier kan worden afgeleid dat u pas in juli 2016 in Duitsland geregistreerd werd (zie

Eurodac Search Result in het administratief dossier), dit terwijl u begin 2015 in Duitsland aankwam (zie

CGVS p. 14). U stelt bovendien dat uw vingerafdrukken in Duitsland onder dwang genomen werden,

nadat u werd onderschept op een trein terwijl u onderweg was naar het Verenigd Koninkrijk. Van een

verzoeker die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid omwille van zijn seksuele geaardheid (CGVS

p. 17), kan nochtans verwacht worden dat hij onmiddellijk na aankomst in een veilig land zal proberen

zijn verblijf te regulariseren. De vaststelling dat u meer dan anderhalf jaar wachtte en eigenlijk toen ook

slechts onder dwang zich liet registreren, toont aan dat u internationale bescherming niet dringend

noodzakelijk achtte en laat toe reeds bij voorbaat vraagtekens te plaatsen bij de ernst van uw vrees.

Ook blijken de gegevens die u over uw religie en uw persoonsgegevens verstrekt gevoelig veranderd

sinds uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zo beweerde u voor DVZ nog dat u

voorheen R. heette, maar dat u zich in Italië bekeerde van moslim tot christen en sindsdien de naam F.

aannam (zie verklaring DVZ pt. 3 en 9). Voor het CGVS stelt u echter u nooit een andere naam dan F.

(S.) gebruikt te hebben en u bevestigt dat iedereen in Nigeria u als F. kent (CGVS p. 3, 4). Verder stelt u

niet echt religieus te zijn, maar u verklaart dat uw familie oorspronkelijk moslim was, maar dat uw

moeder Christelijk was en dat u soms met haar naar de kerk ging (CGVS p. 4, 5).
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Erop gewezen dat u bij DVZ verklaarde dat uw naam eigenlijk R. is, stelt u dat dit uw bijnaam is en dat

F. uw echte naam is (CGVS p. 24). U stelt dat uw vrienden op straat u R. noemden, maar dat u het niet

accepteerde (CGVS p. 24) (hoewel u eerder bevestigde dat iedereen u als F. kende, zie supra). U

ontkent bovendien dat u zei dat u eerder moslim was en herhaalt dat u in Nigeria naar de kerk ging met

uw moeder en dat uw vader volgens haar ook christen was (CGVS p. 24).

Uw verklaringen voor het CGVS zijn dus manifest strijdig met uw verklaringen voor DVZ. Uw

verklaringen voor DVZ komen echter wel gedeeltelijk overeen met de verklaringen die u in Duitsland in

het kader van uw asielprocedure aflegde. In Duitsland verklaarde u immers dat uw vader R. heette en

dat u zelf de naam F.R. zou dragen (zie ‘Niederschrift’ p 1, 4 en zie ook vertaling van het ‘Niederschrift’,

p.4). U verklaarde tevens problemen met uw familie gekregen te hebben nadat u zich in Nigeria tot het

Christendom bekeerde en u stelde dat problemen tussen christenen en moslims de hoofdreden vormde

van uw asielaanvraag in Duitsland (zie ‘Niederschrift’ p 5 en vertaling p. 5). Over een homoseksuele

geaardheid of relatie repte u in Duitsland met geen woord, integendeel, u vertelde zelfs dat u een vrouw

had en dat zij bij de geboorte van jullie kind overleden zou zijn (zie ‘Niederschrift’ p 5 5 en vertaling p. 5),

dit terwijl u voor het CGVS verklaarde nooit een relatie met een vrouw gehad te hebben (CGVS p. 20).

Bovendien blijkt dat u in Duitsland verklaarde Nigeria pas in januari 2014 verlaten te hebben, meer dan

een jaar na uw beweerde problemen naar aanleiding van uw relatie met uw vriendje. De vaststelling

dat u in Duitsland asiel aanvroeg onder een andere naam, met een andere familiegeschiedenis

en met heel andere asielmotieven, laat toe reeds bij voorbaat ernstige vraagtekens te plaatsen bij

uw beweerde homoseksuele geaardheid en de vervolgingsfeiten die hieruit zouden gevolgd zijn.

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

objectieve wijze de seksuele geaardheid aan te tonen, mag het CGVS van een asielzoeker die zichzelf

identificeert als homoseksueel wel 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 seksuele

geaardheid een omstandig, gedetailleerd en coherent relaas verwachten.

Bij uw bewering een jarenlange homoseksuele relatie gehad te hebben in Nigeria (CGVS p. 10),

dient dan ook het volgende opgemerkt te worden.

U stelt in Nigeria verschillende jaren samen geweest te zijn (CGVS p. 10) met uw vriendje A., die u

al van jongsaf kende, aangezien hij bij u in de buurt woonde en jullie samen naar de lagere school

gingen (CGVS p. 8, 9). Vooraleer u met A. een liefdesrelatie aanging dacht u nooit eerder aan mannen

of aan het aangaan van relaties met mannen (CGVS p. 19, 20). U had nooit een intieme relatie met

andere mannen in Nigeria (CGVS p. 20) en u vertrok dus nadat u betrapt werd (CGVS p. 15) met uw

eerste en enige vriendje. Uw bewering niet naar Nigeria te kunnen terugkeren omdat u er gekend staat

als homoseksueel en om die reden gearresteerd en gedood zal worden (CGVS p. 13, 17), moet dus

grotendeels nagegaan worden aan de hand van uw verklaringen over uw leven in relatie met A..

Hierbij valt meteen op dat u tijdens uw asielaanvraag bij de dienst vreemdelingenzaken niet spreekt

over A. met wie u betrapt zou zijn, maar over C.(e.) (zie vragenlijst CGVS, ingevuld door DVZ, aan

u voorgelezen en door u ondertekend op 7/11/2018). Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS

verklaart u echter dat uw vriendje (A.)ra. heette en dat u hem onder geen enkele andere naam kende

(CGVS p. 8, 9). De volledige naam van A. bleek u niet te kennen (CGVS p. 9). Zijn geboortedatum kent

u niet en hoewel u kan stellen dat hij ongeveer dezelfde leeftijd heeft, weet u niet of hij iets jonger of iets

ouder is dan uzelf. Nochtans zou men verwachten dat u coherente en volledige verklaringen kan

afleggen over uw eerste en enige vriendje in Nigeria (minstens toch over zijn naam), het vriendje met

wie u betrapt werd, waarna u u in de gevangenis belandde (CGVS p. 15). Deze vaststelling van het

tegendeel laat toe ernstige vraagtekens te plaatsen bij uw bewering in Nigeria een homoseksuele relatie

te zijn aangegaan, en dus ook bij uw bewering naar aanleiding van deze relatie betrapt,

gevangengenomen en gevlucht te zijn (CGVS p. 15-17).

Uw verklaringen over de duur en de aanvang van uw relatie met A./C., dragen verder bij tot

de ongeloofwaardigheid van het geheel van uw verklaringen. Zo kan u in het geheel niet duiden hoe

lang u A. reeds kende voor u een liefdesrelatie met hem aanging. U stelt dat u eerst bevriend was met

A. en dat het daarna een liefdesrelatie werd (CGVS p. 9, 10). Gevraagd hoe lang u met hem bevriend

was voor de relatie naar een liefdesrelatie evolueerde, antwoordt u slechts dat u zich geen data

herinnert.
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Wanneer wordt opgemerkt dat u geen data hoeft te geven, maar een schatting van hoe lang u hem al

kende, bijvoorbeeld een maand, een jaar, of nog langer, vooraleer de liefdesrelatie startte, stelt u

opnieuw dat u het niet kan zeggen, dat u geen jaartal heeft en dat u geen data noteerde, dat het niet

gepland was. Opnieuw opgemerkt dat er u slechts een schatting gevraagd wordt, dat u toch moet

kunnen duiden of u uw vriend een maand, een jaar, vijf jaar, tien jaar, of iets daartussen, kende voor u

meer dan gewone vrienden werd, herhaalt u slechts dat u geen data kan geven. U verwijst naar het jaar

waarin u samen was met uw vriend en stelt tenslotte dat het twee of vier of drie jaar was.

Desgevraagd bevestigt u dat u tussen twee en vier jaar lang een relatie had met A.. (CGVS p. 10) Later

in het gehoor stelt u nog dat u reeds samen was met A. toen u nog in Benin voor vrachtwagenchauffeur

leerde (CGVS p. 23), waardoor jullie beweerde relatie dus ruim vier jaar of nog langer geduurd moet

hebben (zie infra).

Deze moeilijkheden om de duur van uw vriendschap en daaropvolgende relatie met A. te duiden

zijn opvallend, zeker aangezien u met betrekking tot uw opleiding (drie jaar in Benin, CGVS p. 6) en uw

werkervaring nadien in Auchi (vier jaar, CGVS p.6), of uw verblijf in Duitsland (vier jaar, CGVS p. 3)

helemaal niet twijfelt en zelf deze periodes naar voor brengt. Uw verblijf van zeven jaar in Europa

benadrukt u ook meerdere keren tijdens het gehoor (CGVS p. 11, 18, 23). U hebt dus geen moeite om

het verstrijken van de jaren bij te houden, tenzij het uw relatie met uw vriendje betreft.

Ook over het aangaan van de homoseksuele relatie op zich, legt u verklaringen af die bijzonder weinig

doorleefd zijn. Gevraagd hoe uw vriendschapsrelatie met A. overging naar een liefdesrelatie, stelt u dat

de gevoelens kwamen omdat hij u zei seks te hebben met hem. Gevraagd of hij u voordien al toonde

dat hij homoseksueel had, erover sprak of toonde dat hij zich aangetrokken voelde tot u, vooraleer hij u

opdroeg seks met hem te hebben, ontwijkt u de vraag door te stellen dat het een geheim was, dat jullie

niet zeiden ‘we willen vandaag homoseksueel worden’, maar dat het zo uitkwam (CGVS p. 20).

Gevraagd of u zelf ooit gevoelens had voor hem of voor andere mannen, voor A. u vroeg seks te

hebben met hem, stelt u dat u niet ’s morgens opstond en dacht: ik wil gay worden. Erop gewezen dat

dit niet is wat gevraagd wordt, en opnieuw gevraagd hoe u zich voordien (voor A. u vroeg om seks te

hebben) voelde, stelt u vaagweg dat ‘iemand je leidt naar iets dat je nooit dacht te doen’ (CGVS p. 20).

Gevraagd hoe u dan reageerde toen hij u vroeg seks te hebben, stelt u dat u niet kan zeggen hoe de

gevoelens kwamen, u stelt dat u geen keuze had, dat jullie al speelden en dat het gewoon is hoe het

gaat (CGVS p. 20). Opnieuw gevraagd of u dan nooit eerder aan mannen dacht, of aan het

aangaan van relaties met mannen, voor hij (A.) het u vroeg (om seks te hebben), antwoordt u

ontkennend en stelt u dat het gewoon is hoe het gebeurde (CGVS p. 20). Deze vage en weinig

coherente verklaringen overtuigen in geen geval van een oprechte, doorleefde ervaring in het aangaan

van een homoseksuele relatie in een homofoob land als Nigeria. Er kan niet worden aangenomen dat

iemand die in dergelijke omstandigheden een homoseksuele relatie aanvat, niet meer over zijn

gevoelens, ervaringen en reacties kan vertellen dan dat een vriend hem vroeg om seks te hebben en

dat het zo gebeurde.

U stelt in Nigeria enkel een relatie gehad te hebben met A., nooit met andere mannen en evenmin

met een vrouw. Desondanks kan u geen coherent antwoord geven op de vraag of u homoseksueel bent.

Gevraagd of u op dit moment zou zeggen dat u homoseksueel bent, antwoordt u dat u geen manier hebt

om een vriendje te hebben op dit moment, omdat u zoveel problemen heeft. U stelt dat u geen hoop

hebt in het leven, dat u niets tegen homoseksuelen heeft, maar om nu homoseksueel te doen, u moet

eerst zichzelf zijn (CGVS p. 21). Hierbij valt op dat u homoseksualiteit als een handeling omschrijft en

niet als een manier van zijn die inherent is aan u als persoon. Gevraagd of u in Europa nog relaties had

antwoordt u ontkennend. Gevraagd of u met geen enkele man of vrouw relaties had, stelt u dat u naar

een hotel kan gaan om seks te hebben, betaald. Gevraagd of u dan betaalde om seks te hebben met

mannen of met vrouwen, stelt u dat u soms betaalt om seks te hebben met mannen. Gevraagd of het

dan correct is te stellen dat u zich nog steeds tot mannen aangetrokken voelt, in plaats van tot vrouwen,

stelt u opnieuw dat u niets tegen homoseksuelen hebt, dat het niet uitmaakt of u met mannen kan

slapen of met vrouwen, maar dat u meestal liever met mannen slaapt. Gevraagd of u dan soms ook

met vrouwen slaapt stelt u dat u het zich zelfs niet kan herinneren. (CGVS p. 21.)

Omwille van het bovenstaande kan niet worden aangenomen dat u homoseksueel bent, dat u ooit

een homoseksuele relatie had in Nigeria of dat u omwille van dergelijke relatie niet naar Nigeria zou

kunnen terugkeren.
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Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat 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, kan worden vastgesteld.

U legt geen documenten voor om uw identiteit of uw reisweg te ondersteunen. De vaststelling dat u er

niet voor terugschrikt wisselende verklaringen over uw vertrek en over uw identiteit af te leggen, doet

afbreuk aan uw algemene geloofwaardigheid.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 24 juli 2019 een schending aan van “Artikel 1 sectie A, §2 van

de Conventie van Genève van juli 1951”; “De artikelen 48/3; 57/6; 48/5 48/6 van de vreemdelingenwet

De Conventie van Genève du 28 juli 1951 en haar toegevoegd protocol van 31.01.1967 betreffende de

status van vluchteling”; “De artikelen 2 et 3 van de wet van juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen (hierna de wet van de 1991 - BS 12 september 1991)”; “Artikel

62 de la wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen”.

Wat de schending van “Artikel 1 sectie A, §2 van de Conventie van Genève van juli 1951 en artikelen

48/3 betreft”, voert verzoeker aan dat in het licht van de door hem verstrekte informatie moet worden

onderzocht of de door hem aangevoerde vrees verband kan houden met een van de criteria van het

Verdrag van Genève, hierbij verwijzend naar rechtspraak van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen. Hij wijst erop dat homoseksualiteit in de Nigeriaanse samenleving taboe

blijft en als immoreel wordt beschouwd.

Verzoeker stelt vast dat verweerder de bestreden beslissing grondt op het feit dat verzoeker in 2016

asiel heeft aangevraagd in Duitsland onder een andere naam met een andere familiegeschiedenis en

met heel andere motieven, waaruit volgt dat geen geloof kan gehecht orden aan zijn homoseksuele

geaardheid en vervolgingsfeiten die hieruit volgen, terwijl verzoeker aanvoert dat de commissaris-

generaal enkel rekening zou dienen te houden met de meest recente verklaringen van verzoekers

asielrelaas, identiteit en familiegeschiedenis, zoals afgelegd voor het Commissariaat - generaal.

Verzoeker bevestigt dat hij een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend in Duitsland in

2016, maar stelt dat hij zich niet herinnert dat te hebben gedaan onder een ander naam, een andere

familiegeschiedenis én andere asielmotieven. Hij stelt te volharden “in de verklaringen die hij heeft

afgelegd voor het Commissariaat-generaal nopens zijn identiteit, zijn asielmotieven en zijn seksuele

geaardheid”, benadrukt dat hij nog steeds dezelfde persoon is en ontkent ten stelligste een andere

identiteit te hebben. Verzoeker stelt dat het dan ook “verwonderlijk” is “dat de Commissaris generaal

verwarring probeert te zaaien tussen verschillende versies van verzoeker, terwijl het voor verzoeker

duidelijk is dat enkel de meest recente verklaringen afgelegd voor het Commissariaat-generaal

waarmee rekening dient te worden gehouden. Verzoeker meent dat op dat vlak de Commissaris-

generaal geen toereikende motivering heeft om haar beslissing te gronden.”.

Verzoeker stelt dat verweerder ten onrechte aanneemt dat “ten onrechte aan dat het relaas van

verzoeker omtrenent zijn homoseksualiteit hem niet geloofwaardig is, hij niet homoseksueel is, nooit een

homoseksuele relatie heeft gehad in Nigeria die hem belet er terug te keren”. Verzoeker wijst op zijn

verklaringen aangaande A.: “Tijdens het gehoor heeft verzoeker immers verklaard dat hij A. sinds zijn

jeugd kende en samen naar de lagere school gingen. Eerst was verzoeker bevriend met A. en deze

hechte vriendschap is op een heel natuurlijke en spontane manier geëvolueerd tot een liefdesrelatie. A.

was immers de eerste en enige vriendje van verzoeker waarmee hij een seksuele en liefdes relatie had.

Verzoeker verklaarde ook dat hij dat hij voordien nooit gedacht had dat hij ooit een liefdesrelatie of

gevoelens zou hebben voor een man.
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Voorts blijkt uit de verklaringen van verzoeker dat hij verschillende jaren, tussen 2 en 4 jaren een

homoseksuele liefdesrelatie heeft gehad met A.. Verzoeker heeft duidelijke verklaringen afgelegd over

zijn relatie met A., hoe het geëvolueerd was van een vriendschappelijke relatie naar een liefdesrelatie.

Verzoeker meent voldoende op deze vragen te hebben geantwoord.”. Verzoeker geeft aan dat hij “heel

erg verwonderd” is dat “de Commissaris generaal gevraagd heeft naar de actualiteit van zijn

geaardheid”. Hij stelt dat uit zijn antwoord duidelijk blijkt dat “hij verklaarde dat A. de eerste en de enige

man was waarmee hij een homoseksuele relatie heeft gehad in Nigeria”, dat hij tevens verklaarde “dat

hij op dit moment niet openstaat voor een relatie, omwille van problemen die hij thans heeft”, doch

occasioneel wel betaalde seks heeft met mannen. Hij betoogt dat er uit zijn antwoord duidelijk blijkt dat

er geen enkel twijfel kan bestaan over zijn actuele geaardheid. Hij voert een schending aan van “het

beginsel van behoorlijk bestuur van voorzichtigheid”.

Verzoeker meent dat hij zal worden onderworpen worden aan foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling als hij terugkeert naar zijn land van herkomst. Uit het voorgaande volgt volgens verzoeker

dat de beslissing van het CGVS moet worden herzien en dat het derhalve noodzakelijk is om verzoeker

subsidiaire bescherming te verlenen in de zin van artikel 48/4.

In hoofdorde wordt gevraagd om “verzoeker de status van Vluchteling te verlenen, In subsidiaire orde

hem minstens de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen op grond van artikel 48/4 van de wet

van 15 december 1980.”

2.2. Over de gegrondheid van het beroep

2.2.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. 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 de nood aan internationale

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3.1. Artikel 48/6, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De verzoeker om internationale bescherming dient alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek

zo spoedig mogelijk aan te brengen. De met het onderzoek van het verzoek belaste instanties hebben

tot taak om de relevante elementen van het verzoek om internationale bescherming in samenwerking

met de verzoeker te beoordelen.

De in het eerste lid bedoelde elementen omvatten onder meer de verklaringen van de verzoeker en alle

documentatie of stukken in zijn bezit met betrekking tot zijn identiteit, nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van de relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om internationale

bescherming indient.

Het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het bijzonder het ontbreken van

het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken in een procedure tot

beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, vormt een negatieve indicatie met
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betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van verzoekers relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan”.

2.3.2. Voorop benadrukt de Raad dat een persoon die verzoekt om internationale bescherming de plicht

heeft volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over het verzoek om

internationale bescherming. Het is in de eerste plaats aan verzoekende partij om de nodige elementen

aan te brengen bij de asielinstanties zodat zij kunnen oordelen over de nood aan internationale

bescherming. De medewerkingsplicht vereist van verzoekende partij dat zij zo gedetailleerd en correct

mogelijke informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en asielrelaas. Hierbij is

essentieel dat de verzoekende partij waarheidsgetrouw en oprecht is.

2.3.3. De Raad stelt vast dat verzoeker geen documenten ter staving van zijn identiteit, nationaliteit of

reisweg neerlegt. Verzoeker legt evenmin oprechte verklaringen af aangaande zijn identiteit en

levenswandel (zie infra). De vaststelling dat verzoeker er niet voor terugschrikt wisselende verklaringen

over zijn vertrek en identiteit af te leggen, wijst op het bewust weigeren mee te werken met de

autoriteiten die zijn vraag om internationale bescherming dienen te beoordelen en doet afbreuk aan zijn

algemene geloofwaardigheid.

2.3.4. Zo gaf verzoeker aan dat hij reeds asiel aanvroeg in Duitsland (notities, p. 3) maar blijkt uit het

administratief dossier dat verzoeker pas in juli 2016 in Duitsland geregistreerd werd (zie Eurodac Search

Result in het administratief dossier), terwijl hij reeds begin 2015 in Duitsland aankwam (“Ik kwam

Duitsland binnen in 2015. Januari, februari, zoiets.”, notities, p. 14). Van een verzoeker die beweert zijn

land van herkomst te zijn ontvlucht uit vrees voor zijn leven en vrijheid omwille van zijn seksuele

geaardheid, kan nochtans verwacht worden dat hij onmiddellijk na aankomst in een veilig land een

verzoek om internationale bescherming zou indienen. Het feit dat verzoeker zo lang wachtte om

bescherming te vragen, is immers een indicatie dat hij internationale bescherming niet dringend

noodzakelijk achtte en ondergraaft de waarachtigheid van de door hem geschetste vervolging.

Verzoeker stelde bovendien zelf dat zijn vingerafdrukken in Duitsland onder dwang genomen werden,

nadat hij werd onderschept op een trein terwijl hij onderweg was naar het Verenigd Koninkrijk (notities,

p. 17). De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker na zijn aankomst in Duitsland meer dan anderhalf

jaar wachtte en zich eigenlijk dan ook slechts liet registreren wanneer hij geen uitweg zag verder illegaal

te verblijven en niet omdat hij meende internationale bescherming te behoeven.

2.3.5. Dat verzoeker als Nigeriaanse burger zonder toelichtingen te geven geen identiteitsdocumenten

neerlegt kan hem kwalijk genomen worden. Bovendien legde verzoeker wijzigende en manifest

tegenstrijdige verklaringen af aangaande zijn religie en persoonsgegevens en handelde aldus

bedrieglijk. Zo gaf verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) nog aan dat hij voorheen R.

heette, maar dat hij zich in Italië bekeerde van moslim tot christen en sindsdien de naam F. aannam

(verklaring DVZ, punten 3 en 9), terwijl hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het CGVS dan weer

stelde dat hij nooit een andere naam dan F. (S.) gebruikt zou hebben en bevestigde dat iedereen in

Nigeria hem als F. kent (notities, p. 3-4). Verder stelde hij niet echt religieus te zijn en verklaarde hij dat

zijn familie oorspronkelijk moslim was, maar dat zijn moeder Christelijk was en dat hij soms met haar

naar de kerk ging (notities, p. 4-5). Er door de protection officer op gewezen dat verzoeker bij de DVZ

verklaarde dat zijn naam eigenlijk R. is, opperde verzoeker dat dit zijn bijnaam is en dat F. zijn echte

naam is (notities, p. 24). Verzoeker voegde eraan toe dat zijn vrienden op straat hem R. noemden, maar

dat hij het niet accepteerde (notities, p. 24) – hoewel verzoeker eerder aangaf dat iedereen in Nigeria

hem als F. kende (notities, p. 3-4). Bovendien kan niet worden ingezien dat verzoeker zichzelf bij de

DVZ kenbaar zou maken als R., indien hij niet accepteerde dat zijn vrienden op straat hem R. noemden.

Verder ontkende verzoeker bij het CGVS dat hij zei dat hij eerder moslim was en herhaalde hij dat hij in

Nigeria naar de kerk ging met zijn moeder en dat zijn vader volgens haar ook christen was (notities, p.

24).

2.3.6. Verzoeker verklaarde voor de Belgische asielinstanties dat hij homoseksueel is en Nigeria in

december 2012 ontvluchtte nadat hij met zijn vriendje A. betrapt werd terwijl ze gemeenschap hadden in

zijn kamer (notities van het persoonlijk onderhoud van 20 februari 2019 (hierna: notities), p. 10, p. 15).

2.3.7. Verzoekers verklaringen voor Dienst Vreemdelingenzaken, die manifest strijdig zijn met zijn

verklaringen voor het CGVS, komen echter wel gedeeltelijk overeen met de verklaringen die hij in

Duitsland in het kader van zijn – reeds bovenvermelde – asielprocedure aflegde. In Duitsland verklaarde

verzoeker immers dat zijn vader R. heette en dat verzoekers naam F.R. was (zie ‘Niederschrift’ p. 1, p. 4

en zie ook vertaling van het ‘Niederschrift’, p. 4).
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Verzoeker verklaarde tevens dat hij problemen kreeg met zijn familie nadat hij zich in Nigeria tot het

Christendom bekeerde en dat problemen tussen christenen en moslims de hoofdreden vormde van zijn

asielaanvraag in Duitsland (zie ‘Niederschrift’ p. 5 en vertaling p. 5). Verzoeker repte in Duitsland met

geen woord over een homoseksuele geaardheid of relatie. Wel integendeel, verzoeker vertelde dat hij

een vrouw had en dat zij bij de geboorte van hun kind overleden zou zijn (zie ‘Niederschrift’ p. 5 en

vertaling p. 5), dit terwijl hij voor het CGVS uitdrukkelijk verklaarde dat hij nooit een relatie met een

vrouw heeft gehad (notities, p. 20). Bovendien blijkt dat verzoeker in Duitsland verklaarde dat hij Nigeria

pas in januari 2014 verlaten had (zie ‘Niederschrift’ p. 3 en vertaling p. 3) – en dus meer dan een jaar

na zijn beweerde problemen naar aanleiding van zijn homoseksuele relatie. De vaststelling dat

verzoeker in Duitsland (laattijdig) een verzoek om internationale bescherming indiende onder een

andere naam, met een andere familiegeschiedenis en met heel andere asielmotieven, ondergraaft

verzoekers algehele geloofwaardigheid en ondermijnt reeds de door hem voorgehouden

vervolgingsfeiten.

2.3.8. Verzoeker bevestigt in zijn verzoekschrift dat hij een verzoek om internationale bescherming heeft

ingediend in Duitsland in 2016, maar stelt dat hij zich niet herinnert dat te hebben gedaan onder een

ander naam, een andere familiegeschiedenis én andere asielmotieven. Dergelijke toelichtingen zijn

bedenkelijk en kunnen uiteraard niet overtuigen. Integendeel, de vaststelling dat verzoeker bewust

telkens andere identiteiten en feiten voorbrengt, wijst er op dat verzoeker geen verklaringen aflegt die op

waarheid berusten.

Verzoeker stelt te volharden “in de verklaringen die hij heeft afgelegd voor het Commissariaat-generaal

nopens zijn identiteit, zijn asielmotieven en zijn seksuele geaardheid”, benadrukt dat hij nog steeds

dezelfde persoon is en ontkent ten stelligste een andere identiteit te hebben. Verzoeker is geenszins

ernstig waar hij beweert dat het dan ook “verwonderlijk” is “dat de Commissaris generaal verwarring

probeert te zaaien tussen verschillende versies van verzoeker, terwijl het voor verzoeker duidelijk is dat

enkel de meest recente verklaringen afgelegd voor het Commissariaat-generaal waarmee rekening dient

te worden gehouden.”. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker eraan voorbijgaat dat de

vastgestelde tegenstrijdigheden in zijn verklaringen grondslag vinden in het administratief dossier. Het

louter volharden in één van de uiteenlopende versies van het asielrelaas volstaat geenszins om de

vastgestelde incoherenties te weerleggen.

2.3.9. Verzoekers verklaringen aangaande zijn homoseksuele geaardheid en zijn jarenlange

homoseksuele relatie in Nigeria kunnen niet worden losgezien van voorgaande vaststellingen.

2.3.10. De Raad neemt aan dat het aantonen van een seksuele geaardheid gevoelig kan liggen en niet

evident is. Indien de kandidaat-asielzoeker echter geen bewijs kan verschaffen aangaande zijn of haar

seksuele oriëntatie en/of er is een gebrek aan specifieke informatie betreffende de status van LGBT in

het land van herkomst, dan stelt ook UNHCR dat de seksuele oriëntatie dient te blijken uit de

verklaringen van de kandidaat-asielzoeker (UNHCR, “Guidance Note on Refugee Claims relating to

sexual orientation and gender identity”, Genève, 2008, nr. 35). De Raad benadrukt dat kan verwacht

worden dat verzoekende partij minstens doorleefde verklaringen aflegt aangaande haar eigen homo- of

biseksuele bewustwording, ervaringen en relaties en de eigenheid van de geaardheid die verder reiken

dan stereotiepe opvattingen. Van een asielzoeker die zichzelf identificeert als homo- of biseksueel en

omwille van deze seksuele geaardheid beweert een vrees te hebben of een risico te lopen in zijn land

van oorsprong kan worden verwacht dat hij dit overtuigend aantoont.

2.3.11. Verzoeker verklaarde dat hij in Nigeria verschillende jaren een relatie had met A. (“Het was twee

jaar, of vier jaar, of drie jaar. Het is niet dat ik naar buiten ging om een vriendje te zoeken, het begon

zoals ik u zei.”, notities, p. 10). Verzoeker verklaarde dat hij A. al van in zijn kindertijd kende, aangezien

A. bij hem in de buurt woonde en ze samen naar de lagere school gingen (notities, p. 8, p. 9). Verzoeker

gaf aan dat hij samen met A. speelde en dat er al van in de kindertijd gevoelens waren (notities, p. 9).

Verzoeker verklaarde dat hij nooit een intieme relatie had met andere mannen in Nigeria (notities, p. 20)

en vertrok nadat hij betrapt werd met zijn eerste vriendje, A. (notities, p. 15). Verzoekers bewering niet

naar Nigeria te kunnen terugkeren omdat hij er gekend staat als homoseksueel en om die reden

gearresteerd en gedood zal worden (notities, p. 13, p. 17), moet aldus worden nagegaan in het licht van

zijn verklaringen over zijn leven en relatie met A..

2.3.12. Vooreerst dient opgemerkt dat verzoeker bij de DVZ geen enkele melding maakt van A. met wie

hij betrapt zou zijn, doch spreekt over C. (vragenlijst CGVS, vraag 3.5).
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Tijdens zijn persoonlijk onderhoud verklaarde verzoeker echter dat zijn vriendje (A.)ra. heette en dat

verzoeker hem onder geen enkele andere naam kende (notities, p. 8-9). Dat verzoeker de naam van zijn

vriendje, waarmee hij sinds hij kind was mee speelde en met wie hij tevens een homoseksuele relatie

zou hebben gehad, niet eenduidig kan verklaren, toont aan dat verzoekers verklaringen niet op

waarachtige feiten berusten. Bovendien bleek verzoeker de volledige naam van A. niet te kennen

(notities, p. 9), kende hij zijn geboortedatum niet en, hoewel hij kon stellen dat A. ongeveer dezelfde

leeftijd als verzoeker had, wist niet of A. iets jonger, dan wel iets ouder dan hemzelf was (notities, p. 9-

10). De vaststelling dat verzoeker onwetend is aangaande basisgegevens die betrekking hebben op zijn

vriendje, zoals diens familienaam en geboortedatum, ondergraaft de geloofwaardigheid van zijn

voorgehouden jarenlange homoseksuele relatie met A..

2.3.13. Verzoeker vage en onduidelijke verklaringen over de duur en aanvang van zijn relatie met A.

(dan wel C.) kunnen evenmin overtuigen. Zo wist verzoeker niet te duiden hoe lang hij A. reeds kende

voor hij een liefdesrelatie met hem aanging (“Ik probeer het te begrijpen, hoe de relatie is geëvolueerd,

maar het is niet altijd duidelijk wat u mij vertelt. U zegt dat, wanneer jullie zouden spelen, hij u zou

aanraken?”, “Ja, dat is hoe het startte.”, “Dus u ontmoette hem in uw omgeving, u wordt vrienden. Begon

het meteen, het aanraken, of pas later?”, “Nee, het startte niet meteen, hij is mijn vriend.”, “Hoe lang

waren jullie vrienden voor het startte?”, “Ik herinner met geen data in mijn hoofd.”, “Ik vraag u geen data,

ik vraag u hoe lang u ongeveer bevriend was met hem vooraleer het aanraken begon, vooraleer het

meer werd dan ‘gewone’ vriendschap. Was het een maand, een jaar, langer, dat u hem kende voor de

relatie?”, “Ik kan het u niet zeggen, ik heb geen jaartal, geen data genoteerd, het was geen plan.”, “Ik

vraag u niet naar data, gewoon een schatting, u kan mij toch zeggen of u een maand, een jaar, of vijf of

tien jaar, of iets tussenin, met hem bevriend was, voor het meer dan gewone vriendschap werd?”, “Ik

kan u geen data geven, het was niet gepland. Het jaar waarin we samen waren? (…)”, “U mag het mij

zeggen als u het weet, zeg maar?”, “Het was twee jaar, of vier jaar, of drie jaar. Het is niet dat ik naar

buiten ging om een vriendje te zoeken, het begon zoals ik u zei.”, notities, p. 10). Later in het gehoor

stelde verzoeker dat hij reeds samen was met A. toen hij nog in Benin voor vrachtwagenchauffeur leerde

(notities, p. 23), waardoor verzoekers beweerde relatie dus ruim vier jaar of nog langer geduurd moet

hebben. De vaststelling dat verzoeker – zelfs niet bij benadering – kan aanduiden hoe lang zijn relatie

met A. zou hebben geduurd en ontwijkend en vaag antwoordt, ondergraaft de waarachtigheid van zijn

voorgehouden relatie.

2.3.14. Verzoekers moeilijkheden om de duur van zijn vriendschap en daaropvolgende relatie met A. te

duiden klemmen des te meer gezien verzoeker met betrekking tot zijn opleiding (drie jaar in Benin,

notities, p. 6) en werkervaring nadien in Auchi (vier jaar, notities, p. 6), of zijn verblijf in Duitsland (vier

jaar, notities, p. 14) helemaal niet twijfelt en zelf deze periodes naar voor brengt. Verzoeker benadrukt

verder zijn verblijf van zeven jaar in Europa meerdere keren tijdens het persoonlijk onderhoud (notities,

p. 11, p. 18, p. 22). Aldus heeft verzoeker geen moeite om periodes bij te houden en aan te duiden,

tenzij het zijn voorgehouden relatie met A. betreft.

2.3.15. Verzoeker kon geenszins doorleefd vertellen over de bewustwording van zijn homoseksualiteit

en het aangaan van de homoseksuele relatie op zich. Zo legde verzoeker uit dat zijn vriendschapsrelatie

met A. overging naar een liefdesrelatie, omdat A. zei seks te hebben met hem (“Toen u in Nigeria

woonde, u was bevriend met A., jullie waren geliefden. Hoe startte de liefdesrelatie, hoe ging het over op

een relatie ipv vriendschap?”, “Zoals ik u zei, als we thuis waren, hij zou me zeggen dat ik met hem zou

moeten slapen, seks hebben dat is hoe de gevoelens kwamen.”, “Hij vroeg u om seks te hebben met

u?”, “Ja, dat is hoe we gay werden (that is how we start practicing the gay).”, “Hij vroeg u seks te hebben

met u en zo startte u een homoseksuele relatie?”, “Ja.”, notities, p. 19). Verder bleef verzoeker vaag

over het gegeven of verzoeker voordien ooit gevoelens had gehad voor A. of voor andere mannen

(“Voor hij u vroeg seks te hebben, toonde hij u ooit dat hij gay was, sprak hij er soms over, toonde hij dat

hij zich aangetrokken voelde?”, “Nee, dat is hoe ik het zag, hoe het uitkwam. Het was niet iets van: we

willen vandaag gay worden, het was een geheim voor ons, de dag dat we gevat werden is hoe het

startte, A. is dood en ik geloof dat het waar is. Dat is wat ik kan zeggen.”, “Ok maar dus voor hij u vroeg

seks te hebben, had u ooit gevoelens voor hem of voor andere mannen?”, “Het is niet iets waarover ik

dacht: ik stond op ’s morgens en dacht: ik wil gay worden.”, “Dat is niet echt wat ik vraag, hoe voelde u

zich voordien?”, “Iemand leid je naar iets dat je nooit dacht te doen.”, “Dus voor hij u er naartoe leidde, u

dacht er nooit over?”, “Ja, alles kwam daarvandaan, ik dacht er nooit eerder over: ok, ik wil gay worden.

Want in mijn familie, ze geloven zelfs niet dat er zoiets gebeurde, ze dachten dat we vrienden waren. Ze

dachten dat het normaal was om bevriend te zijn, het is niet iets datje zomaar kan doen, waar je vrij in

kan zijn, daarom was het op een andere manier.”, notities, p. 20).
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Verzoeker wist evenmin doorleefd aan te geven hoe hij dan reageerde toen A. hem vroeg seks te

hebben (“Toen hij u vroeg seks te hebben en u dacht er nooit eerder over, hoe reageerde u?”, “Ik kan

het u niet zeggen: dit is hoe de gevoelens kwamen, ik had geen keuze, we speelden al, ik weet niet hoe

ik het u kan uitleggen, het is gewoon hoe het gaat.”, notities, p. 20). Verder ontkende verzoeker opnieuw

dat hij nooit eerder aan mannen, of aan het aangaan van relaties met mannen had gedacht, voor A. hem

vroeg om seks te hebben en gaf aan dat het gewoon is hoe het gebeurde (“U dacht nooit eerder aan

mannen of het aangaan van relaties met mannen, voor hij het u vroeg?”, “Nee, dat is wat ik u zei, het is

gewoon hoe het gebeurde.”, “In Nigeria, u had nooit een relatie met een andere man?”, “Nee”, “U had

nooit seks met een andere man?”, “Nee.”, notities, p. 20). Verzoeker blijkt niet in staat te concretiseren

of toe te lichten hoe hij zich bewust werd van zijn homoseksuele geaardheid en blijft steken in vage

verklaringen en verwijzingen naar seksuele handelingen. Verzoeker slaagde er op geen enkel moment

in zijn gevoelens hierbij op een doorleefde en diepgaande manier uiteen te zetten. Verzoeker geeft geen

enkele blijk van enige zelfreflectie wat betreft de bewustwording van zijn eigen homoseksuele

geaardheid. Ook de vaststelling dat verzoeker zijn homoseksuele geaardheid zonder enig probleem

aanvaardde terwijl hij zich bewust was van de negatieve houding van zijn omgeving ten opzichte van

homoseksualiteit (“Toen u met de relatie startte, wist u over gays en hoe negatief mensen er tegenover

staan?”, “Ja, we wisten dat er geen manier was dat ze blij zouden zijn met ons, dat het negatief zou zijn.

Maar je moet doen watje wil doen tot je gevat wordt. Dat is hoe het gaat, hoe het is.”, notities, p. 20),

komt ondoorleefd en oppervlakkig voor. Dergelijke houding kan immers geenszins overtuigen in het licht

van de homofobe samenleving in Nigeria, waarin verzoeker opgroeide en leefde. Het is redelijk te

veronderstellen dat het ontdekken van de eigen homoseksuele geaardheid een zekere ongerustheid

meebrengt, minstens een zoeken naar een draaglijke aangepaste levensstijl. Ook verzoeker had

moeten ervaren dat de maatschappij, zijn vrienden en familie een homoseksuele geaardheid niet als

“normaal” aanzien en dit directe gevolgen had voor verzoekers keuze van vrienden, zijn handelswijze en

zijn plaats in de samenleving. Aldus kan verwacht worden dat hij doorleefde verklaringen aflegt

aangaande zijn eigen homoseksuele bewustwording en ervaringen, de eigenheid van homoseksualiteit,

quod in casu non, wel integendeel. Het is dan ook geenszins aannemelijk dat verzoeker, die in

dergelijke omstandigheden een homoseksuele relatie aanvat, niet meer over zijn gevoelens, ervaringen

en reacties kan vertellen dan dat een vriend hem vroeg om seks te hebben en dat het zo gebeurde.

2.3.16. Tot slot blijkt verzoeker niet in staat duidelijk en coherent aan te geven of hij al dan niet

homoseksueel is (“U zei me dat u een homoseksuele relatie had met uw vriendje. Zou u zeggen dat u

gay bent, nu op dit moment?”, “Het is hetzelfde probleem dat ik nu nog heb, ik ben nooit mijzelf geweest,

maar er is geen manier voor mij om nu een vriendje te hebben, ik heb zoveel problemen. In Europa, ik

heb nooit een plek gevonden voor mijzelf. Ik denk niet, ik leef nog als een gevangene. Dezelfde situatie

is nog steeds gaande, ik kan er nu niet over spreken, ik heb op dit moment geen hoop in het leven. Ik

heb niets tegen gays, maar om nu gay te doen, ik moet eerst mijzelf zijn.”, notities, p. 21). Hierbij valt op

dat verzoeker homoseksualiteit als een (seksuele) handeling omschrijft en niet als een manier van zijn

die inherent is aan hem als persoon. Gevraagd of het correct is te stellen dat verzoeker zich nog steeds

tot mannen aangetrokken voelt, in plaats van vrouwen, antwoordde hij “Ik ben niet tegen gays of zoiets,

als ik met mannen kan slapen, het maakt niet uit, ik kan ook met vrouwen slapen, maar meestal, ik slaap

liever met mannen.” (notities, p. 21). Verzoeker verduidelijkt dat hij soms met vrouwen slaapt, maar het

zich zelfs niet kan herinneren, en voornamelijk naar mannen gaat (notities, p. 21).

2.3.17. Verzoeker geeft in zijn verzoekschrift aan dat hij “heel erg verwonderd” is dat “de Commissaris

generaal gevraagd heeft naar de actualiteit van zijn geaardheid”. Hij stelt dat uit zijn antwoord duidelijk

blijkt dat “hij verklaarde dat A. de eerste en de enige man was waarmee hij een homoseksuele relatie

heeft gehad in Nigeria”, dat hij tevens verklaarde “dat hij op dit moment niet openstaat voor een relatie,

omwille van problemen die hij thans heeft”, doch occasioneel wel betaalde seks heeft met mannen. Hij

betoogt dat er uit zijn antwoord duidelijk blijkt dat er geen enkel twijfel kan bestaan over zijn actuele

geaardheid. Dergelijke nuanceringen in het verzoekschrift doen geen afbreuk aan verzoekers vage,

stereotiepe en onsamenhangende verklaringen die elke diepgang missen, aangaande zijn

voorgehouden homoseksuele geaardheid, zoals hierboven vastgesteld.

2.3.18. Verzoekers voorgehouden homoseksuele geaardheid is gelet op bovenstaande niet

geloofwaardig. Verzoeker maakte evenmin zijn voorgehouden homoseksuele relatie met A., wat de kern

van zijn asielrelaas uitmaakt, aannemelijk.

2.3.19. Verzoeker stelt dat verweerder ten onrechte aanneemt dat “ten onrechte aan dat het relaas van

verzoeker omtrent zijn homoseksualiteit hem niet geloofwaardig is, hij niet homoseksueel is, nooit een

homoseksuele relatie heeft gehad in Nigeria die hem belet er terug te keren” en wijst op zijn verklaringen
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aangaande A.. Verzoekers verwijzingen naar zijn (vage en oppervlakkige) verklaringen aangaande A.

kunnen bovenstaande vaststellingen in verband met zijn ongeloofwaardige homoseksuele geaardheid

en relatie met A. niet wijzigen.

2.3.20. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het herhalen van het asielrelaas en het

beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de

bestreden beslissing en het formuleren van boute beweringen, maar laat na concrete en geobjectiveerde

elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen.

2.3.21. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.4. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.4.1. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.4.2. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

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

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.5. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.5.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.5.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier december tweeduizend negentien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


