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nr. 242 174 van 13 oktober 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. LYS

Regentschapsstraat 23

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 30 april 2020 heeft

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

8 april 2020.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 september 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 oktober

2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. LYS en van attaché E.

DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw opeenvolgende verklaringen bent u staatsburger van Nigeria en behoort u tot de Ibo

bevolkingsgroep. U bent afkomstig uit Imo State. U beëindigde studies aan de Federal University of

Technology in Oweri (FUTO). U bent niet politiek actief maar vergezelde uw oom M.U.G.E.N. één à

twee keer tot aan de ingang van een gebouw waar een bijeenkomst ten voordele van Biafra werd

gehouden. Toen u elf à twaalf jaar oud was ontmoette u de vijfentwintigjarige C.. U vond hem

aantrekkelijk en onderhield gedurende één jaar seksuele betrekkingen. Op de leeftijd van dertien à

veertien jaar voerde u seksuele handelingen uit met één van uw neefjes. Toen hij uw ouders hierover

inlichtten werd u gestraft. U werd naar een pastoor gebracht die u ritueel moest zuiveren.
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Vervolgens werd u door uw ouders naar uw tante in het dorp Emeabial in de gemeente Omuokpo (Imo

State) gestuurd. U hielp er uw tante bij het uitvoeren van traditionele geneeskunde. U had vervolgens

anderhalf jaar een seksuele relatie met E.. Via E. leerde u ook een gehuwde man kennen die zich Chief

liet noemen. Ook met hem onderhield u een relatie. Wanneer u vijftien à zestien jaar oud was onderhield

u een homoseksuele relatie met uw veertigjarige leraar muziek. Na één jaar werden jullie betrapt door

zijn kinderen. U werd door hen geslagen en weggejaagd. Tijdens uw studies in het secundair onderwijs

ontmoette u J.I. met wie u een relatie begon. In vier jaar tijd werd u een vijftal keer afgeperst, in de val

gelokt en van uw telefoon beroofd wanneer u via Messenger naar seksuele partners zocht. Na uw

universitaire studies bood uw oom, M.U., zelf werkzaam in de immobiliënsector, u werk aan. Toen u

deze job niet meer verderzette beloofde uw oom aan uw vader zich om u te bekommeren. In 2013 had u

gedurende drie maanden een homoseksuele relatie met K.. Eind december 2013 viel tijdens een

voetbalwedstrijd uw oog op een jongeman. Na een kennismakend gesprek vernam u dat hij I. heette en

toonde u hem homo-pornografische beelden op uw telefoon. Op 2 januari 2014 sprak u samen af en

ging samen wat eten. U beloofde hem uw gsm cadeau te doen in ruil voor seks. U sprak hiervoor af

nabij een school in Nekede. Twee dagen na de seksuele betrekkingen belde I. u op en stelde u voor

terug af te spreken op dezelfde plaats. Toen u op hem wachtte kwam hij in gezelschap van zijn twee

broers. U werd door hen geslagen en aan de politie van Nekede overgedragen. Na één week detentie in

het politiebureau waar u werd mishandeld, kreeg u van uw oom te horen dat u zou berecht worden voor

het hebben van homoseksuele betrekkingen met een minderjarige. Omdat uw oom u niet verder kon

helpen besloot u op een ochtend uw kans te grijpen en er vandoor te gaan, hierbij een agent opzij

duwend. U contacteerde onderweg uw oom en vertelde hem over de stand van zaken. Hij beloofde u te

laten ophalen door een kennis. U werd naar een woning van uw ooms vriend in het dorp Uli gelegen in

Anambra State gebracht. Twee à drie maanden later regelde uw oom u een reis naar zijn kennis in

Dubai waar u ook kon gaan werken. Na één jaar en zeven maanden werd u opgepakt door de politie en

naar Nigeria teruggestuurd. U werd door uw oom opgepikt en naar Uli gebracht. Vanuit Uli ondernam u

uitstappen om vrienden te bezoeken die op verschillende plaatsen woonden. In december 2016 vroeg

uw oom u bij hem langs te komen. U zag er uw homoseksuele vriend O./K. die u naar zijn huis in

Eziobodo uitnodigde. De volgende ochtend werd de deur van zijn woning ingetrapt en kreeg u een klap

in uw gezicht. Mensen die binnendrongen dwongen jullie buiten en bevalen jullie seks met elkaar te

hebben,. U werd daarbij geslagen met een stok. U weet niet wat er verder gebeurd was omdat u pas

bijkwam in een ziekenhuis. U belde vanuit het ziekenhuis uw oom die u er kwam ophalen. Hij bracht u

onder in Uli waar u tot april of mei 2017 herstelde van uw verwondingen. Uw oom gaf aan dat u niet op

die manier kon verder gaan met uw leven en zei dat u er weg moest, daar familieleden van I. op zoek

naar u waren. In diezelfde periode vertrok u uit Uli richting Niger. De reis en de nodige documenten

werden door uw oom geregeld en betaald. Na een week in Niger reisde u door naar Libië. In Libië raakte

u uw identiteitskaart, uw voter's card, documenten van uw verblijf in Dubai en wat foto’s kwijt.

Vervolgens reisde u door naar Italië waar u in juni 2017 aankwam. U verbleef er net geen drie volle

maanden. U diende er geen verzoek om internationale bescherming in maar werd wel opgevangen in

een centrum. U besloot het opvangcentrum te verlaten nadat bekend raakte dat u seksuele diensten

verstrekte aan een Italiaanse man. U werd hiervoor slecht bekeken, uitgescholden en bespuwd door

andere inwoners van het opvangcentrum. In oktober 2017 vertrok u naar België. Sinds uw aankomst

onderhield u een vijftal homoseksuele relaties en leerde in januari 2018 via sociale media uw huidige

negenenvijftig jarige partner S.K., wonende in Maastricht kennen. Hoewel hij in Maastricht woont en

werkt en u in Brussel wil blijven, hoopt u op een leven als koppel. Via hem leerde u de organisatie

Rainbowhouse kennen. Eén keer per maand gaat u naar hun bijeenkomsten waar u praat over uw

wedervaren. Via Rainbowhouse leerde u ook de organisatie Alias kennen, die gericht is op het

ondersteunen en voorlichten van sekswerkers. Van de echtgenote van uw oom, met wie u telefonische

contacten onderhoudt, vernam u dat uw oom in oktober 2017 door de politie werd gearresteerd toen ze

naar u op zoek waren. Omdat ze dachten dat hij u verborg werd hij geslagen. Vervolgens overleed uw

oom. Na een telefonisch gesprek met de weduwe van uw oom na uw eerste persoonlijke onderhoud op

het Commissariaat-generaal vernam u van haar dat de politie bij een huiszoeking in het huis van uw

oom mogelijks uw paspoort had meegenomen. U vreest bij een terugkeer naar Nigeria te worden

veroordeeld voor homoseksualiteit. Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u de

volgende documenten neer: een attest van de organisatie Rainbowhouse (d.d. 05/06/2018), een mail

van uw vriend J.I. en een mail van de weduwe van uw oom die uw verhaal bevestigen en een

herdenkingsbericht naar aanleiding van het overlijden van uw oom.

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
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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.

Ondanks het feit dat het Commissariaat-generaal (CGVS) rekening houdt met het gegeven dat het niet

gemakkelijk is op objectieve wijze uw seksuele geaardheid te bewijzen, mag het CGVS wel van een

verzoeker om internationale bescherming die zichzelf identificeert als homoseksueel verwachten dat hij

overtuigend is voor wat zijn beleving en zijn levensweg met betrekking tot zijn seksuele geaardheid

betreft. Het CGVS mag met andere woorden van een verzoeker die zegt een vrees te hebben of een

risico te lopen omwille van zijn homoseksualiteit een omstandig, gedetailleerd en spontaan relaas

verwachten.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u in april-mei 2017 stelt Nigeria te hebben verlaten. U zou

vervolgens na een reis door Niger en Libië in Italië zijn aangekomen. Alvorens u naar België te begeven

zou u ongeveer drie maanden in een opvangcentrum in Italië hebben verbleven. Gevraagd of u in Italië

een verzoek om internationale bescherming indiende –gelet uw stelling in uw land vervolgd te zijn

geweest omwille van uw seksuele geaardheid (notities persoonlijk onderhoud CGVS –verder “notities”

CGVS I pp. 25-27), verklaarde u deze procedure er niet te hebben aangevat. Als verantwoording voor

uw nalaten begon u eerst uit te leggen dat in uw opvangcentrum zich veel mensen uit Nigeria bevonden

en dat deze op de hoogte waren gekomen van uw geaardheid en u hierom bespuwden en uitscholden

(notities CGVS, p.23). Behalve dat het niet aannemelijk is dat u in een dergelijke omgeving -en om u zelf

te beschermen- geen voorzorgen nam wanneer u besloot als sekswerker aan de slag te gaan en uw

klant naar het opvangcentrum liet komen, is het merkwaardig dat u had nagelaten aangifte te doen bij

de politie. U had nochtans van een medewerker van het opvangcentrum de raad gekregen de politie in

te schakelen, Daar uw uiteenzetting alsnog geen antwoord bood op de vraag waarom u geen

internationale bescherming vroeg in Italië, werd u opnieuw gepolst naar de reden van uw nalaten. U

antwoordde daarop: “Ik koos de plaats waar ik asiel kon vragen… Ik wilde een verzoek om

internationale bescherming (ViB), dus ik vond dat ik recht had om die plaats te kiezen” (notities CGVS,

p.23,24). Dat u na enkele maanden van verblijf in een Europees land niet probeert om bij de officiële/

bevoegde instanties een verzoek om internationale bescherming in te dienen, louter omdat u die plaats

wilde kiezen, vormt op zich een belangrijke aanwijzing dat de ernst van de door u ingeroepen vrees voor

vervolging in grote mate kan worden gerelativeerd. Men kan redelijkerwijs verwachten dat iemand met

een gegronde vrees voor vervolging of die een reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt in zijn

land van herkomst, al het mogelijke zal doen om zo snel mogelijk bescherming in te roepen in het land

waar hij aankomt en waar deze procedures voorhanden zijn.

Hoe dan ook, wat betreft uw bewering homoseksueel te zijn en homoseksuele relaties te hebben gehad

in Nigeria dient verder te worden opgemerkt dat er geen enkel geloof aan uw uiteenzetting hierover kan

worden gehecht. Uw verklaringen hierover zijn immers niet doorleefd en incoherent.

Zo dient te worden gewezen op uw merkwaardige uitlatingen aangaande uw beweerde seksuele

geaardheid.

Daar u stelde homoseksueel te zijn, werd u gevraagd wat het voor u betekent om homoseksueel te zijn.

U stelde hierop enkel: “Ik versta uw vraag niet” (notities CGVS II, p.7). Er werd u opgemerkt dat u niet

meteen hoefde te antwoorden en mocht nadenken om te kunnen vertellen wat het voor u zelf betekent

homoseksueel te zijn. Daar u hierop enkel lachte en geen reactie meer gaf, werd u gerustgesteld dat de

vraag heel persoonlijk was en er dus geen fout antwoord kon zijn. U antwoordde daarop: “Ik neem

mezelf aan zoals ik ben, ik accepteer voor mezelf wie ik ben, het is echt niet makkelijk vooral met

mensen om je heen” (notities CGVS II, p.7). Aangemoedigd verder te vertellen herhaalde u: “Ik neem

me zoals ik me zie, ik wil er blij voor zijn/met zijn” (notities CGVS II, p.7). Op de vraag wat u dan juist

bedoelde met “jezelf nemen zoals men zich ziet” stelde u: “Kijk wat ik bedoel is … het is moeilijk uit te

leggen, kijk ik ben zo geboren, het is in mij, het is zoals een virus iets wat je niet kan veranderen”. U

voegde hieraan toe dat uw familie u probeerde te veranderen (notities CGVS II, p.7).
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Op de vraag of u zichzelf ooit had proberen te veranderen om uw familie op die manier tegemoet te

komen, verwees u opnieuw naar uw familie die u probeerde te veranderen en zei: “Om vertrouwen van

familie te hebben probeerde ik maar zoals ik zei dat gaat niet het is als een virus”. Wanneer u werd

uitgenodigd om over deze situatie -u zelf voor uw familie te hebben willen veranderen- meer uitleg te

geven, stelde u echter opnieuw: “Ik versta u niet” (notities CGVS II, p.7) en vertelde verder over een

reinigingsritueel die u van uw familie bij een priester diende te ondergaan zonder in te gaan op uw eigen

meer persoonlijke aanpak (notities CGVS II, p.8). Het valt overigens ook op dat u verder doorheen uw

verdere uitleg ook helemaal niets vertelt over wat u aan u zelf probeerde te veranderen om aan de

wensen van uw familie tegemoet te komen (notities CGVS II, p.12,13,14,15). In tegendeel blijken uw

verklaringen eerder een uiteenzetting over uw leven waarin u helemaal geen rekening bleek te houden

met uw (homofobe) omgeving, stellende dat u door uw levensstijl regelmatig in de problemen kwam en

gered diende te worden door uw oom (notities CGVS I, p.5,6,10,11,12,20,25,27,29 en CGVS II,

p.20,21).

Daar u enkele keren naar uw leeftijd van elf jaar verwees als leeftijd waarop uw seksuele ontwikkeling

tot bloei kwam (notities CGVS II, p. 9,11,14), werd u gevraagd van wanneer u tot het besef kwam

homoseksueel te zijn. U antwoordde enkel met: “Ik realiseerde dat gewoon” (notities CGVS II, p.12). Op

de vraag in welke omstandigheden u achter uw seksuele geaardheid dan wel kwam en/of wat toen dan

aan de gang was dat u dit besef kreeg, kwam u niet verder dan onsamenhangend te stellen: “Als ik bv

…eh …niet echt als ik naakt zag maar eerder toen ik kind was mijn lichaam… ik voelde steeds iets

komen of zo, ik wilde dan bij zo’n gevoel contact met een persoon” (notities CGVS II, p.12), zonder de

term “persoon” te definiëren als mannelijk of vrouwelijk en zonder verder nog een klaardere inkijk te

geven in uw gevoelsontwikkeling. U stelde hierbij, op dat moment zelfs niet te hebben geweten wat

homoseksualiteit was en dat u pas wist wat een homoseksueel was toen uw moeder u “evil” noemde en

u naar een priester nam –dit situerende op uw leeftijd van 13 à 14 jaar (notities CGVS II, p.8,9,13). Deze

uitleg staat echter haaks op uw verdere bewering waarin u aangeeft dat u besefte homoseksueel te zijn

wanneer u –volgens u op elfjarige à twaalfjarige leeftijd- al seksuele betrekkingen had met een zekere

C. (notities CGVS II, p.15). Dat u langs de ene kant aangeeft in een heteroseksuele omgeving te

hebben vertoefd waarbij u uw ouders omgang met elkaar zag hebben en uw oom naar porno zag kijken

(notities CGVS II, p.12) en langs de andere kant aangeeft zelf nooit met de gedachte te hebben

gespeeld een “vriendin” te willen hebben wanneer u een relatie/seks wilde, en pas door de woorden van

uw moeder en priester te hebben beseft dat uw aantrekking tot jongens/mannen niet door de omgeving

werd getolereerd (notities CGVS II, p. 12,13), is bijzonder onrealistisch te noemen. Daar u bovendien

aangeeft weet te hebben gehad van een ritueel waarbij men bij een bij homofiele personen tracht hun

focus op het tegengestelde geslacht aan te wakkeren–en u dus van uw dertiende of veertiende wist wat

voor soort relatie van u werd verwacht (notities CGVS II, p.8)- is het vreemd dat u nooit aanstalten heeft

gemaakt om –al was het maar pro forma- te voldoen aan deze verwachtingen (notities CGVS II, p.21). U

gaf enkel aan niet tot het tegengestelde geslacht aangetrokken te zijn geweest en te hebben geweten

dat dit niet uw ding was (notities CGVS II, p.21). Gevraagd hoe u zo zeker was dat “dit niet uw ding”

was, antwoordde u enkel: “Dat is moeilijk hoor, … kijk, gewoon geen wil, als iemand me probeerde aan

te trekken,… maar ik kan me er geen man bij voelen,… ik weet niet hoe ik het anders kan uitdrukken”

(notities CGVS II, p.21). Of u ooit geflirt had met meisjes/ vrouwen gaf u aan: “Ik verwachte dat een

geest bij me zou komen zoals ze me zeiden, maar die kwam niet, hoe moet ik zeggen… een voorbeeld

…moeilijk die vraag,… ik had aan betaalde seks gedacht, ik had eens dat geprobeerd, ze probeerde

vanalles maar het ging helemaal niet, ik geraakte niet opgewonden, ze vroeg zelfs of ze mijn type was,

maar ja het ging niet, de tijd was op voor wat ik betaald had, ik moest haar zeggen dat het niet haar fout

was”. Deze opeenvolgende uitlatingen zijn echter totaal incoherent en inconsistent te noemen. Dat u

aanvankelijk stelt nooit een vrouw te hebben willen benaderen, nooit te hebben proberen flirten met

iemand van het tegengestelde geslacht -terwijl dat van u werd verwacht- maar plotsklaps aangeeft

alsnog een vrouw te hebben betaald om seks met u te hebben is treffend en doet vermoeden dat u ter

plaatse verklaringen verzint om op -voor u onverwachte en dus onvoorbereide- vragen een antwoord te

geven (notities CGVS II, p.21).

Daar u verder vertelde op elfjarige leeftijd uw vader in bed te hebben betrapt met iemand die noch uw

moeder was noch een vrouw (notities CGVS II, p.10), werd u gevraagd te omschrijven wat u toen had

gevoeld of gedacht, daar u homoseksualiteit niet kende en u een heteroseksuele omgeving gewoon

was. U antwoordde daarop ontwijkend: “Eigenlijk misschien was het zelfs vroeger misschien was ik 10.

Ik was nieuwsgierig (VZ lacht) ik weet eigenlijk niet meer concreet wat ik toen dacht of voelde behalve

dat het niet moeder was” (notities CGVS II, p.13). Men zou nochtans ergens kunnen verwachten dat dit

voorval een diepere indruk op u zou hebben kunnen nalaten en u met vragen hebben achtergelaten.
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U beweerde immers dat u uw vader niet –zoals gewoonlijk- met uw moeder zag, maar zelfs niet met een

vrouw (notities CGVS II, p.12).

Gevraagd hoe u dan in het algemeen naar relaties keek stelde u enkel: “Ik wilde ook relatie hebben”

hierbij verwijzend naar een gevoel in uw lichaam (notities CGVS II, p.14). Daar u in een overwegend

heteroseksuele omgeving opgroeide en u soms stiekem een blik wierp wanneer uw oom pornofilms

bekeek, terwijl uw seksuele gevoelens openbloeiden, werd u gevraagd of u met de gedachten speelde

(ooit) een “vriendin” te willen hebben (notities CGVS II, p.14). U kwam echter meteen op de proppen

met uw verhaal over C. die u een fijn gevoel bezorgde, hierbij enkel uw seksuele betrekkingen

beklemtonend (notities CGVS II, p.14). Gepolst of u ooit het idee had eigenlijk niet te zijn zoals uw

ouders en uw oom, die gehuwd waren, stelde u merkwaardig genoeg: “Ik versta u niet”, om verder aan

te geven: “Neen ik wilde gewoon seks, mijn lichaam wilde iets, ik had bv erectie en wilde iets, en dan

had ik mijn neefje, dus ja… kijk bij C. kon ik mijn lichaam eindelijk dat geven wat ik wilde” (notities CGVS

II, p.14), hiermee weer enkel naar het fysieke aspect van uw seksuele ontwikkeling te verwijzen. Uw

uitermate ontwijkende wedervraag “Anders”, wanneer u opnieuw werd gevraagd of u zich anders voelde

dan uw neefjes, ooms en ouders, is dan ook treffend, daar u sinds uw prille jeugd werd ingepeperd dat

homoseksuele gevoelens “evil en abomination” zijn (notities CGVS II, p.13,14). Wederom gevraagd of u

ooit dacht dat u niet was zoals de mensen in uw directe omgeving –uw ouders, oom en neefjes- gaf u

aan: “Ja eigenlijk wel, toen… kijk ik zag mezelf als evil omdat men me dat gezegd had, ze behandelden

me ook anders, alleen mijn vader kende me en tante in Emeabiam die voor me zorgde de rest zag me

als evil” (notities CGVS II, p.14). Even verder stelt u dan weer heel duidelijk dat u zich zeker niet “evil”

voelde voor door uw doen en laten, noch dacht “iets verkeerds” te doen (notities CGVS II, p.15). Het

valt dan ook op dat uit geen enkele van uw verklaringen blijkt dat u zelf tot het besef kwam

anders te zijn en dat het steeds anderen zijn die negatieve opmerkingen maken vooraleer u

beseft anders te zijn/voelen en geeft op die manier geen enkele inkijk in uw persoonlijk proces van

zelfreflectie, dat men kan verwachten van een jongen die gevoelens meent te hebben voor personen

van hetzelfde geslacht. Van een jongen opgroeiend in een overwegend heteroseksuele en zelfs

homofobe omgeving, die met bepaalde homoseksuele gevoelens worstelt, kan nochtans worden

verwacht dat deze op z’n minst zich vragen stelt over en bezorgd zou zijn over zijn persoonlijke

gevoelens, hetgeen bij u helemaal niet het geval blijkt. U bleek immers alles normaal te hebben

gevonden tot derden u erop attent maken dat u “evil” was. Dit volledig ontbreken van zelfreflectie blijkt

alsnog duidelijk uit uw antwoord “Op dat moment, die leeftijd, ik heb geen idee wat ik toen gedacht zou

hebben”, wanneer u werd gevraagd of u zich anders zou hebben gevoeld dan de rest van de familie

rondom u, als u niet betrapt zou zijn geweest (notities CGVS II, p.15).

Uw reactie op de vraag of u ooit het idee had dat uw vader u misschien verstond –daar u opmerkte dat u

hem in bed betrapte met een man en u beweerde op mannen te vallen- is overigens veelzeggend.

Vooreerst vroeg u zich af of men van u wilde weten of uw vader van u hield, om verder te gaan met “Ik

weet niet hoe zeggen, mijn vader… eh hij liet het gewoon zo want hij had hoge bloeddruk gekregen van

alles wat was gebeurd en zei ik ga niet meer geld aan hem verspillen”, hiermee de vraag volledig

ontwijkend (notities CGVS II, p.16). Even ontwijkend bent u overigens wanneer u wordt gevraagd om

een impressie te geven over uw relatie met uw moeder en over gesprekken tussen jullie. Gevraagd of u

ooit op uw moeder heeft proberen in te praten daar ze u als “evil child” bestempelde, reageerde u als

volgt: “(VZ wiegt met hoofd heen en weer), wel ja kijk eh… (VZ zucht), ze zei als je verandert kan ik je

aanvaarden als van mijn eigen, als je dat niet doet aanvaard ik je niet, daarom probeerde ik geen

contacten, ze had me nooit als van haar eigen geaccepteerd…Ik was eigenlijk al opgeroeid, niet dat ze

me geen eten kon geven, ik had eigen leven en liet haar haar leven” (notities CGVS II, p.20). Uw reactie

op de vraag hoe u het ervaarde dat u met uw moeder niet kon praten over het feit dat u anders was,

over uw emoties “Ik weet eigenlijk niet… … het is moeilijke situatie, “sad situation”, ze zeiden dat ik ze

veel pijn had gedaan (VZ denkt diep na)… … (notities CGVS II, p.20), is dan ook wederom tekenend

voor uw onvermogen om enige inkijk te geven in uw persoonlijke ervaringen. Merkwaardig is overigens

de algemene houding van uw eigen familie te noemen. Waar u stelt in een homofobe omgeving te zijn

opgegroeid en uw familie weet zou hebben gehad van uw homoseksuele geaardheid die ze graag uit u

wilden “verdrijven”, is het uitermate opvallend dat ze u nooit hebben onder druk gezet om te huwen of u

zelfs maar te verloven (notities CGVS II, p.15,16). Hieraan kan trouwens een opvallende

tegenstrijdigheid worden gevoegd die werd vastgesteld tussen uw opeenvolgende verklaringen bij de

Dienst Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal. Waar u op het Commissariaat-generaal

uitsloot ooit gehuwd te zijn geweest en verklaarde nooit kinderen te hebben gehad (notities CGVS I,

p.17,18), gaf u bij de vraag over uw burgerlijke staat en het hebben van kinderen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken expliciet aan, traditioneel gehuwd te zijn geweest sinds 2005 en drie kinderen te

hebben (zie verklaringen DVZ d.d. 12/12/2017, vraag 15a en vraag 16).
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Geconfronteerd met deze vaststellingen merkte u enkel op: “Ik denk dat het verkeerd was genoteerd, ik

vertelde dat ik omwille van oom verantwoordelijkheid had gekregen over de vrouw van mijn oom en de

kinderen, dus daarom misschien zo genoteerd geraakt”. Daar de vraag bij de Dienst

vreemdelingenzaken enkel over uw burgerlijke staat ging en over het opgeven van de namen van uw

kinderen, is het niet aannemelijk dat er sprake kan zijn van een “misverstand”. Omdat u opnieuw

ontkende te hebben verklaard een echtgenote te hebben en opmerkte dat u had verteld dat u de

verantwoordelijkheid had over de echtgenote en de kinderen van uw oom, werd u gevraagd waarom u

bij de Dienst Vreemdelingenzaken, bij het voorlezen van de ingevulde door u opgegeven verklaringen

dan geen opmerking maakte van dit beweerde misverstand. U antwoordde daarop: “De kopie werd me

niet gegeven pas na 6 maanden wist ik wat er stond” en herhaalde dat u zei dat u verantwoordelijkheid

had over de opgegeven personen. Een loutere ontkenning van eerdere verklaringen met de opmerking

dat u de kopie ervan pas later had ontvangen is echter niet afdoende noch overtuigend. Uit uw dossier

blijkt immers dat u uw verklaringen voor akkoord had ondertekend nadat ze u werden voorgelezen in het

Engels (zie verklaringen DVZ d.d. 12/12/2017).

Het feit dat u op concrete vragen naar uw eigen ervaringen enkel in incoherente en vage bewoording

opmerkingen kan maken en zich beperkt tot het verwijzen naar een steeds wederkerend verhaal over

het hebben van seksuele betrekkingen met C. en uw neefje, gebonden aan een bepaalde leeftijd, maakt

bijkomend dat er geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw seksuele geaardheid. Treffend is

overigens uw opmerking hoe u homoseksualiteit percipieert. Daar u over uw homoseksualiteit

voornamelijk vertelde als het hebben van seksuele partners, werd u gevraagd of u homoseksualiteit

eventueel ook los zag van een seksuele relatie en of iemand homoseksueel kan zijn zonder het hebben

van een homoseksuele relatie. U antwoordde ontkennend en legde uit naar uw mening in

homoseksualiteit eigenlijk alles draait om seks (notities CGVS II, p.27,28). U gaf verder ook uitdrukkelijk

aan dat indien u C. nooit had ontmoet u zich nooit als homoseksueel zou hebben gezien (notities CGVS

II, p.28). Uit deze verklaringen blijkt geenszins dat u uw homoseksuele geaardheid beschouwt als een

intrinsiek onderdeel van uw persoon, en dat het precies vanuit deze geaardheid –en niet als gevolg van

externe omstandigheden die niets met uw geaardheid te maken hebben (ondermeer de loutere drang

naar seks)– is dat u zich aangetrokken zou hebben gevoeld tot mannen/jongens. Dat u niet verder komt

dan wat stereotype antwoorden te geven zoals het verbinden van de homoseksualiteit aan het niet

hebben of willen/kunnen hebben van relaties met personen van het andere geslacht en u iemand enkel

als homoseksueel ziet mits deze een homoseksuele daad verricht, zet uw bewering een homoseksueel

te zijn volledig op de helling.

Daarbij dient nog bijkomend te worden gewezen op uw uitermate onwerkelijke en ondoorleefde

verklaringen over uw relaties en incidenten. Het is immers opmerkelijk dat u nagenoeg niets kan

vertellen over uw eerste partner C.. Waar u aanvankelijk liet uitschijnen gedurende ongeveer één jaar

een relatie te hebben gehad, vertelde u even verder dat u C. tot de aanvang van uw universiteit

frequenteerde (notities CGVS II, p.9,10,17,22). Daar u ongeveer tien jaar met mekaar omging werd u

gevraagd of C. zich als homoseksueel beschouwde. U antwoordde enigszins vaag: “Ja… eh… ja,

mmm… ja dat kan ik zeggen”. Wanneer u werd opgeworpen of C. eventueel biseksueel kon zijn, zoals u

E. typeerde, gaf u aan eigenlijk niet zeker te zijn of C. homoseksueel was. U legde verder zelfs uit dat u

zelfs niet wist hoe hij er achter was gekomen dat hij gay was of op mannen viel (notities CGVS II, p.23).

Gevraagd of u er het ooit over had reageerde u als volgt: (VZ lacht) … “eh… ik wist dat hij seks had

maar ik ben niet zeker hoe hij was begonnen met alles, ik was niet de enige met wie hij seks had”

(notities CGVS II, p.23). Van uw tweede partner, uw muziekleraar E., kende u –hoewel u bijna twee jaar

een relatie met elkaar had- zelfs de familienaam niet (notities CGVS II, p.24). Wanneer u als vijftien-

zestienjarige knaap betrapt zou zijn geweest met deze muziekleraar die tevens arts was, geeft u aan dat

enkel u hiervoor werd geslagen en weggejaagd terwijl de meerderjarige betrokkene er geen last/hinder

van blijkt te ondervinden om betrapt te worden op seks met een minderjarige van hetzelfde geslacht

(notities CGVS II, p. 4,5,6). De vraag of men die man dan niet als homoseksueel zag, aangezien hij was

betrapt op homoseksuele betrekkingen, poedert u gewoon af door te stellen: “Wel… ik weet niet ik ben

niet van hun gemeenschap” (notities CGVS II, p.6). Gelet uw uitleg over de homofobe Nigeriaanse

samenleving is uw opmerking niet doorleefd te noemen. Even bijzonder is uw mededeling niet te

hebben geweten of die man nog verder muzieklessen gaf na dit voorval omdat u er “gewoon” was

weggegaan (notities CGVS II, p.6). Dat u daar bovenop nooit een aangifte deed van mishandeling door

de kinderen van E., waar u volgens uw verklaringen nog steeds littekens van zou dragen, is opmerkelijk.

U bevond zich op dat moment immers in een gunstigere positie dan E., die als volwassen man duidelijk

van zijn autoriteit misbruik maakte ten opzichte van u, die op dat moment minderjarig was (notities

CGVS II, p.6). Met uw vriend J.I. was u samen van 2005 tot 2017.
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Behalve melden dat hij niet rookte, makkelijk was in de omgang en als elektricien werkte, stelde u hem

voor als homoseksueel (notities CGVS II, p.25). Hoe hij er achter was gekomen gay te zijn, wist u echter

niet te melden. Op de vraag of u dergelijke gesprekken dan niet voerde uit nieuwsgierigheid, gaf u enkel

aan: “Ik was niet de eerste met wie hij seks had, hij vertelde ook dat zijn familie iets over wist”. Of Justin

ooit seksuele relaties met meisjes had kon u evenmin melden. Daar u even verder aangaf dat jullie

gesprekken enkel over jullie zelf en seks gingen, is het dan ook merkwaardig dat deze onderwerpen –

als een soort van boys talk- niet aan bod bleken te komen. U wist dan ook helemaal niet te vertellen wie

zijn eerste partner was, hoewel u duidelijk stelde dat hij u veel verhalen vertelde (notities CGVS II, p.26).

Uw vierde relatie –ongeveer drie maanden lang-, met een zekere Kevin, is ook opvallend te noemen.

Behalve dat u elkaar leerde kennen op café waar hij werkte en u homoporno downloadde, kan u

evenmin melden wat zijn familienaam was. Hoewel u stelde van hem te hebben vernomen dat hij

homoseksueel was, kon u niet zeggen of hij exclusief op mannen viel, dan dat hij biseksueel kon zijn

(notities CGVS II, p.27). Van uw vijfde relatie kon u zelfs zijn naam niet opgeven en merkte enkel vaag

op dat men hem “chief” noemde (notities CGVS II, p.24). Het feit dat u op concrete vragen naar uw

eigen ervaringen u enkel in incoherente en vage bewoording opmerkingen kan maken en zich beperkt

tot het verwijzen naar een steeds wederkerend verhaal over het hebben van seksuele betrekkingen met

uw opgesomde partners, gebonden aan een bepaalde periode/ leeftijd, maakt bijkomend dat er geen

enkel geloof kan worden gehecht aan uw seksuele geaardheid.

In uw uitleg over uw relaties en incidenten valt het trouwens op dat u steeds de enige bent die geviseerd

wordt bij het hebben van homoseksuele betrekkingen, terwijl uw partners (in casu E. en I.) steeds vrijuit

kunnen gaan bij elk incident, zonder dat de omgeving hen ook maar iets verwijt. Uw uitlatingen over het

incident met I. zijn overigens uitermate onaannemelijk te noemen. Uw uitleg deze onbekende jongeman

openlijk tijdens een voetbalwedstrijd te zijn beginnen verleiden en hem homoseksuele pornografie op uw

telefoon te zijn beginnen tonen lijkt immers in Nigeriaanse homofobe context suïcidaal, te meer daar I. u

aangaf nooit homoseks te hebben ervaren (notities CGVS I, p.30,31,32). Deze handelingen staan

overigens helemaal haaks op uw eerdere verklaring steeds op uw hoede te zijn geweest in uw doen en

laten (notities CGVS II, p.15,19) en er u van bewust zijn geweest dat homoseksuelen werden afgeperst

en in de val konden worden gelokt (notities CGVS II, p. 6). Waarom I. zich voor meerderjarige zou

uitgeven is overigens een raadsel. U liet immers uitschijnen dat het hem enkel om uw cadeau –een

telefoon- te doen was om met u om te gaan en met seks in te stemmen (notities CGVS I, p.25).

Opvallend is overigens uw antwoord over de reactie van uw toenmalige partner Justin te noemen.

Gevraagd of het feit dat u op een dergelijke manier problemen had gekregen door I., een weerslag had

op jullie relatie, gaf u enkel aan: “Neen eigenlijk niet, daarom zei ik u dat we de term boyfriend niet echt

gebruikten” (notities CGVS II, p.25), hiermee enigszins suggererend dat in homoseksuele relaties

gevoelens (als jaloezie) ergens afwezig zouden zijn. Hoe dan ook, is het helemaal niet aannemelijk dat

iemand als I. in een homofoob land, zomaar openlijk bij zijn familie zou zijn gaan vertellen

homoseksuele betrekkingen te hebben gehad. Uw uitleg dat hij last had van aambeien en hierom had

opgebiecht anale seks te hebben gehad is immers ridicuul te noemen, daar aambeien niet exclusief

door anale seks veroorzaakt worden, noch louter door homoseksuelen worden opgelopen (notities

CGVS I, p.32). Even onaannemelijk is dat u bij uw arrestatie bij de politie zondermeer zou hebben

toegegeven dat u homoseksueel bent, zonder eerst u zelf uit uw benarde situatie te proberen praten,

over het bestaan van uw naaktbeelden op uw gsm en de gedownloade homoporno (notities CGVS I,

p.33,34). Het louter bezitten van eigen naaktbeelden in een gsm en gedownloade bestanden van een

pornosite kunnen immers moeilijk sluitende bewijzen van iemands seksuele geaardheid genoemd

worden. Gevraagd hoe deze zaken uw homoseksualiteit zouden kunnen aantonen speculeerde u enkel

dat er “misschien” een onderzoek zou kunnen volgen (notities CGVS I, p.34). Dat u tot op het heden

geen concrete informatie kan verstrekken of er al dan niet een rechtszaak is gehouden (notities CGVS I,

p.28,29) toont weerom aan dat uw uiteenzetting hierover helemaal niet overtuigt. Gelet al deze

vaststellingen kan er aan uw bewering in december 2016 na uw logeerbeurt bij K., uit diens huis zijn

buiten gesleurd door boze buren die jullie tot seksuele betrekkingen in het openbaar hadden gedwongen

– overigens een uitermate merkwaardige praktijk in een homofoob land te noemen- en zwaar te zijn

toegetakeld, geen enkel geloof worden gehecht (notities CGVS I, p.27).

Bovenstaande context in acht nemend komen uw verklaringen in Europa/België als homoseksueel een

standvastige relatie -los van een job als sekswerker- te beogen en/of openlijk voor uw seksuele

geaardheid uit te komen – bijvoorbeeld door een deelname aan de gaypride sinds uw aankomst in

België, wat u echter nooit heeft gedaan volledig op de helling te staan (notities CGVS I, p.23 en notities

CGVS II, p.28,29,30,31,32,33).
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Voor wat betreft uw aanvankelijke opmerking bij de Dienst Vreemdelingenzaken activist te zijn geweest

voor de Biafra zaak, samen te hebben gewerkt met de leider N.K., en te zijn gaan vreedzaam

protesteren voor de onafhankelijkheid van Biafra in het oosten van Nigeria (zie verklaringen DVZ d.d.

12/12/2017, vraag 12), dient te worden vastgesteld dat u op het Commissariaat-generaal op de vraag

naar persoonlijke politieke activiteiten alles ontkent. U verklaart immers uitdrukkelijk geen lid te zijn, stelt

dat uw oom Uche wel naar bijeenkomsten ging als actief lid, maar dat het niet uw ding was. Behalve een

paar keer buiten op hem staan wachten was u bij niets betrokken. Evenmin zou u hebben deelgenomen

aan activiteiten zoals manifestaties of demonstraties, noch wist u wat uw oom binnen deze organisatie

zou hebben gedaan (notities CGVS I, p. 8,9). Uw uiteenlopende uiteenzetting doet dan ook vermoeden

dat u dit element aanvankelijk louter erbij heeft verzonnen om u zelf een bepaald bijkomend profiel toe

te meten in het kader van uw verzoek om internationale bescherming.

Er kan opgemerkt worden dat uit de informatie waar het CGVS over beschikt, en waarvan een kopie

zich in het administratief dossier bevindt (zie ‘COI Focus Nigeria: Veiligheidssituatie in verband met

Boko Haram’ dd. 28 maart 2018), duidelijk blijkt dat Boko Haram terrein heeft verloren in Nigeria en er

bijna geen grondgebied meer controleert. Voorts blijkt uit dezelfde informatie dat de actieradius van

Boko Haram in Nigeria geografisch beperkt is en de groep actueel hoofdzakelijk actief is in het uiterste

noordoosten van Nigeria, en dan vooral in de staat Borno, waar de bevolking wordt getroffen door raids,

ontvoeringen en aanvallen. Ook de noordoostelijke staten Adamawa en Yobe worden door dergelijke

gewelddaden van Boko Haram getroffen, maar dit in mindere mate. De rest van Nigeria blijft echter

gevrijwaard van vergelijkbare terreurdaden van Boko Haram. Gelet op de regionale verschillen in het

geweldsniveau en de impact van het geweld, dient niet alleen rekening te worden gehouden met de

actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u

afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Nigeria, dient in casu de

veiligheidssituatie in de staat Imo State te worden beoordeeld.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de staat Imo State actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader

van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de staat Imo State aldus geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

Andere redenen om uw land te verlaten of redenen waarom u niet naar uw land van herkomst, Nigeria

zou kunnen terugkeren, behalve de door u voorgehouden geaardheid en de daarmee gepaarde

problemen stelde u niet te hebben (notities CGVS II, p.33).

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. De mails van

uw vriend en de weduwe van uw overleden oom vergezeld van slecht leesbare kopieën van hun

paspoorten –beide mails opgesteld in een mengeling van Pidgin en Ibo (notities CGVS I, p.14,15,16)-

die de grote lijnen van uw verhaal over uw problemen omwille van uw homoseksualiteit herhalen, betreft

documenten die geen objectieve bewijswaarde hebben aangezien het geen officiële stukken betreft

maar louter verklaringen zijn van derden en deze een uitermate subjectief en gesolliciteerd karakter

vertonen. Het overlijden van uw oom M.U.G.E.N., die u staaft aan de hand van een herdenkingsprent,

staat niet meteen ter discussie. Dit document zegt overigens niet over zijn doodsoorzaak. Uw

maandelijkse deelname aan gesprekken in de organisatie Rainbowhouse, onderschreven door de

voorzitter, de heer O.A., worden niet betwist, doch attesteert een dergelijk schrijven geenszins uw

seksuele geaardheid, noch de daarmee samenhangende beweerde problemen in uw land van

herkomst, daar deze inhoud louter gebaseerd is op uw eigen verklaringen.

Bijgevolg kon er in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan vaneen gegronde vrees voor vervolging

in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, worden vastgesteld.

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.”
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2. Verzoekschrift en stukken

2.1. In het enig middel wordt de schending aangevoerd van:

“- Artikel 1, A van het verdrag van Genève inzake het statuut van vluchtelingen;

- Principe van de Familie-eenheid;

- Artikel 8 van de Europees verdrag voor de Rechten van de Mens;

- Artikel 23 van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december

2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen

die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen

die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende

bescherming

- Artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, §2, 48/5, 48/6, 55/3/1, § 2, 2°, en 62 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (” Vreemdelingenwet ");

- Artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringen van

bestuurshandelingen

- De algemene rechtsbeginselen en beginsel van behoorlijk bestuur: beginsel van zorgvuldigheid;

beginsel van redelijkheid; beginsel van proportionaliteit; beginsel van de gezinseenheid”.

Verzoeker meent dat de motivering van de bestreden beslissing niet aanvaardbaar is, nu deze

gebaseerd is op een zeer liberale visie, uitgaat van een westers stereotype “volgens welke

homoseksuele mensen de vrijheid hebben om vrijelijk hun seksualiteit in twijfel te trekken en zichzelf de

vraag te stellen naar de plaats van hun seksuele geaardheid in hun dagelijks leven” en op subjectieve

overwegingen van de verwerende partij berust. Verzoeker betoogt dat geen rekening werd gehouden

met het feit dat hij in een homofoob land als Nigeria leefde en stelt dat hem in dergelijke omgeving niet

kan verweten worden dat hij geen verschil maakt tussen zijn relationele en seksuele leven. Verzoeker

stelt in zijn opeenvolgende verhoren te hebben uitgelegd dat hij zijn homoseksualiteit als

vanzelfsprekend beschouwde en oppert dat dit voor hem misschien een mechanisme van

zelfverdediging is “in een universum waar seksuele vrijheid niet wordt geaccepteerd”. Hij meent dat

hetzelfde geldt voor het verwijt dat hij alleen naar het seksuele, en niet het sentimentele, aspect van zijn

relaties met mannen kijkt. Het verzoekschrift verduidelijkt verder dat verzoekers uitsluitend seksuele

visie van de homoseksualiteit in verband stond met de homofobe omgeving in Nigeria, de

onmogelijkheid om daarover met zijn seksuele partners te praten, en ook met zijn verleden van

sekswerker in Italië. Volgens verzoeker heeft er een aanzienlijke ontwikkeling plaatsgevonden en is

merkbaar dat zijn persoonlijke zelfreflectie nu met zijn eerste echte sentimentele relatie met de heer K.

is begonnen. Verzoeker benadrukt dat de waarheid van zijn actuele relatie onbetwistbaar is en verwijst

naar de bij het verzoekschrift neergelegde stukken (stukken 3-5). Het verzoekschrift beklemtoont dat het

gebrek aan zelfreflectie van verzoeker in Nigeria niet betekent dat hij geen homoseksueel is.

Het verzoekschrift haalt artikel 48/6, § 4 van de vreemdelingenwet aan, wijst op de stukken die hij heeft

neergelegd en betoogt dat verzoeker het voordeel van de twijfel dient worden gegeven.

Verzoeker acht het opmerkelijk dat hele delen van het asielrelaas niet door de verwerende partij worden

betwist, wat “bijvoorbeeld het geval [is] van het reis van de verzoeker tussen 2014 en 2016 in Dubai, of

zijn ervaring als sekswerker tijdens zijn doorreis in Italië voor zijn aankomst in België”. Verzoeker merkt

op dat zijn achtergrond als sekswerker belangrijk is om zijn psychologie te begrijpen, dat deze ervaring

leerzaam is om zijn uitsluitend seksuele visie van de homoseksualiteit te begrijpen en dat deze ervaring

ongetwijfeld deze visie die hij ontwikkelde in Nigeria versterkte, totdat hij de liefde in België ontmoette en

de diepte van gevoelens ontdekte.

Tot slot wijst het verzoekschrift op de afwezigheid van een COI Focus over de situatie van

homoseksuelen in Nigeria en wordt vervolgens verwezen naar de rapporten van Human Rights Watch

“World Report 2020 ‘Nigeria’” en “Analyse de la situation au Nigéria”.

2.2. Bij het verzoekschrift worden volgende stukken neergelegd:

“3. Attest van de actuele partner van de verzoeker, Dhr K..

4. Fotos van de koppel.

5. Tekst berichten tussen de koppel”.
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3. Beoordeling

3.1. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale

bescherming een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een

verzoeker om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument

in te gaan.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan

internationale bescherming.

3.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt

aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de

bestreden beslissing werd geschonden. Het volstaat derhalve niet een opsomming te geven van een

aantal wettelijke bepalingen of rechtsbeginselen zonder te verduidelijken op welke wijze deze

bepalingen geschonden zijn.

Het blijkt dat verzoeker niet de minste toelichting geeft op welke manier hij de volgende ingeroepen

artikelen en beginselen geschonden acht door de bestreden beslissing:

- Artikel 1, A van het verdrag van Genève inzake het statuut van vluchtelingen;

- Principe van de Familie-eenheid;

- Artikel 8 van de Europees verdrag voor de Rechten van de Mens;

- Artikel 23 van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december

2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen

die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen

die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende

bescherming;

- De algemene rechtsbeginselen en beginsel van behoorlijk bestuur: beginsel van zorgvuldigheid;

beginsel van redelijkheid; beginsel van proportionaliteit; beginsel van de gezinseenheid.

De schending van voormelde artikelen en algemene rechtsbeginselen wordt, voor zover al op

ontvankelijke wijze, minstens niet dienstig aangevoerd.

3.3. Volledigheidshalve merkt de Raad op dat de formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62

van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, tot doel heeft de betrokkene een zodanig inzicht

in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending

aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke

motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan

naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen

genomen worden.

3.4. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand

van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.
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Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

3.5. Verzoeker haalt aan dat hij de homoseksuele geaardheid heeft en in geval van terugkeer naar

Nigeria omwille hiervan zal vervolgd worden.

De Raad benadrukt dat een beweerde homoseksualiteit slechts aannemelijk kan worden geacht

wanneer de verzoeker om internationale bescherming blijk geeft van een kennelijke emotionele en

seksuele voorkeur voor personen van hetzelfde geslacht. Aldus kan worden verwacht dat verzoeker

doorleefde verklaringen aflegt aangaande zijn eigen homoseksuele bewustwording, ervaringen en

relaties en de eigenheid van homoseksualiteit, alsmede bekend is met de situatie van homoseksuelen in

zijn land en eventueel ook in België. Indien de kandidaat-asielzoeker 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, dient de seksuele oriëntatie te blijken uit de verklaringen

van de kandidaat-asielzoeker (UNHCR, Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or

Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol

relating to the Status of Refugees, Genève, 2012, nr. 64 en UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims

relating to sexual orientation and gender identity, Genève, 2008, nr. 35). Daar stereotiepe opvattingen

over homoseksualiteit vermeden moeten worden, kan de geloofwaardigheid blijken uit de verklaringen

van de asielzoeker betreffende zijn of haar bewustwording en het aanvoelen van zijn of haar seksuele

identiteit (UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims relating to sexual orientation and gender identity,

Genève, 2008, nr. 36 en UNHCR, Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender

Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the

Status of Refugees, Genève, 2012, nrs. 62-66). De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, en bijgevolg de Raad, mag aldus van een verzoeker om internationale bescherming die

zichzelf identificeert als homoseksueel verwachten dat hij overtuigend is voor wat zijn beleving en zijn

levensweg met betrekking tot zijn seksuele geaardheid betreft. Van een verzoeker om internationale

bescherming die zegt een vrees te hebben of een risico te lopen omwille van zijn homoseksualiteit mag

dan ook een omstandig, gedetailleerd en coherent relaas verwacht worden.
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3.5.1. Verzoeker kan niet ernstig beweren dat de motivering van de bestreden beslissing inzake zijn

homoseksuele geaardheid gebaseerd is op een “zeer liberale visie van het individu” en uitgaat van een

westers stereotype, noch dat geen rekening werd gehouden met het feit dat hij in een homofoob land als

Nigeria leefde. Immers toont verzoeker niet aan waarom het niet redelijk is te veronderstellen dat het

ontdekken van de eigen homoseksuele geaardheid een 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 handelwijze en zijn plaats in de samenleving. Aldus kan

verwacht worden dat hij doorleefde verklaringen aflegt aangaande zijn eigen homoseksuele

bewustwording, ervaringen en relaties en de eigenheid van homoseksualiteit, quod in casu non.

3.5.2. De Raad benadrukt te dezen dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen seksuele

praktijken, seksuele gerichtheid en seksuele identiteit. Aangezien een seksuele praktijk niet noodzakelijk

samenvalt met de seksuele identiteit, vormt het onderhouden van seksuele contacten met mannen nog

geen bewijs van een homoseksuele geaardheid. Van een verzoeker mag dan ook worden verwacht

dat hij in zijn verklaringen meer doet dan enkel seksuele praktijken toe te lichten. Aldus moet nader

worden onderzocht of verzoekers voorgehouden seksuele gerichtheid op personen van hetzelfde

geslacht, geloofwaardig is.

3.5.3. Het blijkt dat verzoeker in het verzoekschrift geen concrete of nuttige betwisting voert inzake de

motiveringen in de bestreden beslissing waarin wordt geoordeeld:

- de vaststelling dat verzoeker gedurende zijn drie maanden durende verblijf in een opvangcentrum in

Italië naliet een verzoek om internationale bescherming in te dienen, louter omdat hij de plaats wou

kiezen waar hij internationale bescherming zou aanvragen, vormt een belangrijke aanwijzing dat de

ernst van zijn vrees kan worden gerelativeerd;

- verzoekers verklaringen over zijn beweerde homoseksualiteit en homoseksuele relaties zijn niet

doorleefd en incoherent;

- verzoeker legde onsamenhangende verklaringen af over hoe hij tot het besef van zijn homoseksuele

geaardheid kwam en kon evenmin eenduidig aangeven wanneer hij tot dat besef kwam;

- verzoeker stelde aanvankelijk nooit een vrouw te hebben willen benaderen, nooit te hebben proberen

flirten met iemand van het tegengestelde geslacht - terwijl dat van hem werd verwacht - om vervolgens

opeens aan te geven alsnog een vrouw te hebben betaald om seks met hem te hebben, wat doet

vermoeden dat verzoeker ter plaatse verklaringen verzint om op voor hem onverwachte en dus

onvoorbereide vragen een antwoord te geven;

- verzoeker geeft geen blijk van enig persoonlijk proces van zelfreflectie, terwijl van een jongen die

opgroeit in een overwegend heteroseksuele en homofobe omgeving en die met bepaalde homoseksuele

gevoelens worstelt, kan worden verwacht dat deze zich op zijn minst vragen stelt en bezorgd zou zijn

over zijn persoonlijke gevoelens;

- verzoekers verklaringen aangaande de algemene houding van zijn homofobe familie komen

ongeloofwaardig voor;

- verzoeker heeft bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) uitdrukkelijk aangegeven traditioneel gehuwd

te zijn sinds 2005 en drie kinderen te hebben en kwam tijdens zijn persoonlijk onderhoud op de zetel

van het CGVS niet verder dan de loutere ontkenning hiervan;

- verzoeker antwoordt op concrete vragen naar zijn eigen ervaringen enkel in incoherente en vage

bewoordingen en beperkt zich tot het verwijzen naar een steeds wederkerend verhaal over het hebben

van seksuele betrekkingen met C. en zijn neefje;

- uit verzoekers verklaringen blijkt geenszins dat hij zijn homoseksuele geaardheid beschouwt als een

intrinsiek onderdeel van zijn persoon. Hij blijft louter steken in het geven van stereotiepe antwoorden,

waarbij hij homoseksualiteit verbindt aan het stellen van seksuele daden, dan wel aan het niet hebben

van relaties met personen van het andere geslacht;

- verzoeker kan amper informatie geven over de door hem opgesomde (voormalige) partners en slaagt

er evenmin in zijn relaties met hen doorleefd beschrijven;

- verzoeker maakt de door hem voorgehouden incidenten ten gevolge van zijn homoseksuele

geaardheid en daden niet aannemelijk, nu – onder meer – niet kan worden ingezien dat verzoeker

steeds de enige was die geviseerd werd bij het hebben van homoseksuele betrekkingen en zijn partners

steeds vrijuit gingen, noch dat verzoeker – stellende dat hij altijd op zijn hoede was en wetende dat

homoseksuelen in Nigeria vaak in de val gelokt worden – een onbekende jongeman openlijk zou

beginnen verleiden, noch dat hij geen concrete informatie kon verstrekken of er al dan niet een

rechtszaak tegen hem zou lopen;
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- verzoekers verklaringen dat hij in Europa/België als homoseksueel een standvastige relatie beoogt

en/of openlijk voor zijn seksuele geaardheid uitkomt, staan omwille van voorgaande vaststellingen op de

helling;

- verzoekers uiteenlopende verklaringen aangaande zijn activisme voor de Biafra zaak doen vermoeden

dat hij dit element aanvankelijk louter erbij heeft verzonnen om zichzelf een bepaald bijkomend profiel

toe te meten in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming.

De voormelde onderdelen van de omstandige motivering vinden steun in het administratief dossier, zijn

terecht en pertinent en blijven, aangezien ze niet concreet of dienstig worden betwist of weerlegd,

onverminderd overeind.

3.5.4. Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij meent dat er een aanzienlijke ontwikkeling

plaatsgevonden heeft en merkbaar is dat zijn persoonlijke zelfreflectie met zijn eerste echte

sentimentele relatie met S.K. is begonnen. Immers blijkt uit de notities van het persoonlijk onderhoud dat

verzoeker zich aangaande S.K. beperkt tot het geven van korte en oppervlakkige antwoorden en

geenszins aannemelijk maakt dat zij een diepgaande liefdesrelatie zouden hebben. Verzoekers

voorgehouden relatie met S.K. dient bovendien te worden gezien in het licht van de vaststellingen

aangaande verzoekers ongeloofwaardige homoseksuele geaardheid (cf. supra). Verzoeker zou S.K., die

bijna 20 jaar ouder is dan verzoeker en in Maastricht woont, op de “gay website Bullchat” hebben leren

kennen in januari 2018 en sindsdien sporadisch met hem afspreken (notities van het persoonlijk

onderhoud van 24 juni 2019, p. 28). In de mate dat al zou worden aangenomen dat verzoeker seksuele

betrekkingen heeft (gehad) met S.K., kan uit het geheel van verzoekers verklaringen niet worden

afgeleid dat hij in werkelijkheid homoseksueel is. Evenmin kan blijken dat verzoeker een oprechte

liefdesrelatie onderhoudt met S.K..

3.5.5. De door verzoeker bij het verzoekschrift neergelegde stukken kunnen de geloofwaardigheid van

verzoekers asielmotieven niet herstellen. Een document moet, om bewijswaarde te hebben, immers

coherente en geloofwaardige verklaringen ondersteunen, quod non in casu, gelet op het voorgaande.

In het attest, opgesteld door S.K., staat onder meer te lezen dat verzoeker zijn vriendje is, dat ze bij

elkaar op bezoek gaan, samen de liefde bedrijven en van elkaar houden. Voor zover al kan worden

aangenomen dat verzoeker en S.K. met elkaar afspreken kan uit het geheel van verzoekers

verklaringen niet kan worden afgeleid dat hij homoseksueel geaard is en evenmin kan worden

aangenomen dat verzoekers relatie met S.K. een oprechte homoseksuele liefdesrelatie betreft.

Bovendien heeft een dergelijk gesolliciteerd attest geen officieel noch objectief karakter, zodat de

bewijswaarde ervan slechts relatief is. Uit de foto’s waarop S.K. en verzoeker samen staan afgebeeld

kunnen geenszins de precieze feitelijke omstandigheden worden afgeleid waarin deze foto’s werden

genomen. Dergelijke foto’s kunnen aldus niet aantonen dat S.K. en verzoeker een koppel zouden zijn.

Ook de neergelegde printscreens van tekstberichten tussen verzoeker en S.K. kunnen bezwaarlijk

getuigen van een diepgaande en oprechte liefdesrelatie. De tekstberichten beperken zich tot het

goedemorgen, goedenacht en fijne dag wensen, dit vergezeld van een reeks (hartjes)emoticons en het

veelvuldig gebruik van de koosnaam “baby”. Uit dergelijke oppervlakkige conversaties, die overigens

gemakkelijk in scene kunnen worden gezet, kan geenszins een oprechte liefdesrelatie tussen twee

volwassenen worden afgeleid.

3.6. Verzoeker acht het opmerkelijk dat hele delen van het asielrelaas niet door de verwerende partij

worden betwist, wat “bijvoorbeeld het geval [is] van het reis van de verzoeker tussen 2014 en 2016 in

Dubai, of zijn ervaring als sekswerker tijdens zijn doorreis in Italië voor zijn aankomst in België”. De

commissaris-generaal beschikt over een discretionaire marge wat de beoordeling van de waarachtigheid

en het gewicht van de aangevoerde elementen en documenten betreft, waarbij de door de commissaris-

generaal gegeven motivering afdoende en daadkrachtig moet zijn.

De Raad stelt vast dat dit in casu het geval is. Hoe dan ook kan het gegeven dat verzoeker in Dubai

verbleven heeft en dat hij als sekswerker heeft gewerkt in Italië geen ander licht werpen op de

vaststellingen inzake zijn ongeloofwaardige homoseksuele geaardheid.

3.7. Waar het verzoekschrift tot slot nog wijst op de afwezigheid van een COI Focus over de situatie van

homoseksuelen in Nigeria en de rapporten van Human Rights Watch “World Report 2020 ‘Nigeria’” en

“Analyse de la situation au Nigéria” aanhaalt, merkt de Raad op dat uit bovenstaande blijkt dat

verzoeker geenszins homoseksueel is, zodat dergelijke rapporten niet dienstig zijn.



RvV X - Pagina 14

3.8. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het voordeel van

de twijfel niet worden gegund.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.9 Verzoeker beroept zich inzake de subsidiaire bescherming op geen ander element dan wat hij

aanbrengt in het kader van de vluchtelingenstatus.

Verzoeker toont gelet op de hogere vaststellingen niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

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 dertien oktober tweeduizend twintig door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


