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nr. 96 688 van 7 februari 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Boliviaanse nationaliteit te zijn, op 10 oktober 2012

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

staatlozen van 12 september 2012.

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 4 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 januari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat N.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 24 september 2009 het Rijk binnen en diende op 25

oktober 2011 een asielaanvraag in. Op 12 september 2012 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Potosi en heeft u de Boliviaanse nationaliteit. U

bent burgerlijk ingenieur van opleiding en zou in Bolivië in verschillende bedrijven en projecten

hebben gewerkt. U zou homoseksueel zijn.

Uw familieleden zouden moeilijk kunnen aanvaarden dat u homoseksueel bent en vermijden hierover

te praten. U zou ondertussen alleen zijn gaan wonen in een appartement dat toebehoorde aan uw

familie. Op uw werk zou u last hebben gehad van pestgedrag omwille van uw geaardheid. In 2009 zou u

omwille van uw geaardheid anonieme telefonische bedreigingen en tekstberichten (SMS) hebben

ontvangen waarin u en uw familie werden beledigd en bedreigd en er zou ook getracht zijn u financieel

af te persen. Tot fysieke confrontaties zou het nooit zijn gekomen. In totaal zou u 18 sms’en en 20 à 25

telefonische bedreigingen hebben ontvangen. U zou bij een bevriend politieman hebben geïnformeerd

wat u te doen stond, maar deze zou geantwoord hebben dat de politie niets kon doen.

Omdat u geen psychologische rust meer kon vinden in Bolivië dacht u eraan om Bolivië te verlaten.

Via een vriend die werkte voor de Belgisch Technische Coöperatie (BTC) informeerde u naar

de mogelijkheden om een beurs te bekomen voor België. In 2009 zou u een tweejarige beurs

hebben bekomen om aan de KU Leuven een masterstudie aan te vatten. In september 2011 zou u met

succes uw studies hebben beëindigd en u zou ondertussen al naar een manier hebben gezocht om uw

verblijf in België te verlengen: verlengen van visum en het trachten bekomen van een werkvergunning

voor knelpuntberoepen. Omdat u hier niet in slaagde, besliste u op 25/10/2011 asiel aan te vragen.

U vreest bij een eventuele terugkeer naar Bolivië voor uw veiligheid en deze van uw familie omwille

van uw geaardheid. In 2012 zou u aan uw vader gevraagd hebben om contact op te nemen met de

‘Fiscalia’ en het Openbaar Ministerie om te attesteren of ze bescherming konden bieden in soortgelijke

gevallen. Uw vader zou de bijkomende documenten hebben opgestuurd.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw paspoort, uw identiteitskaart,

uw Belgisch verblijfsdocument, een attest in verband met uw blanco strafblad, documenten in verband

met uw studies aan de KUL, een document omtrent de onrust aan de universiteit, een document van

de Fiscalia, een document van het Openbaar Ministerie, een getuigenis van een Belgische vriend, en

een internetartikel in verband met de uitspraken van de president over homo’s.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde

een gegronde vrees voor persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming bestaat. Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van oorsprong heeft

verlaten omdat u als homoseksueel anonieme bedreigingen begon te ontvangen, alsook op uw werk en

in de maatschappij werd gepest omwille van uw geaardheid. Omdat u de psychologische druk niet

langer aankon zou u beslist hebben het land te verlaten, en zou u na uw studies in België hebben beslist

niet meer naar Bolivië terug te keren.

Zo dient te worden vastgesteld dat u misschien wel problemen kende omwille van uw geaardheid

in Bolivië maar dat deze onvoldoende ernstig zijn om te kunnen worden beschouwd als vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie.

Vooreerst blijkt uit uw verklaringen dat u geen problemen kende met de Boliviaanse autoriteiten. U

zou enkel problemen hebben gekend met onbekende individuen en met een conservatieve

maatschappij. Zo blijkt uit uw verklaringen dat u gedurende een korte periode (juli-sept 2009)

bedreigingen kreeg via tekstberichten en via de telefoon (vragenlijst CGVS 8/11/2011). Hierin zou men

gedreigd hebben u en uw familie fysiek aan te vallen, alsook zou men getracht hebben u af te persen.

Echter, nergens uit uw verklaringen blijkt dat het ooit tot een fysieke confrontatie is gekomen, noch dat

deze bedreigingen effectief zouden worden uitgevoerd. U haalde wel aan dat u voorzichtig was toen u

buiten kwam en dit bij voorkeur overdag deed (CGVS p.9), maar dit is onvoldoende als

verschoningsgrond. Ook haalt u nergens feiten of elementen aan die erop wijzen dat u of uw familie, na
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uw vertrek uit Bolivië zou zijn geviseerd (CGVS p.9). U heeft het enkel over mogelijke problemen, maar

u draagt onvoldoende elementen aan om deze hypotheses te ondersteunen. Uit uw verklaringen blijkt

aldus dat u omwille van uw geaardheid zowel in uw familie, op uw werk als op straat als anders werd

aanzien en daardoor werd blootgesteld aan pesterijen en beledigingen. Dit is echter onvoldoende om te

kunnen gewagen van vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Bovendien blijkt nergens uit uw verklaringen dat er vanwege de Boliviaanse autoriteiten een onwil of

een onmogelijkheid zou bestaan om op te treden of u te beschermen tegen deze onbekenden of

homofoob gedrag in het algemeen. U haalde wel aan dat u naar een bevriend politieman bent gestapt

en deze vertelde dat men niets kon doen tegen de bedreigingen (CGVS p.9). Echter, uit uw verklaringen

blijkt dat het wel mogelijk was bij de politie een klacht tegen onbekenden in te dienen, maar u heeft

nagelaten dit te doen omdat u niet wilde dat dit een negatieve invloed zou hebben op uw visumaanvraag

voor België. Er kan dan ook moeilijk worden besloten dat de autoriteiten dit niet wilden onderzoeken.

Vervolgens legt u een document voor van de Fiscalia (Openbaar Aanklager) en het Openbaar Ministerie

waaruit volgens u zou blijken dat de autoriteiten niet kunnen optreden tegen bedreigingen zoals die

tegen u werden geuit. Uit de documenten blijkt echter dat uw vader de vraag heeft gesteld aan de

Fiscalia, en het Openbaar Ministerie daarop antwoordde dat het onderzoeken van deze

telefoongegevens wettelijk niet mogelijk was omdat er geen strafzaak werd geopend. Zoals hierboven

reeds gesteld heeft u zelf nooit klacht ingediend, waardoor er ook geen onderzoek is gebeurd. Van

enige onwil bij de autoriteiten is hier dan ook geen sprake.

Alsook blijkt uit uw verklaringen dat u op geen enkel moment heeft getracht om organisaties

te contacteren die opkomen voor de rechten van de homoseksuelen, en die u eventueel advies

zouden kunnen geven. U verklaarde dat er maar één zo’n organisatie bestaat, namelijk ‘Familia Galan’

in La Paz (CGVS p.10), maar deze enkel voor travestieten is bedoeld. Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie is toegevoegd aan het administratief

dossier blijkt echter dat er veel dergelijke organisaties bestaan in Bolivië en de autoriteiten deze ook

toestaan en stappen ondernemen ter bevordering van de rechten van homoseksuelen. Uw beperkte

kennis hieromtrent is opnieuw een negatieve indicatie met betrekking tot de gegrondheid van uw vrees.

Ten slotte blijkt uit uw gedragingen ook nergens een dringende nood aan internationale bescherming.

Zo blijkt uit uw verklaringen dat u al sinds 2009 in België bent, maar pas op 25/10/2011 asiel

heeft aangevraagd. U verklaarde dat u niet wist wat asiel precies inhield, dit is echter weinig

geloofwaardig. U verbleef immers als twee jaar in België en studeerde aan de universiteit waardoor u

toch voldoende mogelijkheid had u hierover te informeren. Bovendien blijkt u dit pas als laatste

redmiddel te hebben gebruikt om uw verblijf in België te kunnen verlengen. U verklaarde dat u na het

einde van uw studies eerste heeft getracht uw visum te verlengen, dan heeft getracht een

arbeidsvergunning te bekomen en toen dit allebei niet succesvol was, u dan pas asiel heeft

aangevraagd (CGVS p.4).

Bovengaande opmerkingen laten niet toe u de status van vluchteling of deze van

subsidiaire bescherming te verlenen.

De overige door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard om bovenstaande vaststellingen

in positieve zin om te buigen. Zij tonen immers uw identiteit, studies en blanco strafblad aan, alsook

de uitspraken van de Boliviaanse president, welke hier niet ter discussie staan. Het document van

de universiteit zou geen verband houden met de redenen om uw land te verlaten (CGVS p.11).

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,
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een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet 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). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker voert de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, de

schending van artikel 3 EVRM, van artikel 33.1 Vluchtelingenverdrag en van artikel 3.1 Antifolterverdrag.

2.3. Het in het verzoekschrift aangehaalde “refoulementverbod” mist grondslag nu de Raad in het kader

van zijn op grond van artikel 39/2, §1 van de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid, geen uitspraak

doet over een verwijderingsmaatregel.

2.4. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van de vreemdelingenwet. Aldus

wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

2.5. Een middel of een onderdeel van een middel is slechts ontvankelijk in de mate dat niet alleen wordt

aangegeven welke bepaling of beginsel met een bestreden beslissing zou zijn geschonden, doch ook

wordt uiteengezet op welke wijze die schending zou zijn gebeurd. Het volstaat dan ook niet louter te

wijzen op wettelijke bepalingen en rechtsbeginselen zonder nader uit te werken hoe deze geschonden

worden door de bestreden beslissing. De schending van artikel 3.1 Antifolterverdrag wordt niet

geconcretiseerd, noch nader wordt toegelicht en is dan ook onontvankelijk aangevoerd.

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire bescherming

3.1. Verzoeker gaat er volledig aan voorbij dat, zelfs indien zijn asielrelaas niet als ongeloofwaardig

wordt beschouwd, dit nog niet impliceert dat de vervolgingsfeiten ook in aanmerking komen voor

internationale bescherming. Om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat

hij vervolgd wordt omwille van één van de in 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 (Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren

tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Conform artikel 9 van Richtlijn 2004/83/EG

van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en

staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, alsook de

gezaghebbende richtlijnen van het UNHCR inzake discriminatie (zie UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54) dienen daden van vervolging

in de zin van artikel 1 A van het Verdrag van Genève zo ernstig van aard te zijn of zo vaak voor te

komen dat zij een ernstige schending vormen van de grondrechten van de mens. De door verzoeker

aangevoerde feiten voldoen hier in casu niet aan. Verzoekers persoonlijke vervolging beperkt zich tot

onrechtstreekse, anonieme, telefonische bedreigingen en beledigingen, wat geen beroep op

internationale bescherming rechtvaardigt. Verzoeker haalt geen specifieke, persoonlijke incidenten aan

waarvoor hij gevlucht is. Evenmin heeft verzoeker ooit een beroep gedaan op de politie, andere

Boliviaanse autoriteiten of mensenrechtenorganisaties.

3.2. Daar waar verzoeker verwijst naar de aan het administratief dossier toegevoegde informatie en ter

zitting talrijke internetartikelen toevoegt, waaruit blijkt dat er in Bolivia sprake is van maatschappelijke

discriminatie van homoseksuelen, beklemtoont de Raad dat het niet volstaat te verwijzen naar de

algemene situatie in het land van herkomst en algemene rapporten dienaangaande om aan te tonen dat

verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging

dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481;

RvS 18 december 2004, nr. 138.480; RvS 18 december 2009 nr. 5146). Bijkomend wordt evenmin

aangetoond dat verzoeker bij eventuele ernstige problemen, waarvan echter in zijn geval geen sprake is,

geen beroep kan doen op de Boliviaanse autoriteiten om zich te beschermen tegen deze beweerde
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maatschappelijke discriminaties. Immers internationale bescherming kan slechts worden verkregen bij

gebrek aan nationale bescherming.

3.3. Verzoeker brengt geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht kunnen

werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker beperkt zich aldus tot het herhalen van het asielrelaas en het

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

conclusies van de bestreden beslissing, het geven van algemene en theoretische beschouwingen over

het vluchtelingenrecht 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. Verzoeker weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze

worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. De ter terechtzitting neergelegde documenten die

verzoekers integratie in België moeten aantonen zijn niet relevant in onderhavige procedure. Zijn

verklaringen ter terechtzitting over de wettelijke samenwoning met zijn Belgische partner kan verzoekers

bewering over zijn homoseksuele geaardheid ondersteunen, doch dit punt stond niet ter discussie.

3.4. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.

3.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

3.6. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 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 verzoekers

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

3.7. Waar verzoeker vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij slechts

de bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet. De Raad

stelt vast dat, gelet op wat voorafgaat, de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van de

asielaanvraag heeft besloten. Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat verder onderzoek

noodzakelijk zou zijn, temeer nu hij niet aantoont dat de gegrondheid van zijn asielmotieven

onvoldoende werd onderzocht, noch zelf ook maar enigszins elementen aanvoert waaruit kan blijken dat

verder onderzoek noodzakelijk is.

3.8. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven februari tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


