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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 11.432 van 21 mei 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X alias 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, alias X die
verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 12 juni 2006 heeft ingediend tegen de
beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 24 mei
2006.

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 verzoekschrift tot voortzetting van het geding ingediend op 10 maart 2008 met
toepassing van artikel 235, §3 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de
Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 10 april 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 mei
2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco
advocaat J.P. VIDICK en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Vluchtrelaas
U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en op 4 april 1976 geboren te
zijn in Ekiti. Uw ouders stierven toen u nog erg jong was. U werd opgevoed door een
vriend van de familie. Op 15- of 16-jarige leeftijd ontdekte u dat u homoseksueel was
maar u hield uw geaardheid verborgen voor de buitenwereld. De geruchten dat u
homo was werden steeds hardnekkiger en in 2000 vond u de tijd rijp om Nigeria te
verlaten. Op aanraden van iemand uit uw vriendenkring ging u, uit vrees voor
toekomstige problemen, naar Gambia waar u een nieuw leven hoopte te beginnen. In
Gambia ontmoette u ene X die u van 2000 tot 2001 onderdak gaf in Sukuta. in 2001
begon u in een internetcafé te werken. In een ander internetcafé, dichtbij uw
woonplaats, leerde u in december 2002 een zekere X, een moslim, kennen. Hij vroeg
u hulp bij het surfen en e-mailen. Na een tijd toonde u X waar u woonde zodat hij u
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kon komen halen als hij nog hulp nodig had. Op een dag in januari 2003 kwam X bij
u thuis. Hij kwam te weten dat u homoseksueel bent en jullie hadden die dag
seksueel contact. Enkele dagen later, in de nacht van 12 januari 2003, werd u
opgeschrikt door drie onbekende mannen die uw woonst met geweld binnenkwamen.
Ze beschuldigden u X tot een homoseksuele relatie te hebben verleid en sloegen u.
Toen ze vertrokken, waarschuwden ze u dat ze terug zouden komen. Na dit incident
ging u hulp zoeken bij uw werkgever, de baas van het internetcafé. U verbleef twee
weken bij hem thuis en daarna schuilde u in het internetcafé. U ging slechts
sporadisch naar uw appartement terug om wat spullen op te halen. Ondertussen
probeerde u via een vriend geld te verzamelen om uit Gambia te kunnen vertrekken.
Op 12 november 2003, nadat u 11 maanden ondergedoken had geleefd, vertrok u
uiteindelijk uit Gambia om de volgende dag in België aan te komen. Tijdens een
paspoortcontrole in de luchthaven van Zaventem werd u aangehouden. U vroeg
dezelfde dag asiel aan.

B. Motivering
Niettegenstaande in de ontvankelijkheidsfase door het Commissariaat-generaal
op 1 december 2003 beslist werd dat een verder onderzoek van uw
asielaanvraag noodzakelijk was, blijkt na onderzoek ten gronde dat wat u
betreft geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Geneefse
Vluchtelingenconventie kan worden weerhouden.
Er dient namelijk te worden vastgesteld dat u in de diverse fases van de
procedure totaal verschillende verklaringen heeft afgelegd wat betreft uw
naam, afkomst en nationaliteit. Van bij het begin van uw asielprocedure op 13
november 2003 tot uw schrijven van 16 mei 2006, enkele dagen voor het gehoor ten
gronde, beweerde u X te zijn en de Liberiaanse nationaliteit te bezitten. Dit komt neer
op het bewust misleiden van de Belgische autoriteiten. Uw schrijven van 16 mei 2006
en uw verklaringen tijdens het gehoor ten gronde van 19 mei 2006, waarmee u
bekende in werkelijkheid de Nigeriaanse nationaliteit te hebben en X te heten,
kunnen derhalve niet zomaar als het herstellen van de waarheid worden aangemerkt.
Bovendien is het hoogst opmerkelijk dat u niet eerder toegaf een valse identiteit te
hebben aangewend maar er integendeel voor koos een uitnodiging voor een gehoor
ten gronde af te wachten. Toen het Commissariaat-generaal u de vraag stelde
waarom u ervoor koos in een eerder stadium van de procedure valse verklaringen af
te leggen, argumenteerde u dat u bij uw aankomst in België bevreesd was na de
traumatiserende gebeurtenissen in Gambia en dat u zich daarom liet leiden door het
(negatieve) advies van derden. Er dient echter te worden opgemerkt dat u
aanvankelijk niet de intentie had om asiel te vragen in België. Pas na vaststelling van
de valsheid van uw visum en na een beslissing tot terugdrijving vroeg u het statuut
van “politiek” vluchteling (verslag Federale Politie, nummer X), wat uw beweerde
vrees sterk relativeert. Bovendien bleek u bij aankomst in België al in het bezit van
een aantal documenten (waaronder een valse Liberiaanse geboorteakte) waardoor
de indruk van een bewust misleiden van de Belgische autoriteiten alleen maar
versterkt wordt. Uw bewering als zou u met dit alles het advies van X gevolgd
hebben, kan niet geverifieerd worden maar lijkt een iets te eenvoudige argumentatie
om uw handelswijze te rechtvaardigen. Overigens is de vaststelling dat u na een
fouille op de luchthaven al in het bezit bleek van deze documenten met daarop uw
valse identiteit in tegenspraak met de verklaringen in uw brief van 16 mei 2006
waarin beweerd wordt dat u zich eveneens liet leiden door het (negatief) advies van
Afrikanen die in België resideren. Er dient te worden geconcludeerd dat u van bij het
begin van uw asielprocedure de Belgische asielinstanties heeft trachten te misleiden
en dat u het niet geloofwaardig heeft gemaakt dat u in deze inderdaad slachtoffer
werd van dergelijk negatief advies van derden.
Bovendien kan er door uw frauduleuze verklaringen in verband met uw identiteit en
nationaliteit volgens het algemene rechtsprincipe fraus omnia corrumpit niet langer
geloof worden gehecht aan de problemen die u omwille van uw homoseksualiteit zou
hebben gekend.
U legde enkele documenten voor die uw asielrelaas moeten ondersteunen. U
gaf toe dat de Liberiaanse geboorteakte en de uitnodiging voor “Homo Day” op 12
september 2003 in Monrovia, die bij uw aankomst in België in uw bagage werden
aangetroffen, valse documenten zijn. Verder legde u twee foto’s voor van littekens op
uw hoofd. Deze foto’s bewijzen echter niet dat littekens het gevolg zijn van de
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beweerde vervolgingsfeiten. Het doktersattest van 5 april 2006 van X maakt een
opsomming van de “oude” letsels maar doet geen uitspraak over de oorzaak ervan.
U legde tijdens het gehoor ten gronde enkele nieuwe documenten voor die uw ware
identiteit moeten staven. De geboorteakte, afgeleverd op 5 april 1976 in het Oluremi
Maternity Centre, vertoont enkele storende spellingsfouten (certiffy, official stump)
die doen twijfelen aan de authenticiteit van het document. Het
schoolrapport van de All Saints’ Unity Secondary School van 24 januari 1995 en het
attest van de University of Ado-Ekiti van 14 maart 2002, dat pas twee jaar nadat u
afstudeerde zou zijn uitgereikt, kunnen evenmin op hun echtheid gecontroleerd
worden. Een tiental foto’s waarop u te zien bent op de “navigaytion” dag in
Antwerpen in 2005 en het attest van de holebigroep WISH tonen aan dat u in België
betrokken bent bij deze beweging. U legde echter geen documenten voor die uw
beweerde problemen in Nigeria of Gambia zouden kunnen staven.

C. Conclusie
Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet
voldoet aan de criteria die werden vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag (Conventie
van Geneve van 28 juli 1951) en bijgevolg niet als Vluchteling kan worden erkend.”

2. Verzoeker werpt in het initiële verzoekschrift in een eerste en tweede middel de
schending op van het vluchtelingenverdrag, van de artikelen 48 en 49 van de Wet van 15
december 1980, van de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het
zorgvuldigheidsbeginsel en het algemene beginsel van behoorlijk bestuur. Verzoeker werpt
verder nog een schending op van de daadwerkelijke rechtshulp in de zin van artikel 13
EVRM en van het recht op een eerlijk proces in de zin van artikel 6 EVRM.
Verzoeker verklaart dat de reden waarom hij een andere naam en nationaliteit opgaf als
oorzaak heeft dat de man (X) die hem tegen betaling hielp vluchten dit adviseerde alsook
gelegen is in het feit dat tal van Afrikanen die hem in België overtuigden en verzekerden dat
zijn asielaanvraag enkel kans op slagen zou hebben bij het aanwenden van een andere
naam en nationaliteit. Hij meent dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen (verder: CGVS) ten onrechte tot de ongeloofwaardigheid van zijn
vervolgingsrelaas besluit op grond van het feit dat hij thans eerlijk is geweest omtrent zijn
identiteit. De kern van het relaas is dezelfde gebleven en op grond hiervan ontving hij een
positief antwoord (ontvankelijkheidbeslissing) van het CGVS. Er is geen sprake is van een
grondig en zorgvuldig onderzoek daar het verhoor plaatsvond op vrijdag 19 mei 2006 en de
beslissing reeds op woensdag 24 mei 2006 werd genomen.
Verzoeker geeft verder aan dat hij niet ontkent dat hij niet de intentie had om asiel aan te
vragen in België. Hij was van plan om asiel aan te vragen in het land waarvoor hij een visum
bezat, hij had namelijk een visum voor Groot-Brittannië (doorreisland) en voor Thailand. Hij
was van plan om in Thailand asiel aan te vragen omdat hij het onmogelijk achtte dat een
asielaanvraag kan plaatsvinden in een land waarvan men geen visum heeft. Verzoeker
verwijst verder ook naar een arrest van de Raad van State waarin wordt gesteld dat het
aanvragen van asiel nadat het valse paspoort was ontdekt, geen reden vormt tot afwijzing
van de asielaanvraag.
Zijn verklaringen voor het afleggen van zijn valse verklaringen zijn wel geloofwaardig daar
het algemeen geweten is dat mensensmokkelaars een sterke invloed hebben op hun
slachtoffers, gezien de inferieure positie waarin deze zich bevinden. Verzoeker verklaart dat
hij met “tal van Afrikanen” die hem overtuigden de valse verklaringen af te leggen, de
Afrikanen bedoelde die hij tijdens zijn detentie op de luchthaven in het Centrum (INAD)
ontmoette en dat er dan ook geen tegenspraak te ontwaren valt tussen zijn verklaringen en
het bezit van de valse documenten. Verzoeker verwijst nog naar rechtspraak van de Vaste
Beroepscommissie voor vluchtelingen met betrekking tot het gebruik van een valse identiteit.
De door hem neergelegde documenten worden afgewezen met een standaardmotivering. De
Liberiaanse geboorteakte en de uitnodiging voor “Homo Day” in Monrovia zijn inderdaad
valse documenten die door zijn smokkelaar geproduceerd werden. Het is niet zo uitzonderlijk
dat er spellingsfouten in zijn Nigeriaanse geboorteakte staan en het CGVS heeft geen enkele
instantie gecontacteerd om het stuk op zijn echtheid te toetsen. Verzoeker verklaart dat het
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een compleet raadsel is waarom de school- en universiteitsdiploma’s niet op hun echtheid
kunnen gecontroleerd worden.
Verzoeker benadrukt dat hij een tiental foto’s heeft neergelegd van Navigaytion dag in
Antwerpen en een attest van de holebigroep WISH en dat het quasi onmogelijk is om aan te
tonen dat hij zich in Afrika reeds aangetrokken voelde tot mannen. Hij stelt dat hij vluchteling
is omwille van het behoren tot de sociale groep van de homoseksuelen.
Verzoeker werpt verder in het verzoekschrift tot voortzetting een schending op van artikel 2
en 3 van de wet van 29 juli 1991 aangaande de formele motivatie van de administratieve
akte, van het principe van de voorzichtigheid alsook het principe dat de administratieve
overheid verplicht is kennis te nemen van alle pertinente elementen van de zaak. In casu
meent verzoeker dat het CGVS geen rekening heeft gehouden met de psychologische staat
in dewelke hij zich bevindt en dat hij volledig “verloren” overgekomen moet zijn tijdens de
auditie van 19 mei 2006 na het sturen van een brief daterende van 16 mei 2006, waarvan hij
niet de auteur was.

3. Verweerder repliceert dat in de bestreden beslissing terecht wordt gesteld dat door
verzoekers frauduleuze verklaringen inzake identiteit (naam en geboortedatum) en
nationaliteit, volgens het algemene rechtsprincipe “fraus omnia corrumpit”, niet langer geloof
kan worden gehecht aan de problemen die hij omwille van zijn homoseksualiteit zou hebben
gekend. Het beroep is onontvankelijk wegens ontstentenis van het wettelijk vereiste
rechtmatig belang.

4. Artikel 39/56 van de wet van 15 december1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen stelt dat de
vreemdeling enkel een beroep tegen de beslissing van de Commissaris-generaal kan
instellen bij de Raad wanneer hij doet blijken van een benadeling of van een belang. Uit de
parlementaire voorbereiding van de wet van 15 september 2006 blijkt dat het de
uitdrukkelijke wil van de wetgever is dat de procedure van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen zo veel als mogelijk aansluit bij die van de Raad van State.
Dienvolgens kan voor de interpretatie van de verschillende begrippen en rechtsfiguren
worden teruggegrepen naar de interpretatie die bij de Raad van State wordt aangewend
(Gedr. St. Kamer, 2005-2006, nr. 51 2479/001, p. 116-117).
Verzoeker verklaarde de Liberiaanse nationaliteit te hebben en TOPSON Emmanuel
genaamd te zijn (i) op 13 november 2003, aan de Federale Politie te Zaventem (ii) op 17
november 2003, aan de Dienst Vreemdelingenzaken (iii) bij het indienen van zijn ‘dringend
beroep’ op 18 november 2003 bij het CGVS (iv) bij zijn gehoor op het CGVS op 28 november
2003 (v) in de door hem op 16 december 2003 ingevulde Vragenlijst. Slechts op 16 mei 2006
werd door verzoekers nieuwe raadsman gemeld dat hij in werkelijkheid de naam X draagt en
van Nigeriaanse nationaliteit is. Verzoekers verweer dat hij een valse naam en nationaliteit
gebruikte op advies van derden is echter niet dienstig daar hij op de luchthaven al in het
bezit bleek van documenten (geboorteakte, uitnodiging “Homo Day”) met daarop zijn valse
identiteit, hetgeen in tegenspraak is met zijn verklaringen dat hij zich had laten leiden door
advies van derden – in casu de Afrikanen in het INAD-centrum (initieel verzoekschrift, II.2.4)
– en derhalve aangenomen moet worden dat hij, vooraleer de Afrikanen in het INAD-centrum
te ontmoeten, reeds de intentie had de autoriteiten te misleiden inzake zijn nationaliteit en
identiteit en dit van bij de aanvang van zijn asielaanvraag.
Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State moet het belang, opdat de
vordering ontvankelijk zou zijn, persoonlijk, rechtstreeks, actueel, en geoorloofd zijn (zie o.a.
R.v.St., nr. 169.116, 20 maart 2007; R.v.St., nr.148.037, 4 augustus 2005; R.v.St., nr.
139.086, 12 januari 2005). Volgens het algemeen rechtsbeginsel “Fraus omnia corrumpit”
(R.v.St., nr. 168.515, 5 maart 2007; R.v.St., nr. 116.620, 28 februari 2003; R.v.St., nr.
99.520, 5 oktober 2001; R.v.St., nr. 98.827,12 september 2001), dat de openbare orde raakt,
wordt het wettig karakter van het belang aangetast wanneer verzoeker de Belgische
asielinstanties op intentionele wijze misleidt om de erkenning van de hoedanigheid van
vluchteling en de subsidiaire beschermingstatus te verkrijgen.
Hieruit volgt dat het beroep onontvankelijk is wegens ontstentenis van het wettelijk vereiste
rechtmatig belang.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 21 mei 2008 door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN. W. MULS.


