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nr. 119 440 van 25 februari 2014

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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op

18 november 2013 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 18 oktober 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 8 januari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 februari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

VANMARCKE en van attaché H. JONCKHEERE, 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 Sierra Leoons staatsburger te zijn van Fula afkomst. Op 22 mei 2001 diende u

een eerste asielaanvraag in, op de luchthaven van Zaventem. Op 28 mei 2001 werd door de

Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) een beslissing 25bis (weigering van toegang tot het

grondgebied met of zonder terugwijzing) genomen. Op 18 juni 2001 werd door het CGVS een

bevestigende beslissing van weigering van verblijf genomen met een niet-terugleidingsclausule wegens

de toenmalige burgeroorlog in Sierra Leone. Op 20 juni 2002 werd uw beroep tegen de beslissing van

het CGVS verworpen (arrest nr. 108189). U keerde niet naar uw land van herkomst terug. U bleef

steeds in België wonen. Op 13 augustus 2012 diende u een tweede asielaanvraag in bij de DVZ. U

vraagt asiel aan omdat u het moe bent om op straat te leven en omdat u vervolging vreest vanwege uw

homoseksuele geaardheid.
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B. Motivering Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven stel ik vast dat ik u

noch de status van vluchteling, noch het subsidiaire beschermingsstatuut kan geven. U bent er

immers geenszins in geslaagd om 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 aannemelijk te maken.

Naar aanleiding van uw tweede asielaanvraag haalde u bij de DVZ aan dat u Barrie Mohamed heet

en dat u geboren werd in Freetown op 1 januari 1985. U stelde dat u homo bent, dat u vreest dat uw

vader u zal vermoorden en dat u daarom Sierra Leone op 11 augustus 2012 verlaten hebt en naar

België gekomen bent (zie vragenlijst CGVS, p.3 en verklaring p.1 & 5). Na controle met de gegevens

van Printrak werd echter vastgesteld dat u reeds in 2001 asiel hebt aangevraagd bij de

Belgische asielinstanties en wel onder de naam Barry Mamadou, geboren te Sanda op 13 april 1978. U

bleef echter verklaren dat u nooit eerder asiel aangevraagd had. Pas toen u door de DVZ

geconfronteerd werd met de foto op uw annex 25 van uw eerste asielaanvraag, gaf u toe reeds in 2001

asiel te hebben aangevraagd. U verklaarde ook sindsdien België nooit meer te hebben verlaten (zie

brief dd. 28/8/2013 van de DVZ aan het CGVS in het administratief dossier). Er dient te worden

vastgesteld dat u doelbewust getracht hebt de asielinstanties te misleiden door te verzwijgen dat

u in 2001 reeds onder een andere naam en andere geboortedatum en -plaats asiel aangevraagd

hebt.

Aangezien u toegaf België niet meer verlaten te hebben sinds 2001, kan bijgevolg evenmin

geloof gehecht worden aan uw vermeende problemen wegens uw voorgehouden homoseksuele

geaardheid met uw vader in Sierra Leone en uw vlucht uit Sierra Leone in 2012. De

ongeloofwaardigheid van deze verklaringen wordt nog verder versterkt door het feit dat u in het kader

van uw eerste asielaanvraag aanhaalde dat uw vader, uw vermeende vervolger, reeds op 25 december

1994 overleden was (zie gehoor CGVS, 6/6/2001, p.1). Wanneer u hiermee geconfronteerd werd, stelde

u dat u in paniek was tijdens uw eerste asielaanvraag en de waarheid niet kon vertellen. U stelt dat u

niet kon zeggen waarom u gekomen was (gehoor CGVS, p.3). U maakt echter niet aannemelijk waarom

u de waarheid niet kon vertellen. Evenmin maakt u aannemelijk waarom u in het kader van uw eerste

asielaanvraag valselijk zei dat uw vader reeds in 1994 overleden was.

Bij het CGVS blijft u erbij dat u homoseksueel bent en daarom vervolging vreest in uw land

van herkomst (gehoor CGVS, p.5,6). Hierbij moeten enkele opmerkingen gemaakt worden.

Ten eerste kan geen enkel geloof gehecht worden aan de voorgehouden vervolgingsfeiten in

Sierra Leone vanwege uw geaardheid en uw vlucht naar België in 2012, aangezien u sinds 2001

permanent in België verblijft.

Ten tweede maakt u niet aannemelijk waarom u 12 jaar, tot 2012 wachtte om asiel aan te

vragen wegens uw vermeende homoseksuele geaardheid. U verklaarde immers dat u zich reeds voor

uw vertrek naar België bewust was van uw homoseksuele geaardheid (gehoor CGVS, p.6). Het is dan

ook vreemd dat u hierover geen enkele melding maakte in het kader van uw eerste asielaanvraag en

dat u daarna nog 12 jaar wachtte om asiel te vragen wegens uw vrees voor vervolging in uw land

van herkomst omwille van uw geaardheid. 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. Uw bewering dat u het niet durfde zeggen omdat er veel homofobe landgenoten met u in het

gesloten opvangcentrum verbleven (gehoor CGVS, p.6) tijdens uw eerste asielaanvraag kan geen

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

erg laattijdige asielaanvraag doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

voorgehouden homoseksuele geaardheid.

Ten derde legt u weinig aannemelijke verklaringen af over de ontdekking en beleving van

uw homoseksuele geaardheid. U zegt dat u een heteroseksueel was, dat u een vriendin gehad had,

maar dat u zich omwille van financiële redenen begon te prostitueren met westerse mannen. Na een

tijdje ontwikkelde u interesse voor de homoseksuele levensstijl, u groeide erin en werd zelf ook een

homo (gehoor CGVS, p.5,6). Deze verklaringen over de ontdekking van uw geaardheid komen

hoegenaamd niet doorleefd over. Het feit dat u zich als hetero omwille van financiële redenen zou

prostitueren met mannen is al vreemd, gegeven het homofobe klimaat in Sierra Leone. Volgens uw

verklaringen begon u deze betaalde homoseksuele contacten na een tijdje leuk te vinden, begon u van

een hetero in een homo te veranderen en nam u de ‘homoseksuele levensstijl’ aan. Het feit dat u

homoseksualiteit bekijkt als een levensstijl, als iets dat men kan 'worden' (en dus ook kan 'afleren') toont

aan dat u homoseksualiteit niet beschouwt als een deel van iemands identiteit, maar enkel als een

bepaalde gedragsvorm. Uw kijk op homoseksuelen sluit aan bij de clichématige manier waarop in homo-

onvriendelijke milieus naar homo’s gekeken wordt. Deze clichématige kijk op homoseksuelen komt ook
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terug in uw stellingen dat u homoseksuelen kunt herkennen aan hun manier van praten, dat u op een

foto kunt zien of iemand een homo is en dat homo’s een andere levensstijl hebben.

Wanneer doorgevraagd werd naar deze levensstijl, raakte u niet verder dan te zeggen dat homo’s altijd

vriendelijk en behulpzaam zijn (gehoor CGVS, p.7). Uw clichématige kijk op homoseksualiteit doet

opnieuw afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw voorgehouden geaardheid.

Ten vierde is uw kennis over het homoseksuele milieu in België ondermaats, zeker voor

iemand die zich volgens zijn verklaringen al van voor zijn aankomst in België in 2001 bewust is

van zijn homoseksuele geaardheid. U kent één ontmoetingsplaats voor homo’s in België. Het is een

plaats in Luik. U bent er slechts 2 keer geweest. U weet niet meer hoe die plaats heet. Op die

ontmoetingsplaats vertelde men u over andere ontmoetingsplaatsen voor homo’s. U herinnert zich niet

hoe die plaatsen heten. U kent geen organisaties in België die opkomen voor homorechten. U hebt naar

eigen zeggen al veel homoseksuelen ontmoet in België. Sinds uw aankomst in België 12 jaar geleden

hebt u echter nog geen enkele homoseksuele partner gehad.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan geen enkel geloof gehecht worden

aan uw beweerde homoseksuele geaardheid. Bijgevolg kan evenmin geloof worden gehecht aan

de door u gevreesde mogelijke gevolgen van uw beweerde homoseksuele geaardheid.

Gezien er geen enkel geloof gehecht kan worden aan uw verklaringen dient besloten te

worden dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

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

van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat u ook aanhaalde dat u asiel hebt aangevraagd omdat

uw huidige levenssituatie in België moeilijk is en u op straat moest slapen (gehoor CGVS, p.5). Zonder

deze feiten te willen relativeren, kan gesteld worden dat ze geen verband houden met één van de

criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie (meerbepaald ras, nationaliteit, politieke of

religieuze overtuiging of het behoren tot een sociale groep) en dat ze zich in België afspeelden en niet in

uw land van herkomst.

U legde geen documenten neer die ons toelaten uw identiteit en nationaliteit te controleren.

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. In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4 van de voormelde wet

van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht en van het

zorgvuldigheidsbeginsel “als algemene beginselen van behoorlijk bestuur”.

Verzoeker meent dat het laconiek van tafel schuiven van zijn getuigenis getuigt van een absoluut gebrek

aan respect en de onderzoeks- en motiveringsplicht van het CGVS schendt. Het CGVS hanteert

volgens verzoeker hoogst persoonlijke, subjectieve impressies van het concept ‘homoseksualiteit’ om de

hoogst persoonlijk, subjectieve impressie van verzoeker van tafel te vegen als ‘onjuist’. Dit vormt een

morele standpuntinname en geen objectieve basis tot verwerping van een asielaanvraag.

2.2.1. 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

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.
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2.2.2. 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.

2.3.1. Vooreerst dient opgemerkt dat verzoeker slechts kritiek uit op een deel van de motivering in de

bestreden beslissing, terwijl het het geheel aan motieven in de bestreden beslissing is die de

commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de weigering van de vluchtelingenstatus en van de

subsidiaire beschermingsstatus.

Waar verzoeker de motivering van de bestreden beslissing een “hoogst persoonlijke subjectieve”

weergave vanwege het CGVS vindt, dient opgemerkt dat verzoeker geen concrete gegevens aanbrengt

waaruit blijkt dat het CGVS bevooroordeeld zou zijn geweest of dat zijn asielaanvraag niet eerlijk zou

zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de bestreden beslissing kan evenmin enige

vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren van

het CGVS onpartijdig en hebben deze geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve beslissing

ten aanzien van de kandidaat-vluchteling. Als dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake

objectiviteit.

Verzoeker voert geen enkel inhoudelijk verweer tegen de motieven in de bestreden beslissing dat (i) hij

doelbewust getracht heeft de Belgische asielinstanties te misleiden door te verzwijgen dat hij in 2001

reeds onder een andere naam en een andere geboortedatum en -plaats asiel aangevraagd heeft, (ii)

geen geloof gehecht kan worden aan zijn vermeende problemen wegens zijn voorgehouden

homoseksualiteit met zijn vader in Sierra Leone en zijn vlucht naar België in 2012 aangezien hij toegaf

reeds in 2001 een asielaanvraag in België te hebben ingediend en toen stelde dat zijn vader reeds op

25 december 1994 gestorven is en sinds 2001 België niet meer te hebben verlaten, (iii) hij niet

aannemelijk maakt waarom hij sinds zijn aankomst in België in 2001 twaalf jaar gewacht heeft om asiel

aan te vragen omwille van zijn vermeende homoseksuele geaardheid, (iv) zijn kennis over het

homoseksuele milieu in België ondermaats is, zeker voor iemand die beweert zich reeds voor zijn

aankomst in België in 2001 van zijn homoseksuele geaardheid bewust te zijn, (v) zijn huidige

levenssituatie waarbij hij op straat moet slapen, geen verband houdt met één van de criteria zoals

bepaald in de Vluchtelingenconventie en (vi) hij geen documenten neerlegde die toelaten zijn identiteit

en nationaliteit te controleren. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en

correct en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het

dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.

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 vijfentwintig februari tweeduizend veertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


