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 nr. 170 625 van 27 juni 2016 

in de zaak RvV X / VIII 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

  tegen: 

 

de Belgische staat, vertegenwoordigd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie 

en Administratieve Vereenvoudiging. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Tanzaniaanse nationaliteit te zijn, op 

28 december 2015 heeft ingediend om de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring te 

vorderen van de beslissing van de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie en 

Administratieve Vereenvoudiging van 26 mei 2015 tot afgifte van een bevel om het grondgebied te 

verlaten (bijlage 13). 

 

Gezien titel Ibis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 14 april 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2016. 

 

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. EKKA. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. COPPENS, die verschijnt voor de verzoekende partij en van 

advocaat L. BRACKE, die loco advocaat E. MATTERNE verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak 

 

De feiten die voorafgaan aan de bestreden beslissing worden in de nota als volgt samengevat: 

 

“Op 7 april 2008 diende verzoeker een eerste asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.  

Verzoeker diende d.d. 7 juni 2011 een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij toepassing van artikel 

9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Die aanvraag werd d.d. 29 juni 2011 

onontvankelijk verklaard.  

De Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen nam d.d. 23 april 2010 een beslissing tot 

weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus.  

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen weigerde d.d. 30 mei 2011, bij arrest nr. 62.364, de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.  
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Verzoeker diende d.d. 10 juni 2011 een aanvraag om machtiging tot verblijf in bij toepassing van artikel 

9bis van de vreemdelingenwet.  

Hij diende d.d. 1 juli 2011 een tweede asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.  

De Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen weigerde d.d. 23 december 2011 de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.  

Op 7 maart 2012 stelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen afstand van geding vast bij arrest nr. 

76.716.  

Verzoeker werd d.d. 7 juni 2012 bevolen om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 

13quinquies).  

De aanvraag om machtiging tot verblijf bij toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet, 

ingediend op 10 juni 2011, werd d.d. 26 mei 2015 onontvankelijk verklaard.” 

 

Op 26 mei 2015 trof de verwerende partij de bestreden beslissing tot afgifte van een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Zij is gemotiveerd als volgt:    

 

“De heer, die verklaart te heten: (…) 

 

wordt het bevel gegeven het grondgebied van België te verlaten, evenals het grondgebied van de staten 

die het Schengenacquis ten volle toepassen, tenzij hij beschikt over de documenten die vereist zijn om 

er zich naar toe te begeven, 

 

binnen 30 dagen na de kennisgeving. 

 

REDEN VAN DE BESLISSING: 

 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel(en) van de wet van 

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 

verwijdering van vreemdelingen en op grond van volgende feiten: 

 

o Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: betrokkene geen geldig paspoort met een geldig 

visum voorlegt.” 

 

2. Over de ontvankelijkheid 

 

Er kan verzoeker geen belang worden ontzegd bij het thans voorliggende beroep om de reden dat de 

het bestreden bevel om het grondgebied te verlaten naar het oordeel van de verwerende partij werd 

gegeven op grond van een gebonden bevoegdheid die voortvloeit uit de toepassing van artikel 7, eerste 

lid, 1° 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). Er mag geen bevel 

worden gegeven of het bevel  mag niet  ten uitvoer worden gelegd wanneer dat in strijd zou zijn met een 

aantal verdragsrechtelijke bepalingen, waaronder het Europees Verdrag tot bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (hierna: het EVRM, cf. RvS 26 augustus 2010, nr. 

206.948). Het EVRM primeert op de Vreemdelingenwet en de Raad dient telkens de middelen te 

onderzoeken die gestoeld worden op een schending van de hogere verdragsbepalingen, in casu de 

artikelen 3 en 8 van het EVRM. Artikel 13 van het EVRM vereist immers een intern beroep waardoor de 

inhoud van de grief kan worden onderzocht en waardoor passend herstel kan worden verkregen, ook al 

beschikken de staten over een zekere beoordelingsmarge voor wat betreft de manier waarop ze de 

verplichtingen nakomen die hen door deze bepaling worden opgelegd (EHRM 11 juli 2000, Jabari/ 

Turkije, § 48; EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 291). Verwerende partij vermag 

in haar nota niet vooruit te lopen op de behandeling van de grief betreffende de artikelen 3 en 8 van het 

EVRM door de Raad om tot de onontvankelijkheid van het beroep te besluiten. 

 

Bijgevolg moet de exceptie van onontvankelijkheid van het beroep, opgeworpen in de nota, worden 

verworpen. 

 

3. Onderzoek van het beroep 

 

Uit de bespreking van onderstaand middel blijkt dat slechts korte debatten vereist zijn  
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3.1. In een eerste en enige middel werpt verzoeker op, “bestreden beslissing maakt schending van art. 8 

EVRM samen met art. 3 EVRM daar deze verzoeker dwingt zich opnieuw in een situatie te begeven 

waarin hij onmogelijk zijn holebiseksuele familieleven kan uitoefenen.” 

 

Verzoeker betoogt als volgt: 

 

“Art. 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens stelt: 

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen. 

Art. 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens stelt: 

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. 

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor 

zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de 

nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van 

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 

bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Verzoeker herneemt zijn argumentatie zoals deze ook is gevoerd omtrent ernstig en moeilijk te herstellel 

nadeel. 

Verzoeker kan in zijn land van herkomst op geen enkele wijze een familiaal leven leiden conform zijn 

seksuele geaardheid wat uiteraard een onmiddellijke schending uitmaakt van art. 8 E.V.R.M. en art. 3 

E.V.R.M. 

Uit recente rapporten blijkt immers dat enerzijds op homoseksuele handelingen in Tanzania levenslange 

gevangenisstraf staat5 én homoseksuelen bovendien geconfronteerd worden met geweld, discriminatie, 

moeilijk toegangelijke gezondheidszorg. Hoewel de strenge wetgeving in de laatste jaren mogelijks niet 

vaak heeft geleid tot effectieve strafrechtelijke vervolging zijn het wel de officiële politiediensten zelf die 

zich, geruggensteund door voormelde schandalige wettelijke bepalingen, bezondigen aan het 

mishandelen en discrimineren van homoseksuelen waardoor deze op geen enkele wijze hun onder art. 

8 E.V.R.M beschermde familiale rechten kunnen uitoefenen. 

Conform de leer van het arrest van het Europees Hof van Justitie d.d. 25 november 20137 is het 

weliswaar zo dat de louter strafrechtelijke bepaling die homoseksuele handelingen strafbaar stelt niet 

dusdanig ernstig wordt geacht dat het een daad van vervolging vormt, indien de straf niet effectief wordt 

toegepast. 

In casu kan men het feit dat de laatste jaren geen effectieve toepassing meer wordt gemaakt van 

voormelde zeer strenge strafbepalingen niet zomaar als garantie beschouwen dat een duurzaam 

familiaal leven kan worden uitgebouwd. Het maatschappelijke draagvlak en de politieke realiteit maken 

de daarom feitelijke niet-toepassing van voormelde strafmaatregelen niet voldoende stabiel en 

duurzaam om te kunnen stellen dat een familiaal leven conform art. 8 E.V.R.M. in de nabije toekomst 

kan worden gegarandeerd. 

Bovendien steld voormeld arrest van het Hof van Justitie d.d. 25 november 2013 wél dat men van 

niemand kan verwachten dat hij zijn seksuele geaardheid geheim houdt of zich hierover terughoudend 

opstelt, wat gezien de bewezen en gerapporteerde feitelijke discriminatie en mishandeling vanwege 

politiediensten wél noodzakelijk zou zijn voor verzoeker. 

Verzoeker is zelf niet sterk in lezen, schrijven en dus ook niet in e-mail of computers. 

Toch zou verzoeker of voldoende bewijzen moeten beschikken in vorige facebookaccounts e.a. dat hij in 

België effectieve zijn holebiseksuele levensttijl heeft voortgezet. 

Verzoeker houdt zich het recht voor om deze bewijzen in de loop van de procedure zo snel en volledig 

als mogelijk over te maken aan uw zetel. 

Dat het middel bijgevolg ernstig is. 

 

3.2. Verzoekers grieven inzake de schending van de artikelen 3 en 8 EVRM zijn volledig opgehangen 

aan het feit homoseksueel te zijn. 

 

3.3. Echter, in de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 23 

april 2010 waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd, kan 

worden gelezen:  

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté 

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève 

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la 

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments anéantissent la crédibilité de vos propos.  
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Premièrement, vous fondez votre crainte de persécution sur le fait que vous êtes homosexuel. Or, vous 

ne parvenez pas à conférer à vos déclarations une consistance et une crédibilité suffisantes qui 

permettraient de croire à cette réalité.  

En l’espèce, invité à évoquer la relation intime que vous soutenez avoir entretenue durant près de 3 ans 

avec un autre homme, vous tenez des propos évasifs et inconsistants qui empêchent de croire à de 

telles affirmations. Vous ne pouvez en effet fournir aucune information personnelle consistante au sujet 

de cet ami, ni aucune indication significative sur l’étroitesse de votre relation, susceptibles de révéler 

une quelconque communauté de sentiments ou convergence d’affinités, voire une quelconque intimité 

ou inclination. Ainsi, vous ignorez sa date de naissance ou son ethnie, ou encore, vous êtes incapable 

de donner des informations minimales sur ses frères et soeurs (rapport d’audition du 7 octobre 2008, 

p.18, 19). De même, vos propos évasifs sur votre vie de couple même ne permettent pas au 

Commissariat général d’acquérir la conviction de la réalité de cette relation (idem).  

De surcroît, vos connaissances sur la vie homosexuelle à Zanzibar, en Tanzanie en général et en 

Belgique sont inexistantes (rapport d’audition du 7 octobre 2008, p.20 et p.22). Certes, il ne vous est 

pas demandé de citer une pléthore de lieux de rencontre et de les fréquenter, mais le fait que vous 

soyez si peu au courant des ces endroits et de la vie homosexuelle en général dans ces pays ne peut 

convaincre le Commissariat général de la réalité de votre homosexualité.  

En outre, vous êtes incapable de citer, ou mieux d’apporter des exemples spontanément, des faits 

divers concernant le climat homophobe qui règne en Tanzanie, et qui pourraient corroborer et appuyer 

votre cas (rapport d’audition du 7 octobre 2008, p.20). Vous déclarant homosexuel et étant persécuté 

selon vos dires par des intégristes religieux, il n’est pas crédible que vous demeuriez dans une telle 

ignorance.  

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vous êtes totalement ignorant de la situation des 

homosexuels en Belgique, à tel point que vous ne savez pas si l’homosexualité y est tolérée ou interdite 

(rapport d’audition du 7 octobre 2008, p.21). Le Commissariat général estime que si vous étiez 

effectivement homosexuel et si vous aviez été persécuté pour cette raison en Tanzanie, vous vous 

seriez au minimum renseigné quant à la situation générale des homosexuels du pays dans lequel vous 

alliez demander l’asile. Le fait que vous n’ayez pas choisi votre destination et qu’on ait choisi pour vous 

ne peut expliquer de telles méconnaissances (idem, p.21).”  

 

In het arrest van de Raad van 30 mei 2011 met nr. 62 364 kan worden gelezen: 

 

“5.4.1. En l’espèce, le Conseil fait entièrement siens les motifs de la décision attaquée, qui se vérifient à 

la lecture du dossier administratif et sont pertinents pour conclure qu’en raison du manque de crédibilité 

des déclarations de la partie requérante quant à son orientation homosexuelle et les événements qui en 

auraient découlé, circonstances qui seraient à la base de sa fuite de son pays d’origine, il n'est pas 

possible d'établir, dans son chef, l'existence d'une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel 

d’atteintes graves.  

5.4.2. Le Conseil ne peut se satisfaire des explications fournies par la partie requérante dans l’acte 

introductif d’instance, lesquelles se limitent à contester les motifs de l’acte attaqué par des explications 

qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la procédure ou de 

l’interprétation subjective, voire de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de nature à 

renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse. Le Conseil constate, par ailleurs, que 

la partie défenderesse explicite suffisamment les motifs de sa décision, qui, pris dans leur ensemble, 

mènent à la conclusion qu’il n'est pas possible d'établir, dans le chef de la partie requérante, l'existence 

d'une crainte de persécution ou d’un risque d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.  

S’agissant des allégations de la partie requérante selon lesquelles le doute devrait lui profiter, le Conseil 

estime que s’il est certes généralement admis qu’en matière d’asile, l’établissement des faits et du bien-

fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur, cette règle qui 

conduit à accorder au demandeur le bénéfice du doute en se contentant de ses dépositions, ne trouve à 

s’appliquer que pour autant que son récit présente une cohérence et une consistance suffisante pour 

emporter la conviction. Le Conseil estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, ainsi qu’exposé supra.  

Quant aux nouveaux documents déposés, le Conseil estime qu’ils ne sont pas de nature à énerver les 

constats qui précèdent, dans la mesure où la participation à des activités organisées par une 

association de défense des droits des homosexuels dont la partie requérante ne tente nullement 

d’établir que tous les membres seraient d’orientation homosexuelle, ne sauraient, en tant que tels, 

rétablir aux faits allégués par la partie requérante à la base de sa demande protection internationale la 

crédibilité qui leur fait défaut. » 

5.5. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en 

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni 

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel 



  

 

RvV X - Pagina 5 van 6 

de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation 

rend inutile un examen plus approfondi des développements de la requête, cet examen ne pouvant, en 

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande." 

 

3.4. Uit het gestelde in punt 3.3. blijkt dat zowel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen als de Raad geen geloof hechtten aan verzoekers relaas dat hij homoseksueel is en om die 

reden riskeert te worden vervolgd in zijn lang van oorsprong. Verzoeker probeerde ook tevergeefs een 

tweede asielaanvraag in te dienen. Deze mondde uit in een tweede beslissing van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 23 december 2011 tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus en een arrest van de Raad van 7 maart 2012 

met nr. 76 716 waarbij de afstand van geding werd vastgesteld. Verwerende partij kan dan ook volledig 

worden gevolgd wanneer ze in haar nota opwerpt: “De verwerende partij heeft de eer te antwoorden dat 

verzoeker tijdens zijn asielaanvraag reeds verklaringen had afgelegd m.b.t. zijn seksuele geaardheid en 

m.b.t. zijn vrees voor een terugkeer naar zijn herkomstland. De Commissaris-generaal voor 

Vluchtelingen en Staatlozen had hieromtrent d.d. 23 april 2010 geoordeeld dat verzoekers verklaringen 

niet geloofwaardig zijn en dat zijn verklaringen m.b.t. zijn relatie met een man inconsistent zijn. Er werd 

daarnaast geoordeeld dat verzoeker geen kennis heeft over het homoseksueel leven in Zanzibar en in 

Tanzania in het algemeen. Ook bij beslissing van 23 december 2011 oordeelde de Commissaris-

generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen dat er geen sprake was van een vrees in de zin van artikel 

48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.” 

 

3.5. Verzoeker kan dan ook niet dienstig opnieuw teruggrijpen naar de door hem voorgehouden 

seksuele geaardheid om een schending van de artikelen 3 en 8 van het EVRM naar voren te brengen.  

 

3.6. Huidig beroep dient ten slotte niet om een door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen en de Raad gedane beoordeling van verzoekers asielrelaas opnieuw te gaan aanvechten 

via rapporten en rechtspraak van hogere rechtscolleges. 

 

Het enig middel is ongegrond.    

 

4. Korte debatten 

 

De verzoekende partij heeft geen gegrond middel dat tot de nietigverklaring van de bestreden beslissing 

kan leiden aangevoerd. Aangezien er grond is om toepassing te maken van artikel 36 van het koninklijk 

besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingen-

betwistingen, wordt de vordering tot schorsing, als accessorium van het beroep tot nietigverklaring, 

samen met het beroep tot nietigverklaring verworpen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 
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Enig artikel 

 

De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring worden verworpen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juni tweeduizend zestien 

door: 

 

mevr. M. EKKA, kamervoorzitter. 

 

dhr. T. LEYSEN, griffier. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

T. LEYSEN M. EKKA 

 


