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nr. 112 081 van 17 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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 22 juli 2013 heeft

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

25 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 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 oktober 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. VAN DAMME loco advocaat

R. JESPERS en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Liberiaans staatsburger te zijn van Americo-Liberiaanse afkomst. Op 4 januari

2001 diende u een eerste asielaanvraag in, bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ). Een

beslissing tot weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling werd door het

Commissariaat-generaal genomen op 18 februari 2002. Op 3 maart 2002 diende u bij de Vaste

Beroepscommissie voor Vluchtelingen (hierna VBV) een beroep in tegen deze beslissing doch de

beslissing van het Commissariaat-generaal werd gehandhaafd (ref. 020300) op 18 juni 2002. U diende

beroep in tegen deze beslissing bij de Raad van State, doch op 27 april 2005 werd de beslissing van

het Commissariaat-generaal en de VBV opnieuw gehandhaafd (arrestnr. 143757). U keerde niet naar

uw land van herkomst terug. Op 25 maart 2013 diende u een tweede asielaanvraag in bij de
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Dienst Vreemdelingenzaken. U verklaart dat u een homoseksueel bent, dat u drager bent van het HIV-

virus en dat uw leven in gevaar zou zijn in Liberia. Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u

volgende documenten neer: de negatieve beslissing inzake uw aanvraag tot medische regularisatie, uw

diploma maatschappelijke oriëntatie, attesten van lessen Nederlands, een email van een kennis,

informatie over de wetgeving rond homo’s in Liberia, een foto van u en uw (nu overleden) partner, een

foto van uw (nu overleden) partner, foto’s van uw dochters, een vervallen identiteitskaartje van uw

dochter en tenslotte allerlei documenten in verband met de scholing van uw dochter.

B. Motivering

Er dient er te worden opgemerkt dat uw verklaringen en de nieuwe elementen die u in het

kader van uw tweede asielaanvraag voorlegde onvoldoende blijken te zijn om een “vrees

voor vervolging” zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een “reëel risico op

het lijden van ernstige schade" zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat u in het kader van uw eerste asielaanvraag op 4 januari 2001

door de Commissaris-generaal op 18 februari 2002 een beslissing tot weigering van erkenning van

de hoedanigheid van vluchteling werd genomen op basis van veelvuldige tegenstrijdigheden,

voornamelijk betreffende uw verblijf in Guinee, de laatste 3 jaren voor uw vlucht naar België, die de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas en bijgevolg van uw vervolgingsvrees in sterke mate

ondermijnden. Vervolgens werd deze beslissing van het CGVS bevestigd door de VBV (dd.18 juni 2002,

ref. 020300). Tot slot diende u een beroep in bij de Raad van State, maar werd de beslissing van het

CGVS en de VBV opnieuw gehandhaafd (dd.27 april 2005, arrestnr.143757). Bijgevolg resten er u geen

beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw eerste asielaanvraag en staat de beoordeling ervan

vast. Daarenboven laarde u bij het CGVS dat u een tweede keer asiel aanvroeg wegens uw vermeende

homoseksuele geaardheid en dat er geen andere redenen zijn voor uw tweede asielaanvraag (gehoor

CGVS, p.4).

Het Commissariaat-generaal kan er zich dan ook toe beperken om in uw geval enkel en alleen de door

u aangebrachte nieuwe feiten en elementen te onderzoeken, weliswaar in het licht van alle in het

dossier aanwezige elementen. Aangezien u in het kader van onderhavige tweede asielaanvraag

volhardt in het vluchtrelaas en de asielmotieven (gehoor CGVS, p.3) die eerder als niet bewezen

werden beschouwd, mag er van u worden verwacht dat u nieuwe elementen aanbrengt die op duidelijke

wijze aantonen dat de uitkomst van uw eerste asielaanvraag incorrect is en u alsnog in aanmerking

komt voor de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus.

In casu kom ik tot de slotsom dat u geen dergelijke elementen naar voren brengt. Immers,

met betrekking tot het nieuwe element dat u voorlegde om uw tweede asielaanvraag te staven, namelijk

uw voorgehouden homoseksuele geaardheid en uw besmetting met het HIV-virus (verklaring DVZ

en gehoor CGVS, p.4), kunnen volgende opmerkingen worden gemaakt.

Om te beginnen verklaart u dat u al in Liberia ontdekte dat u homo bent, rond uw 13 à 14 jaar

jaar (gehoor CGVS, p.8). Dat was dus rond het jaar 1990 à 1991. Al toen u in de jongensschool in

Liberia zat, en ook later, had u seksuele contacten met andere mannen. Ook later, in het

vluchtelingenkamp in Guinee had u verschillende homoseksuele contacten (gehoor CGVS, p.5,8,10,11).

Wanneer u gevraagd werd waarom u hierover geen enkele melding gemaakt hebt in het kader van

uw eerste asielaanvraag in België in 2001, antwoordde u dat u dacht dat België zoals Afrika was en

dat u pas later besefte wat de rechten van homo’s in België zijn (gehoor CGVS, p.4). Hiermee overtuigt

u niet. Van een kandidaat-vluchteling die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag verwacht worden dat hij alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de

elementen die mee aanleiding van zijn vertrek of vlucht uit zijn land van herkomst zouden zijn geweest.

Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit vanaf het begin. Het feit dat u naar eigen

zeggen niet wist wat de rechten van homo’s in België zijn (gehoor p.4) kan geen afdoende verklaringen

bieden voor het niet-vermelden van dit essentieel element van uw asielrelaas.

Op 25 maart 2013, ruim 12 jaar na uw eerste asielaanvraag, vroeg u alsnog asiel aan wegens

uw homoseksuele geaardheid. U zegt dat u pas in een integratiecursus in 2012 leerde wat de rechten

van homo’s in België zijn en dat in 2012 uw aanvraag tot medische regularisatie afgekeurd werd

(gehoor CGVS, p.4,6). Opnieuw overtuigt u niet. Ten eerste zegt u zelf dat u al snel na uw aankomst in

België wisselende homoseksuele contacten had, dat u hen ontmoette in de homo-buurt in Antwerpen,

dat u nadat uw vrouwelijke partner (N.) u in 2004 verliet vrij was om te doen wat u wilde, dat u jarenlang

een homoseksuele relatie had met (J.W.) en dat u in 2006 besefte dat het in België anders is en

dat men zijn geaardheid openlijk kan beleven (gehoor CGVS, p.4,5,6,9,10,11). Het is dan ook

weinig waarschijnlijk dat u pas in 2012 in een cursus zou geleerd hebben wat de rechten van homo’s in
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België zijn. Ten tweede zijn een procedure ‘aanvraag tot medische regularisatie 9ter’ en een

asielprocedure van elkaar losstaande procedures. Het feit dat u een aanvraag tot medische regularisatie

lopende had is dan ook geen valabele reden voor het feit dat u zolang draalde asiel te vragen wegens

uw vermeende homoseksuele geaardheid. Ten derde blijkt uit de documenten die u neerlegt dat u op 10

december 2007 een aanvraag tot medische regularisatie indiende en dat uw aanvraag op 3 februari

2012 ongegrond werd verklaard. Het is onduidelijk waarom u vervolgens nog ruim een jaar wachtte

alvorens asiel aan te vragen. U maakt dan ook totaal niet aannemelijk waarom u ruim 12 jaar, tot

2013 wachtte om asiel aan te vragen wegens uw vermeende homoseksuele geaardheid. Uw

erg laattijdige asielaanvraag doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

voorgehouden homoseksuele geaardheid.

Verder verklaart u dat in het kader van uw eerste asielaanvraag verkeerdelijk genoteerd werd dat

u getrouwd bent. U zegt dat u nooit getrouwd geweest, maar dat u enkel een relatie had met de

moeder van uw dochter (E.) (gehoor CGVS, p.3). Uw verklaringen komen niet geloofwaardig over. In

het kader van uw eerste asielaanvraag verklaarde u immers herhaaldelijk dat u gehuwd bent met (N.G.),

namelijk in december 1998 in Conakry (nota’s CGVS in kader van dringend beroep, afgenomen op 18

januari 2001 en verhoorblad ten gronde, afgenomen op 29 januari 2002). Ook in uw beroep en bij de

zitting bij de VBV maakte u nooit enige melding met betrekking tot het feit dat u eigenlijk ongehuwd zou

zijn (zie beslissing VBV, ref. 020300). Uw verklaring tijdens uw tweede asielaanvraag dat tijdens uw

eerste asielaanvraag verkeerdelijk genoteerd werd dat u gehuwd bent, komt totaal niet

geloofwaardig over.

U zegt dat u 2 dochters hebt van 2 verschillende moeders. Uw eerste dochter (A.G.) werd, denkt u, in

1993 geboren. Haar moeder is (T.N.). Jullie hebben nooit een relatie gehad. Uw tweede dochter (E.)

werd in 2001 in België geboren. Haar moeder heet (N.G.). Jullie hadden een relatie vanaf 1997 of 1998

tot 2003 (gehoor CGVS, p.3,4,9).

Uw verklaringen over uw contacten en relaties met de 2 moeders van uw dochters komen vrij

ongewoon over. Over (T.N.) vertelt u dat jullie elkaar ontmoetten op een homo-bijeenkomst, dat ze

achter u aan zat en dat jullie seks hadden (gehoor CGVS, p.9). Het is opmerkelijk dat u enkele jaren na

uw bewustwording van uw homoseksuele geaardheid seks zou hebben met een vrouw die u dan

nog ontmoet hebt op een homo-bijeenkomst (gehoor CGVS, p.8,9). Over (N.G.) vertelt u dat jullie in een

vluchtelingenkamp in Guinee woonden, dat ze achter u aan zat en dat u een relatie met haar

begon omdat u zo aan eten zou raken. Enkele jaren later raakte ze zwanger van u. Afzonderlijk reisden

jullie naar België. Jullie kregen een dochter (E.), woonden nog enkele jaren samen in België,

maar uiteindelijk verliet (N.) u in 2003 (gehoor CGVS, p.3,5,6,9). Het komt vreemd over dat u een relatie

zou moeten beginnen met een vrouw om aan eten te raken in een vluchtelingenkamp. Het is

eveneens vreemd dat u vervolgens nog 5 à 6 jaar in een relatie met deze vrouw zou blijven, dat

jullie (weliswaar apart) naar België zouden reizen en daar samen zouden gaan wonen.

Dergelijke bevindingen doen afbreuk aan uw voorgehouden homoseksuele geaardheid.

Verder kunnen bedenkingen gemaakt worden bij uw verklaringen omtrent de ontdekking

en beleving van uw homoseksuele geaardheid. U vertelt dat u rond uw 13e à 14e besefte dat u

homo bent. Op de vraag wat u hierbij voelde, antwoordt u dat u zich anders voelde, als een nieuwe ziel,

u vond het leuk en begon zich zo te gedragen. U had er geen slechte gevoelens over, u voelde zich

niet schuldig of beschaamd wegens uw anders-zijn(gehoor CGVS, p.8,9). Gelet op het door

uzelf aangehaalde stigma ten aanzien van homoseksualiteit in uw land van herkomst (gehoor CGVS, p.

4,13) is het bijzonder merkwaardig dat u zich niet meer vragen zou gesteld hebben omtrent uw

ontdekte homoseksualiteit. Het is best mogelijk dat u zich persoonlijk goed voelde toen u besefte dat u

homo bent, maar het is weinig overtuigend dat dit gevoel niet gepaard ging met schuldgevoelens

of schaamtegevoelens omwille van het feit dat uw homoseksuele gevoelens sociaal volstrekt niet

aanvaard waren. Dat u uw ontdekte homoseksuele voorkeur in dergelijke omstandigheden niet als

meer problematisch zou hebben ervaren komt dan ook weinig doorleefd over.

Ook het feit dat u vermeldt dat ‘u het leuk vond en zich zo begon te gedragen’ duidt op een

stereotiepe kijk op homoseksualiteit als een bepaald soort gedrag en niet als een onderdeel van

iemands identiteit. U verklaarde eerder al dat uw omgeving dacht dat u een homo bent omdat u traag

praat, traag handelt en als een vrouw praat en handelt (gehoor CGVS, p.8). Uw uitspraak dat homo’s te

herkennen zijn omdat ze traag zouden zijn en zouden doen als vrouwen wijst op een clichématige

benadering van homoseksuelen, die afbreuk doet aan uw eigen voorgehouden homoseksuele

geaardheid.

Er werd u meermaals en in verschillende bewoordingen gevraagd hoe u tot de ontdekking kwam dat

u homo bent, hoe u begon te beseffen dat u anders was. U antwoordt enkel dat u door een

vriend meegenomen werd naar een homobar waar jullie betaalde seks hadden met oudere mannen en

dat uw eerste keer was met een studiemeester op school die u bij zich riep en u zijn penis gaf (gehoor

CGVS, p.8). Alhoewel er 3 keer en in verschillende bewoordingen gepolst werd naar uw eigen beleving
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en bewustwording van uw homoseksuele identiteit, gaf u enkel antwoorden over homoseksuele daden

die u onderging en waaruit u afleidde dat u homo was. Dit alles komt weinig doorleefd over.

Over dit eerste homo-contact met de studiemeester zegt u nog dat hij aan uw manier van wandelen

en praten, zoals een vrouw, zag dat u een homo was. Daarom riep hij u bij zich, begon hij met u te

spelen en gaf u zijn penis (gehoor CGVS, p.8,10). Opnieuw zijn uw verklaringen stereotiep en weinig

doorleefd. U weet hiermee niet te overtuigen.

Gevraagd naar ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen in België antwoordt u dat u ‘Boys bar’

en ‘Coffee pool’ kent. Wanneer gevraagd wordt nog meer plaatsen te noemen, antwoordt u ontwijkend

en begint u deze informatie op te zoeken in uw papieren (gehoor CGVS, p.12,13). Gegeven het feit dat

u al sinds 2001, dus 12 jaar, in België verblijft, naar eigen zeggen al sinds 2001 uw homoseksualiteit

beleeft, veel losse contacten hebt en zegt dat u veel homo’s ontmoet in allerlei bars, vooral in uw

woonplaats Antwerpen (gehoor CGVS, 4,5,6,12) is het opvallend dat u slechts 2 van deze

ontmoetingsplaatsen bij naam weet te noemen. Wanneer gevraagd wordt of u homorechten-

organisaties in België kent, kunt u enkel en alleen ‘Why me’ vernoemen (gehoor CGVS, p.13). Wanneer

gevraagd wordt wat Cavaria is, moet u het antwoord schuldig blijven. Na een tijdje zegt u dat u denkt dat

het een bar op de Groenplaats in Antwerpen is (gehoor CGVS, p.13). Nochtans is dit de koepel van de

Vlaamse en Brusselse homo-lesbische groepen (zie informatie toegevoegd aan het dossier). Het feit dat

u Cavaria niet kent is opvallend, aangezien deze organisatie vernoemd wordt in een document dat u zelf

neerlegde ter ondersteuning van uw asielrelaas, namelijk de e-mail tussen u en (S.B.). Daarin geeft

(S.B.) u aan dat Cavaria een Vlaamse homorechten- organisatie is die u desgewenst kunt

contacteren. Betreffende deze door u neergelegde e-mail moet verder opgemerkt worden dat deze pas

op 31 mei 2013, 2 weken voor uw gehoor bij het CGVS, door u verstuurd werd en dat u in deze e-mail

hulp vraagt ter voorbereiding van uw interview bij het CGVS. De timing van uw e-mail wekt op zijn minst

de indruk dat u vooral interesse hebt om uw gehoor bij de asielinstanties voor te bereiden eerder dan

informatie in te winnen die u kan gebruiken in uw dagelijks leven als vermeend homoseksueel in België.

Op basis van de hierboven gemaakte vaststellingen kan besloten worden dat geen

geloof gehecht kan worden aan uw voorgehouden homoseksuele geaardheid en uw

voorgehouden homoseksuele relaties. Bijgevolg kan evenmin geloof gehecht worden aan de

door u voorgehouden vrees voor vervolging of het lijden van ernstige schade ten gevolge van

uw voorgehouden homoseksuele geaardheid, in geval van een eventuele terugkeer naar uw land

van afkomst Liberia.

Verder verklaart u dat u besmet bent met het HIV-virus. U zegt dat u snel zou sterven in

Liberia omdat er geen medicatie voorhanden is en omdat er een stigma rust op mensen met HIV

(gehoor CGVS, p.6). Met betrekking tot de door u aangehaalde vrees voor het gebrek aan

medische behandeling van uw ziekte, dient men zich voor de beoordeling van deze elementen te richten

tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag tot machtiging tot verblijf gericht aan de

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

Hieruit blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer ermee belast is om de toegankelijkheid van de

medische zorgen die een vreemdeling nodig heeft in diens land van herkomst te beoordelen, evenals de

graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. Het Commissariaat-generaal zou haar

bevoegdheid overschrijden indien zij hier uitspraak over zou doen. In casu blijkt dat u op 10 december

2007 al dergelijke aanvraag tot machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of haar

gemachtigde op basis van artikel 9ter hebt gedaan. Op 3 februari 2012 werd deze aanvraag ongegrond

verklaard. De bevoegde arts-adviseur dokter (B.) besloot dat verdere opvolging en behandeling voor uw

ziekte wel degelijk beschikbaar is in Liberia.

Betreffende het door u aangehaalde stigma op mensen met een HIV-virus moet opgemerkt worden

dat uw verklaringen in dit verband geen concrete elementen bevatten die er op wijzen dat er voor u bij

een terugkeer een ‘gegronde vrees voor vervolging’ of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zou bestaan. U haalt enkel in algemene zin aan dat u het stigma vreest dat rust op mensen

besmet met het HIV-virus (gehoor CGVS, p.6,13). Om tot een erkenning van de vluchtelingenstatus te

leiden, dienen de discriminatie en het ontzeggen van bepaalde rechten dermate systematisch en

ingrijpend te zijn dat hierdoor fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het

land van herkomst ondraaglijk wordt. Uw verklaringen in dit verband zijn echter te algemeen om een

‘gegronde vrees voor vervolging’ of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ te kunnen

vaststellen. Verder verblijft u al 12 jaar in België, sinds 2001. U hebt geen contact meer met uw familie.

Uw vader woont in de Verenigde Staten. Volgens uw verklaringen is uw enige resterende contact in

Liberia een zekere (S.M.) die volgens u een homo is (gehoor CGVS, p.4,5,6,13). Het is dan ook

onduidelijk wie in Liberia u zou viseren vanwege uw ziekte aangezien u nauwelijks of geen contacten

meer onderhoudt met inwoners van Liberia en uw HIV-status dus ook niet bekend is in Liberia.

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan

het administratief dossier, blijkt bovendien dat op verschillende niveaus in Liberia (zowel
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van overheidswege als door diverse (internationale) organisaties) inspanningen worden

geleverd voor de verbetering van de levensomstandigheden van personen met HIV/aids en

de toegankelijkheid van de behandeling voor personen met HIV/AIDS.

Zo worden campagnes opgezet om het stigma rond de ziekte te reduceren, wordt de

beschikbaarheid van medicatie fors opgetrokken en worden er in het algemeen door de regering meer

middelen uitgetrokken in de strijd tegen HIV/aids. De presidente Ellen Johnson Sirleaf zetelt zelfs in

een sectoroverschrijdende organisatie die de problemen rond HIV in Liberia wil aanpakken. Ellen

Johnson sprak zich ook openlijk uit over het belang van preventie en controle van HIV en het belang

van kwalitatieve zorgen voor HIV-patiënten, een verklaring die als een strek signaal van de overheid

gezien kan worden. Er bestaat ook wetgeving betreffende het verbod op discriminatie op de werkvloer

op basis van aangenomen HIV of aids-status. Verder werd in 2006 door internationale partners een

Global Fund opgericht voor een bedrag van 31,15 miljoen US $, te spreiden over 5 jaar, van 2007 tot

2012. Eén van de belangrijke actiepunten in dit programma was het reduceren van stigma en

discriminatie rond HIV-aids. Volgens gezondheidswerkers is de attitude van de bevolking bovendien

langzaamaan aan het veranderen en alhoewel stigmatisering en discriminatie nog voorkomen, durven

steeds meer mensen openlijk voor hun ziekte uit te komen. Ook verschillende populaire radio talkshows

kaarten dit thema aan.

Ondanks het feit dat sociale discriminatie van HIV positieve patiënten wel nog mogelijk is in Liberia,

is deze situatie niet van die aard is om te besluiten dat elke persoon met HIV/aids, louter omwille van

haar of zijn medische situatie een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a en b van

de vreemdelingenwet kan doen gelden. U toont bijgevolg niet aan dat er in uw concreet geval sprake is

van zeer uitzonderlijke omstandigheden en dat de mogelijke discriminatie die u eventueel zou

ondergaan in geval van terugkeer naar uw land van herkomst omwille van uw besmetting met het HIV-

virus een vervolging inhoudt in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève.

In het algemeen kan worden opgemerkt dat de door u voorgelegde nieuwe feiten en

elementen niet van die aard zijn om te besluiten tot 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.

Wat de door u neergelegde documenten betreft: de negatieve beslissing inzake uw aanvraag

tot medische regularisatie en de e-mail van (S.B.) werden hierboven reeds besproken. Het diploma

maatschappelijke oriëntatie en de attesten van lessen Nederlands geven louter informatie over uw

pogingen tot integratie in de Belgische samenleving, maar voegen geen informatie toe betreffende uw

asielrelaas. De informatie over de wetgeving rond homo’s in Liberia geeft louter algemene

informatie over een algemene situatie en heeft geen enkele betrekking op uw persoon en op uw

asielrelaas. De foto van u en uw (nu overleden) partner en de foto van uw (nu overleden) partner voegt

evenmin relevante informatie toe. Op deze foto’s is niet af te leiden dat jullie homoseksuele partners

zouden zijn. Bovendien hebben neergelegde documenten enkel een toegevoegde waarde als ze

ondersteund worden door geloofwaardige verklaringen, wat hier niet het geval is. De foto’s van uw

dochters, een vervallen identiteitskaartje van uw dochter en tenslotte allerlei documenten in verband met

de scholing van uw dochter geven enkel persoonlijke en familiale informatie.

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. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikel 48/3 van de voormelde wet van 15

december 1980 (vreemdelingenwet), van artikel 1, A, (2) van het Vluchtelingenverdrag, van de materiële

motiveringsplicht zoals bedoeld in artikel 62 van de vreemdelingenwet, van artikel 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 3 EVRM en

van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het beginsel luidens welk iedere

administratieve beslissing moet zijn gesteund op in feiten en in rechte juiste en pertinente motieven.

Hij verklaart het feit dat hij ruim twaalf jaar wachtte alvorens asiel aan te vragen wegens zijn geaardheid

doordat hij initieel niet hierdoor vluchtte doch omwille van politieke redenen, zodat de eerste aanvraag

enkel in die zin geschiedde. Tevens voert hij aan dat hij aanvankelijk zijn homoseksualiteit verdoken

beleefde, dat hij tijdens zijn eerste asielaanvraag de situatie en rechten van homoseksuelen in België

niet kende en dat hij zich niet wenste te ‘outen’ als homoseksueel. Verzoeker schetst de beleving van
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zijn geaardheid en de evolutie in zijn besef dat homoseksualiteit in België niet strafbaar is. Gedurende

zijn relatie met N.G. beleefde hij zijn homoseksualiteit verdoken in het belang van zijn dochtertje en uit

vrees voor zijn vader. Hij had wel contacten met homoseksuele mannen die hij leerde kennen in de

Antwerpse homobuurt. Daarnaast had hij een duurzame relatie met J.W. De relatie met N. eindigde in

2004 en sedertdien had hij geen contact meer met zijn vader. Verzoeker beleefde zijn homoseksualiteit

in deze periode vrijer en besefte in 2006 dat de situatie in België voor homoseksuelen niet te vergelijken

is met deze in Liberia. Doordat de noodzaak zich niet opdrong, verzoeker gelukkig was in België, hier

geen vervolging kende, bezig was met zijn medische problemen en het overlijden van J. en een legale

verblijfsstatus had wegens een ontvankelijke aanvraag 9ter, verdiepte hij zich niet in de rechten van

homoseksuelen. Op 3 februari 2012 werd deze aanvraag echter afgewezen en nadien stond verzoeker

voor het eerst ernstig stil bij zijn situatie. Het was in het jaar 2012 dat hij van zijn leerkracht meer vernam

over de rechten van homoseksuelen in België. Deze evolutie verklaart het oponthoud van twaalf jaar.

Verzoeker herhaalt dat hij nooit gehuwd was met N.G. Hij veronderstelt een vergissing en benadrukt dat

hij via een huwelijk met N.G. verblijfsdocumenten had kunnen krijgen. Dat hij zulke documenten niet

heeft impliceert dat zij niet waren gehuwd.

Inzake zijn relatie met T.N., bevestigt verzoeker dat hij haar leerde kennen op een homo-bijeenkomst en

door de leuke avond en onder invloed van alcohol seks met haar had. Hij ontkent dat dit afbreuk doet

aan zijn geaardheid. “Dat zelfs sporadische seksuele contacten met vrouwen afbreuk zouden doen aan

zijn seksuele geaardheid getuigt volgens verzoeker van een heel enge opvatting van homoseksualiteit”.

Omtrent zijn relatie met N.G. herhaalt verzoeker dat hij deze begon uit zelfbehoud gezien zij

levensmiddelen en een zekere toekomst bood. Nadien bleef hij bij haar omwille van de baby en

beleefde hij zijn homoseksualiteit in het geniep.

Aangaande de ontdekking van zijn geaardheid moet het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen (CGVS) zijn verklaringen verkeerd hebben geïnterpreteerd of moet hij de vragen

verkeerd hebben begrepen. Hij verwijst naar zijn opmerkingen en deze van zijn advocaat aan het einde

van het gehoor. Hij wenst verduidelijking te geven en de foute interpretaties recht te zetten. Verzoeker

gaf aan dat hij zich als kind alleen en anders voelde, geen dichte vrienden had en zich aangetrokken

voelde tot jongens. Hij gaf aan dat dit besef hem innerlijk gerust stelde en hem een bevrijd en opgelucht

gevoel gaf. Dit woog op tegen de schrik voor de maatschappij en het stigma. Hij had dus geen slechte

gevoelens, behalve wanneer mensen hierover vragen stelden.

Waar hem een stereotiep beeld wordt verweten, maakt het CGVS volgens verzoeker een denkfout. Hij

ziet zijn geaardheid niet als gedrag of keuze maar wel als deel van zijn identiteit. Uiteraard beïnvloedde

dit zijn gedrag. De wisselwerking tussen identiteit en gedrag mag niet worden ontkend.

Verzoeker ontkent te hebben verklaard dat zijn omgeving dacht dat hij homo was omdat hij traag en als

een vrouw praatte en handelde en dat hij homo’s zou herkennen omdat zij traag zijn en doen als

vrouwen. Hij verwijst naar de betreffende bladzijden van het gehoorverslag en stelt dat dit hierin niet

vermeld staat. Zijn verklaringen komen volgens hem wel degelijk als natuurlijk over, zijn niet clichématig

en doen geen afbreuk aan zijn geaardheid.

Verzoeker betoogt verder dat het niet makkelijk is om te antwoorden op de vraag hoe hij begon te

beseffen dat hij anders was. Dit is moeilijk te beschrijven zonder specifieke handelingen of ervaringen.

Hij gaf reeds hoger de evolutie in zijn bewustwording aan en haalde tijdens het gehoor twee daden aan

die het besef van zijn geaardheid bevestigden. De eerste was deze met de studiemeester en ging

gepaard met een dubbel gevoel. Enerzijds voelde hij zich misbruikt omdat deze persoon zijn zwakke

positie uitbuitte doch anderzijds genoot hij van de bijzondere aandacht en voelde hij zich tot deze

persoon aangetrokken. Verzoeker verklaarde verder nooit dat hij betaalde seks had met oudere

mannen. Hij had wel seks met oudere mannen en velen gaven hem geschenkjes doch niet als

tegenprestatie voor seksuele handelingen.

Verzoeker stelt twee homobars uit België te hebben genoemd, alsmede de naam van de homobuurt in

Antwerpen. Daarnaast kent hij niet veel bars en plaatsen bij naam. Hij spreekt veel af bij vrienden thuis

en chat via het internet. Bovendien gaat hij sedert zijn Hiv-besmetting niet vaak meer naar bars.

Het klopt voorts dat verzoeker slechts ‘Why me’ kende en de naam ‘Cavaria’ niet kon linken aan de

homo-organisatie. Hij wijt dit aan het feit dat hij nog geen problemen kende in België, geen discriminatie
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ondervond en bezig was met zijn eigen problemen en leven, zodat hij geen nood had aan organisaties.

Doordat hij misschien terug moest naar Liberia en door zijn vriend is het besef gegroeid dat zulke

organisaties noodzakelijk zijn. Dat hij de naam ‘Cavaria’, die in de mail van S.B. werd vermeld, vergat

getuigt meer van verstrooidheid dan van een bedrieglijke voorbereiding van zijn gehoor. Indien hij het

CGVS wou bedriegen, had hij zich wel beter voorbereid en de namen van bars en organisaties uit het

hoofd geleerd.

Verzoeker stelt niet enkel een gebrek aan adequate behandeling te vrezen, doch wijst erop dat hij op

grond van zijn Hiv-besmetting een gegronde vrees heeft door het stigma dat hiermee gepaard gaat in

Liberia, in het bijzonder voor homoseksuelen. Hij behoort tot de sociale groep van de met Hiv besmette

homoseksuelen, verwijst naar de conclusie van de advocaat-generaal bij het HvJ in de gevoegde zaken

C-199/12, C-200-12, C-201/12 X, Y, Z/Ministerie voor Immigratie, Integratie en Asiel en stelt dat het

CGVS had moeten onderzoeken of hij als homoseksueel en met Hiv een gegronde vrees heeft.

Verzoeker citeert uit een rapport van Amnesty International en het Liberia Report NCPI zoals bijgebracht

door het CGVS. Hij stelt dat hieruit blijkt dat de rechten van homoseksuelen worden geschonden en dat

zij gediscrimineerd worden bij toegang tot Hiv-preventie en behandeling. Hij vreest concreet voor

strafrechtelijke vervolging en loopt risico op ernstige schade indien hij zijn homoseksualiteit openlijk zou

beleven. Hij vreest dat hij zijn homoseksualiteit niet verborgen zal kunnen houden, stelt dat zijn

besmetting kan worden beschouwd als indicatie voor zijn geaardheid en geeft aan in Liberia nog veel

familie te hebben die op de hoogte is van zijn geaardheid. Het verplicht verborgen moeten houden

hiervan zou artikel 3 EVRM schenden.

In hoofdorde stelt verzoeker zijn geaardheid en Hiv-besmetting te hebben aangetoond en stelt hij

vervolging te vrezen als homoseksueel met Hiv. Homoseksuelen hebben geen toegang tot Hiv-preventie

en behandeling. Aldus komt hij in aanmerking voor de toekenning van de vluchtelingenstatus volgens

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en artikel 1, A, (2) van het Vluchtelingenverdrag.

In ondergeschikte orde stelt hij, verwijzend naar de discriminatie ten aanzien van homoseksuelen en

mensen met een Hiv-besmetting in Liberia, naar de strafbaarstelling van homoseksualiteit en naar de

specifieke discriminatie voor homoseksuelen in de toegang tot Hiv-behandeling, dat hij verhoogd risico

loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet. Verweerder

motiveert niet waarom verzoeker geen reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt.

2.2.1. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 3

van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel 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.

2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag
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gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. 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, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende

wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel

48/3 en 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.5. In zoverre verzoeker in het kader van onderhavige, tweede asielaanvraag volhardt in en verwijst

naar zijn politieke problemen zoals aangehaald in het kader van de eerste asielaanvraag, wordt in de

bestreden beslissing met recht gemotiveerd dat tijdens verzoekers eerste asielaanvraag door het CGVS

op 18 februari 2002 werd besloten tot een weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling

ingevolge zijn veelvuldige tegenstrijdige verklaringen, alsmede dat deze beslissing door de Vaste

Beroepscommissie voor Vluchtelingen werd bevestigd. Nadat de Vaste Beroepscommissie voor

Vluchtelingen op 25 juni 2002 eveneens besloot tot een weigering van de erkenning van de

hoedanigheid van vluchteling (administratief dossier, map eerste aanvraag, stuk 4), werd deze

beslissing opnieuw gehandhaafd door de Raad van State bij arrest nummer 143 757 van 27 april 2005.

Bijgevolg resten verzoeker geen beroepsmogelijkheden meer inzake zijn eerste asielaanvraag en staat

de beoordeling ervan vast.

Bij een beoordeling van huidige, tweede asielaanvraag mag de Raad niet opnieuw uitspraak doen over

de eerdere asielaanvraag. Dit neemt echter niet weg dat de Raad bij de beoordeling rekening mag

houden met alle feitelijke elementen, ook met de elementen die resulteren uit verklaringen die

gedurende de behandeling van een eerdere asielaanvraag zijn afgelegd. De Raad kan zich dus op

geheel het administratief dossier steunen en bijvoorbeeld ook een vergelijking maken tussen

verklaringen die in de opeenvolgende asielprocedures zijn afgelegd.

Verzoeker brengt in het kader van zijn tweede asielaanvraag geen nieuwe gegevens aan die betrekking

hebben op de problemen die hij aanvoerde in het kader van zijn eerste asielaanvraag doch beroept zich

op twee geheel nieuwe vervolgingsgronden, met name zijn homoseksuele geaardheid enerzijds en zijn

Hiv-besmetting anderzijds.

Omtrent zijn voorgehouden homoseksuele geaardheid, wordt in de bestreden beslissing met recht

gemotiveerd dat de geloofwaardigheid hiervan op fundamentele wijze wordt ondergraven doordat hij

hiervan tijdens zijn eerste asielaanvraag niet de minste melding heeft gemaakt en bovendien vervolgens

slechts asiel aanvroeg op grond van zijn geaardheid meer dan twaalf jaar nadat hij zijn eerste

asielaanvraag indiende. Dat hij dermate laattijdig een tweede asielaanvraag indiende maakt dat niet het

minste geloof kan worden gehecht aan zijn vermeende geaardheid.

Voor zover verzoeker dit tracht te verklaren doordat hij initieel niet omwille van zijn geaardheid, doch wel

omwille van zijn politieke problemen zou zijn gevlucht, kan worden opgemerkt dat deze verklaring niet

kan worden aangenomen daar deze beweerde politieke problemen tijdens zijn eerste asielaanvraag,

zoals reeds hoger werd aangegeven, ongeloofwaardig werden bevonden. Hoe dan ook doet dit geen

afbreuk aan de vaststelling dat kon worden verwacht dat hij een homoseksuele geaardheid tijdens de

procedures inzake zijn eerste asielaanvraag zou hebben vermeld. Van een kandidaat-vluchteling, die

beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom bescherming van de Belgische autoriteiten

vraagt, mag immers worden verwacht dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn aanvraag op
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correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te

doen en dit vanaf het begin.

Verder blijkt uit verzoekers verklaringen in het verzoekschrift onomstotelijk dat hij reeds kort na

aankomst in België homoseksuele contacten had, dat hij zijn geaardheid minstens sedert 2004 vrij

beleefde en dat hij reeds in 2006 er duidelijk van op de hoogte was dat de situatie voor homoseksuelen

in België niet te vergelijken is met deze in Liberia. Dat hij desalniettemin jarenlang geen tweede maal

asiel aanvroeg, hoewel hij op de hoogte was van deze mogelijkheid gelet op zijn eerste asielaanvraag,

en dit omdat “de noodzaak zich niet opdrong”, kan bezwaarlijk ernstig worden genomen en doet

manifest afbreuk aan de ernst van onderhavige asielaanvraag. Redelijkerwijze kan namelijk worden

aangenomen dat een kandidaat-vluchteling, die beweert een gegronde vrees voor vervolging te

koesteren in zijn land en een dringende nood te hebben aan internationale bescherming, van wanneer

hij daartoe de kans heeft, een asielaanvraag zou indienen. Dat verzoeker naliet dit te doen en jarenlang

talmde alvorens asiel aan te vragen op grond van zijn beweerde geaardheid, getuigt niet van een

ernstige en oprechte vrees voor vervolging in zijn hoofde. Dat hij in tussentijd een aanvraag 9ter deed

doet hieraan geenszins afbreuk gezien zulke aanvraag en een asielaanvraag van elkaar losstaande

procedures zijn.

Daarenboven werd de aanvraag op basis van artikel 9ter, blijkens zijn documenten (administratief

dossier, stuk 12: documenten), reeds op 3 februari 2012 geweigerd en ontving en ondertekende hij op 4

mei 2012 een bevel om het grondgebied te verlaten (ibid.), en dit uiterlijk op 3 juni 2012, hetgeen zijn

situatie des te precairder maakte. Uit zijn verklaringen blijkt bovendien duidelijk dat verzoeker dit besefte

daar hij aangeeft dat hij na deze weigering ernstig stil stond bij zijn situatie (rechtsplegingsdossier, stuk

1, p.5). Desalniettemin wachtte hij nogmaals meer dan tien maanden alvorens een tweede maal asiel

aan te vragen.

Verzoeker legde bovendien tegenstrijdige verklaringen af over zijn huwelijk met N.G. Waar hij aanvoert:

“Verzoeker veronderstelt een vergissing tijdens zijn eerste asielverhoor”, dient te worden opgemerkt dat

deze verklaring niet ernstig kan worden genomen. Uit de stukken van het dossier blijkt immers dat het

geenszins een eenmalige verklaring betrof. Zo blijkt uit de geboorteakte van zijn dochter dat verzoeker

en N.G. jegens de ambtenaar van de burgerlijke stand te Antwerpen bij de aangifte van de geboorte van

hun dochter aangaven dat zij gehuwd waren (administratief dossier, map eerste aanvraag, stuk 19).

Tevens verklaarde verzoeker tijdens het gehoor in dringend beroep bij het CGVS tijdens de eerste

aanvraag eenduidig gehuwd te zijn (ibid., stuk 16, p.1), legde N.G. een brief neer ter zijner behoeve bij

het CGVS waarin zij herhaaldelijk aangaf dat zij gehuwd was met verzoeker (ibid., stuk 14) en herhaalde

verzoeker tijdens het gehoor ten gronde bij het CGVS in duidelijk bewoordingen dat hij met N.G.

gehuwd was en samenwoonde (ibid., stuk 9, p.1). Bijgevolg kan verzoekers ontkenning van het eerder

verklaarde huwelijk niet overtuigen.

Uit verzoekers verklaringen, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt voorts dat hij

enerzijds verklaarde dat hij reeds sedert 2001 zijn homoseksualiteit beleefde in België, hier veel losse

contacten had en veel homo’s ontmoette in allerlei bars, doch anderzijds slechts twee zulke bars bij

naam kon noemen. Tevens blijkt hieruit dat hij zelf slechts één organisatie kon noemen die opkomt voor

de rechten van homoseksuelen en dat hij de naam ‘Cavaria’, nochtans de koepel van de Vlaamse en

Brusselse homo-lesbische groepen, niet bleek te (her)kennen, hetgeen des te meer klemt daar deze

wordt genoemd in een document dat hij zelf neerlegde ter ondersteuning van zijn asielaanvraag. Het is

geenszins onredelijk te verwachten van verzoeker dat deze op de hoogte is van de inhoud van door

hem zelf ter adstructie van zijn asielaanvraag neergelegde documenten en de aangevoerde

‘verstrooidheid’ doet hieraan geenszins afbreuk.

De geloofwaardigheid wordt nog verder ondergraven door zijn verklaringen inzake zijn relaties met de

moeders van zijn twee dochters. Verzoeker kan in dit kader in het geheel niet worden gevolgd in zijn

betoog dat seksuele contacten met vrouwen geen afbreuk doen aan zijn geaardheid. Het is, zelfs indien

het een leuke avond was en hij wat had gedronken, niet aannemelijk dat verzoeker enkele jaren na de

bewustwording van zijn homoseksuele geaardheid seks zou hebben gehad met T.N., een vrouw die hij

dan nog uitgerekend zou hebben ontmoet op een homo-bijeenkomst. Evenmin is het geloofwaardig dat

hij, indien hij daadwerkelijk homoseksueel zou zijn en zich hiervan reeds lang bewust was, een relatie

zou zijn begonnen met N.G. louter omwille van het voorzien in levensmiddelen, met haar bovendien

jarenlang een duurzame relatie zou hebben opgebouwd, een dochter bij haar zou hebben verwekt, met

haar zou hebben samengewoond en met haar zou zijn gehuwd.
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De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers vermeende homoseksuele geaardheid. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat hij

ingevolge deze geaardheid een gegronde vrees voor vervolging koestert in vluchtelingenrechtelijke zin.

Gelet op het voorgaande, maakt verzoeker evenmin aannemelijk dat hij omwille van zijn beweerde

homoseksuele geaardheid geen toegang zou krijgen tot een Hiv-behandeling. Derhalve slaagt hij er niet

in om de bestreden beslissing te weerleggen, daar waar hierin wordt gemotiveerd dat (i) hij zich in

verband met zijn medische problemen dient te richten tot de geëigende procedure op basis van artikel

9ter van de vreemdelingenwet; (ii) de bevoegde arts-adviseur in het kader van verzoekers aanvraag op

basis van voormeld artikel oordeelde dat verdere opvolging en behandeling in zijn land wel degelijk

beschikbaar is; (iii) verzoekers verklaringen omtrent het aangehaalde stigma op mensen met een Hiv-

virus te algemeen waren en geen concrete elementen bevatten die erop wijzen dat er voor hem bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zou bestaan; (iv) het onduidelijk is wie in Liberia hem zou

viseren vanwege zijn ziekte daar hij nauwelijks tot geen contacten meer onderhoudt met inwoners van

Liberia en zijn Hiv-status er dan ook niet bekend is; (v) uit de informatie in het dossier blijkt dat op

verschillende niveaus in Liberia, zowel van overheidswege als door diverse (internationale) organisaties,

inspanningen worden geleverd voor de verbetering van de levensomstandigheden van personen met

Hiv en de toegankelijkheid tot de behandeling voor personen met Hiv; (vi) de situatie, ondanks dat

sociale discriminatie van personen met Hiv nog mogelijk is, niet van die aard is om te besluiten dat elke

persoon met Hiv louter omwille van zijn of haar medische situatie een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op ernstige schade kan doen gelden. De voormelde

motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en leiden tot de conclusie dat verzoeker

niet aantoont dat er in zijn concreet geval sprake is van het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade ingevolge zijn besmetting met het Hiv-virus.

De, benevens de reeds hoger besproken documenten, neergelegde stukken (administratief dossier, stuk

12), kunnen omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde pertinente en terechte redenen, die

door verzoeker overigens niet worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het voormelde.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.6. De bewering dat de bestreden beslissing niet motiveert waarom subsidiaire bescherming wordt

geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de commissaris-

generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten tot de weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de

motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de beslissing

inzake de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Gelet op de sub 2.2.5. gedane vaststellingen inzake zijn asielmotieven, toont verzoeker, de overige

elementen in het dossier mede in acht genomen, 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 in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.
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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 zeventien oktober tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


