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nr. 176 061 van 11 oktober 2016

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 Tunesische nationaliteit te zijn, op 3 oktober 2016

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

staatlozen van 16 september 2016.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 oktober 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die verschijnt voor de verzoekende partij, 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 geboren te zijn in Tunis, de Tunesische nationaliteit te bezitten en soenniet te zijn. Uw

ouders, een broer en twee zussen zijn nog steeds in Tunesië woonachtig, een andere zus woont in

Zwitserland. U ging tot het vierde secundair naar school, daarna begon u een opleiding tot bakker, die u

echter niet beëindigde.

In 1994, u was toen twaalf of dertien jaar, ging u met twee buurmannen vissen. U werd door een van

hen, K. (…), bij de vijver verkracht. De ander, A. (…), was hierbij aanwezig maar kwam niet tussen. Hij

had er niets mee te maken, zo stelde u. K. (…) vertelde daarna in uw wijk dat hij u had verkracht waarna

u als een homoseksueel werd bekeken en werd gediscrimineerd. Uw vrienden lieten niet meer toe dat u

met hen voetbalde, u mocht niet mee met hen naar de bioscoop en de ouders van uw vrienden wilden
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niet dat jullie contact hadden omdat zij anders ‘ook zo zouden worden’. Uw eigen familie was niet op de

hoogte van deze feiten omdat u het hen nooit heeft verteld.

In 2001 hebt u bijgevolg legaal, met uw eigen paspoort en een Frans visum, het land verlaten en bent u

naar Frankrijk gegaan, waar u zo’n drie weken verbleef. Vervolgens kwam u naar België met een visum

dat nog vijf dagen geldig was. Hierna verbleef u in de illegaliteit, alhoewel u nog een aantal keren België

verliet om op vakantie te gaan, tot u in juli 2009 een procedure 9 bis opstartte. U zou hierop een negatief

antwoord gekregen hebben en beroep hebben aangetekend. U wacht nog op de uitspraak.

Op 12 mei 2014 liep u een veroordeling op van 18 maanden door de correctionele rechtbank van

Brussel voor inbreuken op de drugswetgeving. Op 4 april 2013 en op 13 augustus 2014 werden u

bevelen om het grondgebied te verlaten betekend, waaraan u geen gehoor gaf. Op 13 augustus 2014

heeft u evenmin gevolg gegeven aan het inreisverbod van acht jaar dat u op die dag betekend werd.

Op 29 mei 2016 werd u gecontroleerd door de Belgische autoriteiten die vaststelden dat u zich illegaal

op het grondgebied bevond waarna u naar het gesloten centrum werd overgebracht. Op 18 augustus

2016 stond uw repatriëring gepland, doch deze werd geannuleerd omdat u zich hiertegen verzette.

Op 24 augustus 2016 diende u een asielaanvraag in omdat u niet naar Tunesië terug wil, u vreest in uw

wijk als een homoseksueel te worden beschouwd en gediscrimineerd te zullen worden. Daarenboven

stelt u medische problemen te hebben, u lijdt misschien aan bloedkanker en vreest in Tunesië geen

adequate behandeling te zullen bekomen, te meer u geen geld hebt en er niemand in uw familie werk

heeft. U vreest daarenboven dat er niemand gaat zijn om u op te vangen.

B. Motivering

Na het gehoor afgenomen door het Commissariaat-generaal (CGVS) dient te worden opgemerkt dat u

niet aannemelijk hebt gemaakt uw land te hebben verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals

begrepen onder de Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige

schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming en wel om volgende redenen.

Zo stelt u in 1994 door uw buurman K. (…) verkracht te zijn geworden en sindsdien in uw wijk als

homoseksueel bestempeld en gediscrimineerd te zijn (CGVS p.2). Dient in dezer te worden opgemerkt

dat hierbij de nodige vraagtekens kunnen worden geplaatst. Zo kan het immers bezwaarlijk overtuigen

dat K. (…), na u te hebben verkracht, dit zomaar aan iemand in de wijk zou hebben verteld die het dan

op zijn beurt verder ging rondbazuinen daar hij er logischerwijze toch kon van uitgaan dat een dergelijke

daad nu niet bepaald door de wijkbewoners met goedkeuring of mededogen zou worden bekeken, een

gegeven waar deze K. (…) zich tot ook van bewust moet zijn geweest en waardoor hij zichzelf toch aan

mogelijke vervolging, zij het vanwege de autoriteiten, zij het vanwege uw familie of zelfs zijn familie

blootstelde.

Verder kan het niet overtuigen dat u stelde na deze verkrachting in uw wijk als een homoseksueel te

worden beschouwd en gediscrimineerd te zijn geworden, dit alles zonder medeweten van uw familie.

Immers, u stelt niet meer te hebben mogen voetballen met uw vrienden, niet met hen naar de bioscoop

te zijn mogen gaan, noch wilden de ouders van uw vrienden dat u met hun kinderen contact had, daar

ze vreesden dat ze dan ‘net zoals u zouden worden’ (CGVS p.2). Uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat

iedereen in uw wijk wist wat u was overkomen en uw verklaring dat uw ouders hier niets van wisten wekt

dat ook de nodige twijfels. U gevraagd naar de reden van deze onwetendheid, antwoordt u dat u het uw

ouders niet hebt verteld (CGVS p.2-3). Gezien een dergelijk antwoord totaal niet kan overtuigen, werd

de vraag u andermaal gesteld en herhaalde u slechts dat u hier niet met uw familie over sprak,

misschien dat uw vader het intussen wel weet, zo stelt u. Het hoeft geen betoog dat deze door u

afgelegde verklaringen totaal niet kunnen overtuigen daar het niet meer dan logisch is dat ook

uw ouders hierover wel degelijk iets zouden hebben opgevangen, te meer u al uw problemen binnen uw

wijk, waar uw familie wel degelijk deel van uitmaakt, situeert. Bovendien kan het uw ouders bezwaarlijk

zijn ontgaan dat u plots quasi geen sociale contacten meer had.

Zo ook is het niet aannemelijk dat u, die duidelijk aangeeft dat deze problematiek zich enkel in uw eigen

wijk afspeelde, niet, en zeker op het moment dat u meerderjarig werd, uw toevlucht elders in Tunesië

zou hebben gezocht. U hiernaar gepeild, antwoordt u dat u geen geld hebt en er nergens werk was

(CGVS p.3). Deze houding is niet in overeenstemming met uw verklaring het in uw wijk niet meer uit te

houden omdat u als een homoseksueel werd bestempeld en gediscrimineerd werd. Moest de situatie

dusdanig zijn, dan kan er toch van worden uitgegaan dat u hoe dan ook elders in Tunesië uw toevlucht

zou hebben gezocht.

Het weinig geloofwaardig karakter van deze door u aangehaalde vrees blijkt ook uit volgende

vaststellingen. Zo stelt u Tunesië legaal te hebben verlaten en via Frankrijk naar België te zijn gereisd,

waar u in 2001 bent aangekomen. Desondanks heeft u nog tot 2016 gewacht alvorens asiel aan te

vragen en werd er u dan logischerwijze de vraag gesteld waarom u niet eerder een dergelijke aanvraag

hebt ingediend. U antwoordde dat u het verleden wilde vergeten en een nieuw leven wenste op te

bouwen. U stelt nu asiel aan te vragen omdat men u wil repatriëren en u ‘daar’ niet als een

homoseksueel wenst te worden bekeken. U voegt nog toe dat men dat zeker gaat denken omdat u niet
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bent gehuwd en geen kinderen heeft en u hier vroeger niet over durfde te spreken (CGVS p.3).

Andermaal ontberen uw verklaringen overtuigingskracht, immers moest u effectief een vrees koesteren

die dusdanig groot is dat u niet durft terug te keren naar uw land van origine, is het niet meer dan

logisch dat u al veel eerder de bescherming van de bevoegde Belgische instanties zou hebben

ingeroepen, te meer u hier in de periode 2001 tot 2009 illegaal verbleef en het risico liep hier te worden

opgepakt en te worden gerepatrieerd (CGVS p.2-3). Bovendien werden u in het verleden al twee

bevelen om het grondgebied te verlaten betekend en hebt u ook dan nagelaten asiel aan te vragen

(bijlage 13 septies). Vervolgens blijkt uit uw verklaringen, en uit uw administratief dossier, dat u in 2009

een advocaat onder de arm hebt genomen om een procedure 9bis op te starten, waaruit men kan

concluderen dat u zich maar al te goed bewust was van de mogelijkheden om uw verblijf hier te

legaliseren (CGVS p.2, 4). De vaststelling dat u nooit eerder een asielaanvraag hebt ingediend laat dan

ook vermoeden dat u er eerder op uit bent uw verblijf in België te verlengen, dan dat u nood zou

hebben aan internationale bescherming.

Wat betreft uw verklaring hier medische problemen te hebben, en waarvan u ter staving een

aanvraagformulier voor een PET/PET-CT onderzoek en een artikel neerlegt, dient te worden opgemerkt

dat medische motieven geen verband hebben met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag

van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 inzake subsidiaire

bescherming en u zich hiervoor dient te richten tot de geijkte procedure. Volledigheidshalve dient nog

opgemerkt dat uw verklaring niet over de nodige financiële middelen te beschikken voor een

behandeling en geen opvang te hebben van socio-economische aard is en geen uitstaans heeft met de

Vluchtelingenconventie (CGVS p.4).

Gezien het geheel van bovenstaande observaties kan u noch de vluchtelingenstatus, noch de

subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend.

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat er zich in uw administratief dossier nog een kopie

bevindt van uw intussen verlopen paspoort. Dit document heeft betrekking op uw identiteit/nationaliteit,

gegevens die hier op zich niet ter discussie staan.

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 eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 3 EVRM, van

artikel 1, A van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 48/3

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), van het motiveringsbeginsel, van

de materiële motiveringsplicht en van het zorgvuldigheidsbeginsel. In een tweede middel haalt zij de

schending aan van artikel 3 EVRM, van de artikelen 48/4 en 48/5 van de vreemdelingenwet, van de

Richtlijn 2004/83/EG in het kader van de subsidiaire bescherming, van de materiële motiveringsplicht en

van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Om reden van onderlinge verwevenheid van voormelde middelen oordeelt de Raad deze samen te

behandelen.

2.2.1. Betreffende de verwijzing van verzoekende partij naar artikel 3 EVRM wijst de Raad erop dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS

24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekende partij een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden

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

worden verwezen naar hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld.

2.2.2. Waar verzoekende partij zich in het kader van de subsidiaire bescherming beroept op de

schending van de richtlijn 2004/83/EG van de Europese Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, wijst de

Raad erop dat voormelde richtlijn bij de wet van 15 september 2006 werd omgezet in de

vreemdelingenwet, waardoor die niet langer over directe werking beschikt, behoudens de verplichting tot

richtlijnconforme interpretatie (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St.
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Kamer 2005- 2006, nr. 2478/001, p. 84 e.v.). De schending van de richtlijn kan derhalve niet

rechtsgeldig worden ingeroepen.

2.2.3. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, is

voldaan. Deze formele motiveringsplicht 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 (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15

februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de

motieven van de bestreden beslissing volledig kent. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze

motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen

de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

staatlozen, 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. Dit onderdeel van

de middelen zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.4. 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 dient de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

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

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook 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 (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.5.1. Verzoekende partij betoogt dat het gehoor op het Commissariaat-generaal amper een uur

duurde en somt een reeks vragen op die door verwerende partij hadden kunnen worden gesteld

“teneinde een beter inzicht te krijgen op de situatie en de redenen van asiel”.

2.2.5.2. De Raad oordeelt evenwel dat verzoekende partij met voormeld betoog niet de minste afbreuk

doet aan de zeer concrete vaststellingen van verwerende partij die doen besluiten tot het

ongeloofwaardig bevinden van het voorgehouden asielrelaas en de nood aan internationale

bescherming. Verzoekende partij laat de diverse motieven van verwerende partij in concreto ongemoeid,

waardoor deze als onbetwist en vaststaand moeten worden beschouwd. Evenmin toont verzoekende

partij aan hoe het antwoord op de door haar vooropgestelde vragen had kunnen leiden tot een andere

beslissing.

2.2.6. Waar verzoekende partij opwerpt dat verwerende partij niet is ingegaan op een mogelijke

bestraffing in het kader van haar religie, meer in het bijzonder wanneer de islamitische rechtbanken

zouden tussenkomen in een mogelijke persecutie, wijst de Raad erop dat dit gegeven niet dienend is nu

het door verzoekende partij voorgehouden asielrelaas aan geloofwaardigheid ontbreekt.

2.2.7. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partij

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.8. Waar verzoekende partij meent dat de weigeringsbeslissing geen onderzoek en motivering bevat

met betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vooreerst vast dat

de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire

bescherming is ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, waardoor dit argument
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feitelijke grondslag mist. Verder wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd

zou zijn.

Daar waar verzoekende partij desbetreffend nog opmerkt dat er geen twijfel over bestaat dat zij

afkomstig is uit Zimbabwe bemerkt de Raad evenwel dat uit het administratief dossier en eveneens uit

de aanhef van het verzoekschrift duidelijk blijkt dat verzoekende partij geboren is in Tunis en van

Tunesische nationaliteit is.

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partij, waarop zij zich

eveneens beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas, teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit

het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er in Tunesië een situatie heerst van

willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.9. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten (administratief dossier, stuk 8), en dat verzoekende partij tijdens het gehoor

op het Commissariaat-generaal van 14 september 2016 de kans kreeg om haar asielmotieven

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit in aanwezigheid van een

tolk Arabisch. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende partij op een

individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke

gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus

werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.10. De middelen kunnen niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 van deze wet worden aangenomen.



RvV X - Pagina 6

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 elf oktober tweeduizend zestien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY J. BIEBAUT


