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nr. 111 409 van 8 oktober 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 Mongolische nationaliteit te zijn, op 8 juli 2013 heeft

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

7 juni 2013.

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 6 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 september 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. GUEDENS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché P. WALRAET, 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 2 oktober 2007 het Rijk binnen en diende op 5 juli

2012 een asielaanvraag in. Op 7 juni 2013 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:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde over de Mongoolse nationaliteit te beschikken, tot de Khalkh-bevolkingsgroep te

behoren en afkomstig te zijn uit Ulaanbaatar. Tien jaar terug, toen u in een dronken bui seksuele

betrekkingen had met een man, kwam u tot de vaststelling dat u homoseksueel bent. Daarvoor kende u

geen homoseksuele gevoelens. Tussen 1995 en 2001 studeerde u rechten aan de universiteit in

Mongolië. Daarbij deed u stages bij verscheidene gerechtelijke diensten. Omwille van uw

homoseksualiteit kreeg u problemen op school en op uw stageplaatsen. Collega’s verstootten u en u

werd voortdurend lastig gevallen en gediscrimineerd. Mensen roddelden over u. U begon ook een relatie

met een dader en ook daarover roddelden uw collega’s en ze meldden dit bij uw werkgever. Om die

redenen en omwille van ziekte nam u daar ontslag. U kende omwille van uw homoseksualiteit ook

problemen met de politie. De politie pakte u op omwille van dronkenschap of omdat ze er u van

verdachten dat u alcohol zou beginnen drinken en pakte u hard aan omwille van uw homoseksualiteit.

De politie sloeg u met een matrak en sloot u enkele dagen op in een vochtige cel. U had nooit een

identiteitskaart op zak en als de politie u oppakte, gaf u verscheidene valse namen op om te vermijden

dat de politie zou weten dat u homo bent. Ook de jongeren uit de wijk sloegen u omwille van uw

homoseksualiteit.

U kreeg tuberculose en problemen met uw pancreas. Om die redenen en omwille van de problemen

die u kende omwille van uw homoseksuele geaardheid besloot u Mongolië te verlaten. In augustus

of september 2007 verliet U Mongolië per vliegtuig. Met een transit in Berlijn vloog u naar België. De

dag na uw aankomst werd u omwille van uw tuberculose opgenomen in het ziekenhuis. U verbleef er

vier of vijf maanden. U vroeg een verblijf in België om medische redenen aan. U verkreeg

tijdelijke verblijfsdocumenten. Nadat die verblijfsdocumenten werden ingetrokken, vroeg u op 5 juli 2012

in België asiel aan.

Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer: uw identiteitskaart en

rijbewijs, Mongoolse medische attesten, attesten van uw stages en werk met vertalingen en een

juridisch getuigschrift als jurist van het parlement van Mongolië.

B. Motivering

Ik merk op dat de door u ingeroepen medische redenen geen verband houden met de criteria bepaald

bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake

subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de

geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn

gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Na het gehoor door het CGVS stel ik vast dat u niet in aanmerking komt voor de hoedanigheid

van Vluchteling. U heeft uw asielmotieven immers niet aannemelijk gemaakt en dit om

onderstaande redenen.

Vooreerst heeft u uw beweerde homoseksuele geaardheid niet aannemelijk gemaakt. Zo legde u

een flagrant tegenstrijdige verklaring af over sinds wanneer u beseft dat u homoseksuele

gevoelens hebt. Enerzijds verklaarde u dat u tien jaar geleden tot die vaststelling kwam, dat u zich

voordien nooit tot mannen aangetrokken voelde en dat u voordien een vriendin had waarmee u

seksuele betrekkingen had (CGVS2 pp. 11-12). Anderzijds verklaarde u dat uw collega’s tijdens uw

studies Rechten en op uw stageplaatsen tijdens uw studies tussen 1995 en 2001 u verstootten

en discrimineerden en roddelden over u omwille van uw homoseksuele geaardheid (CGVS2 pp.

7, 13). U kon ook amper toelichten hoe u tot de vaststelling zou zijn gekomen dat u homoseksueel bent.

U verklaarde dat het tien jaar geleden was, dat u had gedronken met vrienden, door de dronkenschap

een beetje los kwam en toen seksuele betrekkingen hebt gehad met een man, Zagdaa en dat u

sindsdien weet dat u homoseksueel bent. U onderhield de relatie met Zagdaa twee à drie jaar. Verder

kon u de ontdekking van uw homoseksuele gevoelens of de concrete situatie niet toelichten (CGVS2 p.

12). U verklaarde ook dat u tijdens uw relatie met Zagdaa ook nog kortstondige affaires had met

andere mannen die u in een bar ontmoette. Over hoe u juist die mannen ontmoette en hoe

homoseksuelen aan een ander kenbaar maken dat ze homoseksueel zijn, kon u enkel verklaren dat

homo’s elkaar aanvoelen als ze elkaar aanspreken en het gesprek vlot loopt. Verder kon u dat niet

toelichten. Gevraagd naar waar u seksuele betrekkingen had met deze mannen beperkte uw antwoord
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zicht tot verscheidene kleine hotelletjes en motelletjes. Voorbeelden kon u daar echter niet van geven. U

kon ook geen enkele naam geven van deze mannen (CGVS2 pp. 12-13).

U verklaarde dat homoseksuelen toen u in Mongolië was vaak bij elkaar komen in privé-huizen en dat

u vaak naar zo'n bijeenkomsten ging. Gevraagd naar hoe dat dan concreet verliep, kon u louter

verklaren dat het telefonisch werd doorverteld, dat ze dan in een huis bij een homoseksueel

bijeenkwamen, dronken en babbelden en de hele nacht samen doorbrachten. Verder kon u dat niet

toelichten. U kon ook geen voorbeelden geven van bij wie u zo samen kwam. U verklaarde dat u dit niet

wou zeggen omdat sommige al getrouwd waren met een vrouw. Er op gewezen dat alles wat u verklaart

vertrouwelijk wordt behandeld, beperkte uw antwoord zich tot dat u veel homoseksuele vrienden had

(CGVS2 p. 10).

Het is tevens hoogst bevreemdend te noemen dat u als afgestudeerde homoseksuele jurist die

bij verscheidene gerechtelijke diensten stage heeft gelopen niet kon aangeven welk wetsartikel soms

werd aangewend om homoseksuelen te vervolgen in Mongolië. Uw antwoord beperkte zich tot dat de

politie redenen zoekt, dronkenschap of andere feiten zoals vechtpartijen (CGVS pp. 9-10). Volgens

de informatie toegevoegd aan het administratief dossier staat er nochtans in de strafwet een

andere wetsbepaling die in het verleden werd aangewend om homoseksuelen te vervolgen. Gevraagd

of u organisaties voor homoseksuelen en lesbiennes kende in Mongolië verklaarde u dat die niet

bestonden toen u in Mongolië was (CGVS p. 10). Volgens deze informatie waren er in Mongolië voor uw

vertrek daar in 2007 verscheidene organisaties actief die opkwamen voor homoseksuelen,

lesbiennes, transgenders en biseksuelen. Gevraagd of er nu dergelijke organisaties actief zijn in

Mongolië, of er daar nu ontmoetingsplaatsen zijn voor homoseksuelen en of u Mongoolse publicaties en

websites rond homoseksualiteit kent, moest u het antwoord schuldig blijven. U hebt zich hierover ook

nooit geïnformeerd (CGVS pp. 10-11). Deze zaken getuigen van een grote desinteresse in de

problematiek van homoseksuelen in Mongolië die verder bijdraagt aan de onaannemelijkheid van uw

beweerde homoseksuele geaardheid.

U verklaarde dat u zich over deze zaken nooit informeerde omdat u homoseksuele vrienden hebt

in België die u ontmoette in verscheidene gewone bars waaronder de “Witte Hond” in Dendermonde en

in een café in Sint-Truiden waarvan u de naam niet meer weet. Verder kon u geen concrete

voorbeelden geven van plaatsen waar u andere homoseksuelen leerde kennen in België. Voorbeelden

van ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen in België kon u, ondanks dat u hier meer dan vijf jaar

verblijft en verscheidene Belgische homoseksuele vrienden hebt, niet geven. Voorbeelden van

organisaties in België die werken rond homoseksualiteit kon u evenmin geven. U heeft zich daarover

ook nooit geïnformeerd. U verklaarde dat u dit niet deed omdat u uw homoseksuele geaardheid

verborgen houdt. Dit laatste antwoord staat echter haaks op het feit dat u verscheidene

homoseksuelen in België kent, waaronder, Eddy, Roeland en Jason, waarmee u naar

hotelkamers gaat en met homovrienden in de bar afspreekt. (CGVS pp. 10-11).

Het geheel van bovenstaande vaststellingen leidt er toe dat u uw beweerde homoseksuele

geaardheid niet aannemelijk hebt gemaakt. Hierdoor zijn ook uw problemen in Mongolië omwille van uw

seksuele geaardheid ongeloofwaardig. Die ongeloofwaardigheid wordt verder bevestigd door het feit dat

u deze problemen amper kan toelichten en er tegenstrijdige verklaringen over aflegde. U verklaarde

dat politieagenten en leeftijdsgenoten uit uw wijk u verscheidene keren aanvielen omdat u

homoseksueel bent. Dat de politie u oppakte omwille van dronkenschap of om andere redenen en u dan

sloeg en opsloot in een vochtige donkere cel omdat u homoseksueel bent. Verder kon u deze

problemen echter niet toelichten. U verklaarde daarover louter dat u alle details bent vergeten, soms

dronken was en het niet uitgebreider kan vertellen. Over uw problemen met de politie verklaarde u

enerzijds dat ze u hard aanpakten omdat u homoseksueel bent en anderzijds dat u nooit uw

identiteitskaart op zak had en altijd valse namen opgaf omdat de politie anders zou weten dat u

homoseksueel bent (CGVS2 pp. 5-6). Over uw werk op uw stageplaatsen bij verscheidene

gerechtelijke diensten, waaronder bij de procureur, verklaarde u dat u daar zelf ontslag nam omdat u

ziek was en omdat uw collega’s u verstootten en roddelden over u omwille van uw seksuele

geaardheid en uw relatie met een dader. In de vragenlijst, die u invulde met de hulp van een

medewerker van de Dienst Vreemdelingzaken had u echter verklaarde u echter dat u werd ontslagen

omdat u een relatie had met een mannelijke dader. Geconfronteerd met deze anomalie herhaalde u

louter dat u zelf ontslag nam (CGVS2 pp. 6-8, vragenlijst p. 2).
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Tevens stel ik vast u sinds het najaar 2007 in België bent en pas op 5 juli 2012 asiel

aanvroeg. Gevraagd waarom u zolang hebt gewacht om asiel aan te vragen, verklaarde u dat u hier kon

verblijven om medische redenen en pas asiel aanvroeg nadat uw verblijfsdocumenten werden

ingetrokken. U verklaarde toen ook dat dit de reden was waarom u asiel aanvroeg. Gevraagd of er

nog andere redenen waren waarom u asiel aanvroeg, verklaarde u louter dat u in België wou

leven. Daarop gevraagd waarom u Mongolië hebt verlaten verklaarde u dat het omwille van uw

ziekte was en dat er in Mongolië slechte medische hulp is. Gevraagd of er nog redenen waren

waarom u Mongolië hebt verlaten, verklaarde u dat die er niet waren en dat het louter om uw ziekte

was, wat u daarna nogmaals bevestigde. Pas toen u werd gevraagd of u andere problemen kende

in Mongolië dan uw gezondheidstoestand gaf u aan dat u problemen kende omwille van uw

homoseksuele geaardheid en dat u ook daarom Mongolië hebt verlaten. Gevraagd waarom u dan

eerst verklaarde dat er geen andere redenen waren, gaf u aan dat u een beetje verlegen was. Deze

verklaring voor het aanvankelijk meermaals verklaren dat u Mongolië louter verliet omwille van uw ziekte

is niet afdoende. U had immers al bij het indienen van uw asielaanvraag aangegeven dat u Mongolië

ook had verlaten omwille van uw homoseksuele geaardheid en er waren dus tijdens het gehoor voor het

CGVS geen redenen voor u om deze reden aanvankelijk te verzwijgen. (CGVS2 p. 5, vragenlijst). U kon

ook niet aangeven wanneer uw verblijfsrecht om medische redenen verviel waardoor het CGVS niet kan

vast stellen hoelang u wachtte na het vervallen van dit verblijfsrecht vooraleer u asiel aanvroeg.

Verder merk ik op dat uw gedrag doorheen de asielprocedure getuigt van onvoldoende bereidheid

tot medewerking. Tijdens het eerste gehoor voor het CGVS op 26 november 2011 stelde

de dossierbehandelaar vast dat u duidelijk onder invloed van alcohol verkeerde waardoor het gehoor

heel moeizaam verliep en hij moest omwille van dit moeizame verloop het gehoor stilleggen. U werd

toen duidelijk gevraagd om nuchter naar het volgende gehoor te komen (CGVS1 p. 8). Voor het

tweede gehoor voor het CGVS op 18 april 2013 waarvoor u om 08.30 uur werd opgeroepen, daagde u

pas om 12.00 uur en 13.30 uur op. U verklaarde toen dat u problemen kende met uw treinticket maar

de administratief medewerker stelde toen ook een alcoholgeur vast (zie nota). Ook tijdens het derde

gehoor voor het CGVS op 29 mei 2005 stelde de dossierbehandelaar opnieuw een duidelijke

alcoholgeur vast. Het CGVS aanvaardt dat u met een alcoholprobleem kampt maar gaf u in een half jaar

tijd drie kansen om nuchter op het gehoor te verschijnen.

De documenten die u neerlegde vermogen niet mijn appreciatie van uw asielrelaas in de positieve

zin om te buigen. Ze weerleggen immers geen van bovenstaande vaststellingen. Uw identiteitskaart

en rijbewijs staven uw identiteit en nationaliteit die niet worden betwist. De documenten ivm uw werk

en stages met vertalingen staven uw werk en stages. Het juridisch getuigschrift staaft louter dat u jurist

bent wat niet wordt betwist. De medische attesten betreffen louter ziekenhuisopnames omwille

van tuberculose (CGVS2 p. 8). Verder merk ik op dat u het paspoort waarmee u naar België reisde

niet neerlegde. U verklaarde dat u dit paspoort bent gestolen. U legt daar echter geen enkel bewijs van

neer (CGVS2 p. 4).

U bent er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat u uw land van herkomst hebt verlaten omwille

van een 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 of dat u bij een

eventuele terugkeer naar uw land van herkomst dergelijke vrees zou moeten koesteren of dergelijk

risico zou lopen.

C. Conclusie

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

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

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

1.3. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een artikel: “Mongoolse holebi’s en transgenders zijn een feit”.

2. Over de gegrondheid van het beroep
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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,

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 beroept zich op een schending van de artikelen 2 en 3 wet van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het redelijkheidsbeginsel en

van artikel 62 van de vreemdelingenwet.

2.3. De formele motiveringsplicht vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen en bij uitbreiding in artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft tot

doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te geven 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

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.416; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent en deze bovendien aan een inhoudelijk

onderzoek onderwerpt, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Het

middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden, zoals

ook het verzoekschrift aangeeft.

2.4. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in

casu niet het geval.

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire bescherming

3.1. Aangaande het laattijdig indienen van zijn asielaanvraag verwijst verzoeker naar zijn verzoek tot

medische regularisatie en de ongegrondverklaring hiervan in 2012. Hij erkent aldus dat zijn medische

problemen zijn hoofdbekommernis waren. Hij verklaart echter niet waarom hij niet onmiddellijk na het

ontvluchten van zijn land van herkomst in 2007 asiel heeft aangevraagd. Dit tast de geloofwaardigheid

van verzoekers asielmotieven aan nu van een asielzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij

meteen na aankomst in een veilig land op zoek gaat naar internationale bescherming en ernstige

inspanningen onderneemt om deze te bekomen. Het is dan ook niet ernstig dat verzoeker vijf jaar

wachtte (van oktober 2007 tot 2012) om asiel aan te vragen. Hieruit kan alleszins blijken dat verzoeker

internationale bescherming niet (dringend) nodig achtte, hetgeen ook blijkt uit verzoekers verklaringen

“ze namen mijn verblijfsdocumenten [voor medische redenen] af en toen raadde iemand mij aan asiel

aan te vragen” “Is dat de reden dat u asiel hebt aangevraagd?” “Ja” (gehoor 29/05/2013, p.5). Dat er

ondertussen een procedure tot medische regularisatie liep, doet niet ter zake indien verzoeker ernstige

redenen had te vrezen voor vervolging.

3.2. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn homoseksuele geaardheid en hieraan gelinkte vervolging

geloofwaardig en aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met het specifieke profiel van de

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

asielzoeker zelf, zodat verzoeker – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen

dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient

de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.
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In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op

het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas

kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204). Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van

de asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut

van vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november

2006). Verzoekers betrachting tot een omkering van de bewijslast te komen, is aldus niet correct. Het is

aldus niet aan het CGVS om een tegenbewijs te leveren. Verzoeker dient echter in het kader van zijn

medewerkingsplicht alle nuttige gegevens aan te voeren.

Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van

elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel,

motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden

beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid

van verzoekers asielaanvraag.

3.3. Wanneer 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, Guidence Note on Refugee Claims relating to sexual orientation and gender identity, Genève,

2008, nr. 35). Indien stereotiepe opvattingen over homoseksualiteit vermeden moeten worden, dan kan

de geloofwaardigheid wel degelijk blijken uit de asielzoekers verklaringen betreffende zijn of haar

bewustwording en het aanvoelen van zijn of haar seksuele identiteit (UNHCR, Guidence Note on

Refugee Claims relating to sexual orientation and gender identity, Genève, 2008, nr. 36). Een beweerde

homoseksualiteit kan immers slechts aannemelijk worden geacht wanneer de asielzoeker blijk geeft van

een kennelijke emotionele en seksuele voorkeur voor personen van hetzelfde geslacht.

3.4. Verzoeker kan niet ernstig beweren dat het CGVS enkel de verklaringen onderzoekt aan de hand

van “een pure feitelijke en persoonlijke appreciatie van verweerster, welke helemaal niet gebaseerd is op

objectieve argumenten”. Immers hij toont niet aan waarom het niet redelijk is te veronderstellen dat het

ontdekken van de eigen homoseksuele geaardheid geen 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, de eigenheid van homoseksualiteit, alsmede bekend is met de

situatie van homoseksuelen in zijn land en in België, quod in casu non zoals de commissaris-generaal

terecht vaststelde en wiens uitgebreide motivering dienaangaande de Raad bijtreedt.

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 tot het herhalen van het asielrelaas, het

beklemtonen van de waarachtigheid ervan en het geven van bijkomende algemene toelichtingen, het

foutief interpreteren (“Het argument van verweerster, nl. dat verzoeker verklaarde dat hij ooit een relatie

met een vriendin heeft gehad en zich in het verleden in een periode nooit tot mannen aangetrokken

voelde” terwijl de commissaris-generaal in dit verband de tegenstrijdigheid tussen verzoekers

verklaringen aangaande het tijdstip waarop hij zich bewust werd van zijn homoseksuele gevoelens

aankaartte) en tegenspreken van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing en het

maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde

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

verzoeker nu het desbetreffende wetsartikel citeert, dan wijzigt dit niets aan de vaststelling dat

verzoeker, jurist zijnde, dit niet eerder kon toelichten, temeer zijn stage van ongeveer een jaar bij de

procureur waar hij “las alle dossiers en maakte verslag volgens welk wetsartikel” (gehoor 26/11/2012,

p.4). Hetzelfde geldt waar verzoeker thans een aantal organisaties benoemt. Dat de eerste officiële

organisatie beweerdelijk pas in 2009 werd geregistreerd en dat “Verzoeker erkent dat er sinds zijn

vertrek uit Mongolië enkele organisaties zijn opgericht die de rechten van holebi-personen en
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transgenders verdedigt”, klemt met de in het administratief dossier opgenomen objectieve informatie

gezien hieruit blijkt dat de eerste LGBT organisatie in 1999 werd opgericht en van 2000 tot in 2006

informeel actief was. Verzoeker gaat er eveneens aan voorbij dat zijn toenmalige desinteresse, toen hij

nog in Mongolië verbleef, in de positie van homoseksuelen in Mongolië niet aannemelijk is. Indien de

Raad kan aannemen dat holebi’s mogelijk gediscrimineerd worden in Mongolië, dan dient verzoeker

zowel zijn homoseksualiteit als zijn vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en verzoeker blijft hier

in gebreke. Indien verzoeker nu verklaart “In België heeft verzoeker weinig tot geen problemen

aangaande zijn seksuele geaardheid”, dan is geenszins aannemelijk dat verzoeker geen

ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen noch gespecialiseerde organisaties kon duiden en kan

eveneens vastgesteld worden dat verzoeker hiermee terugkomt op zijn verklaringen dat hij ook in België

zijn homoseksualiteit verborgen hield. Dat “verzoeker voorzichtig en wantrouwig ten overstaan van de

overheidsinstanties” is, is evenmin een geldige verschoning gezien de confidentialiteit van elk

asieldossier. Het volstaat evenmin te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst en

algemene artikelen 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). De Raad stelt vast dat verzoekers pogingen tot het a posteriori bijsturen

van zijn verklaringen geen steun vinden in het administratief dossier en dat de vastgestelde

tegenstrijdigheden en vaagheden geen ruimte laten voor de nuanceringen die verzoeker bij terugblik

nog tracht aan te brengen. In het kader van de asielprocedure draagt de kandidaat-vluchteling een

verantwoordelijkheid, in die zin dat van hem wordt verwacht dat hij zo duidelijk en volledig mogelijk zijn

asielmotieven weergeeft, zeker wat de feiten betreft die de kern van zijn asielrelaas raken (RvS 19

december 2006, nr. 166.028; RvS 27 september 2006, nr. 162.792). 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. 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. In het verzoekschrift vraagt verzoeker geen toekenning van subsidiaire bescherming. Gelet op de

hoger uiteengezette beoordeling van zijn asielaanvraag zijn er ook geen elementen die erop wijzen dat

verzoeker in geval van terugkeer naar Mongolië een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin

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. Verzoeker vroeg tevens de vernietiging van de bestreden beslissing. 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 acht oktober tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


