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nr. 196 489 van 12 december 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

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 Djiboutiaanse nationaliteit te zijn, op 17 mei 2017

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

staatlozen van 13 april 2017.

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 augustus 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 september 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat H.

CHATCHATRIAN, en van attaché X, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Djiboutiaans staatsburger, afkomstig uit Cité Progress, Djibouti

stad. Tot 2008 woonde u er samen met uw ouders en zus. Nadien werd uw vader, A.A.M. (OV-nummer:

X), die al lang ziek was door de suikerziekte waar hij aan leed, ontslagen als elektricien bij het

staatsbedrijf Électricité de Djibouti. Hierop verhuisde u met uw moeder en zus naar het huis van S., uw

oom langs moederskant, te Balbala, Djibouti.
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Uw vader verhuisde niet mee en zou u sindsdien niet meer gezien hebben. Ongeveer zes à

zeven maanden nadien zou u, toen u de wagen van uw oom aan het wassen was, evenwel van een

oude dame uit Cité Progress vernomen hebben dat uw vader erg ziek was, hartproblemen had en

inmiddels in België zou verblijven.

Sinds u, uw moeder en zus bij uw oom S. verbleven, zouden jullie door hem slecht behandeld zijn.

Jullie zouden onderdrukt, vernederd en geslagen zijn, en zouden als dienaars voor hem moeten werken

hebben, in het bijzonder uw moeder. Verder zouden jullie niet hetzelfde eten als zijn familie gekregen

hebben, diende u elke dag in de hitte allerlei zaken te gaan kopen en zou uw oom niet kunnen uitstaan

hebben wie u was. U bent immers homoseksueel, iets wat uw oom naar uw mening tot op zekere

hoogte zou doorgehad hebben. Hij zou immers niet kunnen aanzien hebben hoe u er uitzag of er bijliep.

Hij vond dat u het voorkomen had van een vrouw en kon evenmin om met de vrienden met wie u

omging. Op een bepaald moment zou het zelfs zover gekomen zijn dat hij u zou gedwongen hebben uw

vrienden niet meer te zien. In oktober 2009 zou hij zelfs geweigerd hebben om uw schoolboeken nog te

betalen. U had immers betere punten gehaald dan zijn eigen kinderen, hetgeen zijn vrouw niet goed kon

verkroppen en er toe leidde dat u het volgende jaar niet meer naar school mocht. Tevens zou hij er mee

gedreigd hebben uw situatie binnen de clan naar buiten te brengen.

In november 2010 zou uw moeder u evenwel in het geheim ingeschreven hebben in een katholieke

school, voor een periode van zes maanden. Toen u daar school liep zou u, toen u met enkele vrienden

op de kornish, een populaire uitgaansbuurt in Dijbouti uithing, een jongen leren kennen hebben die

tegenover de school verbleef, E.S.H., een Somali die in Zweden woont. Later zou uw oom er achter

gekomen zijn dat u naar een katholieke school ging, waarop hij u meenam en sloeg. Eens thuis zou hij u

vastgebonden hebben aan een ketting en zou u door hem en andere mannen over uw hele lichaam

geslagen zijn. Tevens zou uw oom u verteld hebben dat u de komende vrijdag zou gestenigd worden

omdat u ongelovig en homoseksueel was. Na ongeveer twee weken vastgehouden te zijn aan de ketting

zou uw moeder bij het wassen de sleutel in de broekzak van uw oom hebben teruggevonden, hetgeen u

de mogelijkheid gaf om te ontsnappen. Hierop zou u naar het huis van uw vriend, E.S.H., en diens

moeder, A.J., Somali’s die in Zweden wonen, gegaan zijn. Twee dagen later, in september 2011, zou u

samen met hen richting Addis Abeba (Ethiopië) gereisd zijn. Te Addis Abeba zou u ongeveer één jaar

woonachtig zijn, voor u richting België reisde. U kwam hier aan in mei 2013, waarop u uw relatie verbrak

en uw vriend, E.S.H., en diens moeder, A.J., verder naar Zweden reisden.

Nadien vroeg u niet meteen asiel aan. Ongeveer twee weken lang had u geen contact met uw vader.

Nadien zou u er evenwel in geslaagd zijn uw vader terug te vinden. Op 11 maart 2015 werd u

uiteindelijk bij een politie controle aangetroffen zonder geldige verblijfsdocumenten. Enkele dagen later,

met name op 13 maart 2015, kwam u samen met uw vader asiel aanvragen.

Ter staving van uw identiteit en asielrelaas legde u een kopie van een geboorteakte neer, alsook enkele

documenten ivm het plaatshebben van de halve finale van de wedstrijd Top Model Belgium.

B. Motivering

Na grondig onderzoek stel ik vast dat u onvoldoende gegevens of elementen heeft aangebracht op

basis waarvan ten aanzien van u kan worden besloten tot het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Vooreerst dient vermeld te worden dat op een asielzoeker de verplichting rust om van bij aanvang van

de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn

asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij

de Commissaris-generaal, zodat deze de nood aan bescherming kan beoordelen. De

medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt met betrekking tot uw identiteit,

uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en

reisdocumenten. Dit werd u trouwens ook zo aangegeven in het begin van uw gehoor voor

het Commissariaat-generaal (Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015, p. 2; Gehoorverslag CGVS, 2

maart 2017, p. 2). Uit het geheel van uw verklaringen en de stukken in uw administratief dossier blijkt

duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze medewerkingsplicht. Uit wat volgt, blijkt immers dat u zich

bewust bedient hebt van asielmotieven, waarvan al snel kon vastgesteld worden dat ze niet aan de

basis van uw vertrek uit Djibouti lagen.
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Zo dient om te beginnen opgemerkt te worden dat u uw identiteit allesbehalve aannemelijk wist te

maken, daar u op het Commissariaat-generaal enkel een kopie van een Djiboutiaanse geboorteakte –

waarvan de bewijswaarde uiterst gering is – wist neer te leggen (Gehoorverslag CGVS, 10 december

2015, pp. 11-13; Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, pp. 2-3). Dat u uw paspoort niet langer hebt, daar

u dit ongeveer drie maanden vóór uw asielaanvraag zou verloren hebben (Verklaring DVZ, 13 maart

2015, p. 10; Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, pp. 2-3; 11), is niet geloofwaardig, te meer zowel uit

de op het Commissariaat-generaal beschikbare informatie – aanvraag tot uitbreiding tijdelijk verblijf van

uw vader (cfr. infra) – als de verklaringen van uw vader (Gehoorverslag CGVS, A.A.M., 2 maart 2017,

pp. 10-11), blijkt dat u weldegelijk in België over uw paspoort beschikt. Bijgevolg stelt het

Commissariaat-generaal vast dat u bewust documenten achterhoudt die uw identiteit en reisweg

kunnen aantonen. Dat u hieromtrent geen duidelijkheid wist te scheppen, komt uw algemene

geloofwaardigheid niet ten goede.

Voorts stelt het Commissariaat-generaal vast dat hoewel u reeds sinds 2013 in België verblijft u pas op

13 maart 2015 asiel aanvroeg, met name nadat u op 11 maart 2015 bij een politiecontrole werd

aangetroffen zonder geldige verblijfsdocumenten. Dat u geen andere mogelijkheid had daar u toen

minderjarig was en afhankelijk was van uw vader, is een verklaring die het Commissariaat-generaal

slechts ten dele volgt, daar uit de beschikbare informatie blijkt dat u en uw vader voordien weldegelijk

pogingen ondernomen hebben om uw verblijf in België te regulariseren. Op 13 mei 2014 vroegen jullie

via jullie advocaat, Maia Grinberg, immers de tijdelijke verblijfstitel van uw vader naar u uit te breiden.

Toen op 7 november 2014 beslist werd dat de verblijfstitel van uw vader niet verlengd werd, hadden uw

vader en u ook asiel kunnen aanvragen. Dat jullie dit niet deden, toch in België bleven en u uiteindelijk

pas op 13 maart 2015 asiel aanvroeg, met name nadat u bij een politie controle werd aangetroffen

zonder geldige verblijfsdocumenten, is geenszins in overeenstemming te brengen met de houding van

een persoon die omwille van ernstige problemen zijn land zou verlaten hebben en in het geval een

terugkeer beweert een gegronde vrees van vervolging te koesteren.

Daarnaast blijkt duidelijk uit uw verklaringen en die van uw vader dat u in het verzoek om inlichtingen

dat aan uw vader werd gericht, teneinde zijn asielmotieven schriftelijk toe te lichten, bewust frauduleuze

verklaringen neerpende die u door een derde persoon, met name van A.S., werden verstrekt, zonder

hier zelf de ware toedracht rond te kennen en/of uw vader te consulteren (Gehoorverslag CGVS, 2

maart 2017, pp. 5-6; Gehoorverslag CGVS, A.A.M., 2 maart 2017, pp. 11-13). Dit ondergraaft, samen

met uw keuze om bewust zaken achter te houden/geen volledig zicht op uw situatie te bieden en uw erg

laattijdige asielaanvraag (cfr. supra), uw algemene geloofwaardigheid eens te meer.

Het bovenstaande terzijde, dient opgemerkt te worden dat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op

zich eveneens ernstig in twijfel kan getrokken worden, daar uw verklaringen op zich niet geloofwaardig

zijn en/of op fundamentele punten verschillen van deze van uw vader, A.A.M.. U stelde tijdens uw eerste

gehoor immers dat u uw vader vanaf 2008 niet meer zou gezien hebben; dat u sindsdien met uw

moeder en zus bij uw oom S., te Balbala, Djibouti zou gewoond hebben; dat u vervolgens jarenlang, met

name tot u in 2013 in België aankwam, geen contact met uw vader zou gehad hebben en/of geweten te

hebben waar hij verbleef; dat u Djibouti uiteindelijk verliet omwille van het huiselijk geweld waarvan u het

slachtoffer zou geweest zijn en uw homoseksuele geaardheid; en dat u sinds uw aankomst in België

geen enkele contact zou hebben met uw moeder en zus (Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015, pp.

1-28). Ook tijdens uw tweede gehoor hield u lang vast aan de feiten zoals u ze eerder had voorgesteld

(Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, pp. 1-14).

Dit alles is op zich al maar weinig waarschijnlijk en aannemelijk. Hiermee geconfronteerd, wierp u

aanvankelijk nog op dat u ongeveer zes à zeven maanden na jullie verhuis bij wijze van toeval van een

oude dame uit Cité Progress zou vernomen hebben dat uw vader erg ziek was, hartproblemen had en

inmiddels in België zou verblijven, maar u dit niet zeker wist (Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015,

pp. 4-8). Dit is echter niet mogelijk gezien uit het administratief dossier van uw vader blijkt dat hij pas

vanaf 2011 in België verblijft. Dat u niet op de hoogte was van waar uw vader sinds 2008 verbleef, en in

beide gehoren bleef volhouden dat u in mei 2013 toevallig ook in België kwam aanwaaien zonder te

weten dat uw vader hier ook verbleef, dat u op het moment van uw komst naar België enkel vermoedde

dat uw vader hier mogelijks verbleef, en u sinds uw aankomst in België geen enkel contact zou hebben

met uw moeder en zus (Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015, pp. 4-8; 10; Gehoorverslag CGVS, 2

maart 2017, pp. 3-5), acht het Commissariaat-generaal op zich allesbehalve aannemelijk.

Daarenboven legde uw vader geheel andere verklaringen af, met name dat hij tot zijn vertrek naar

België in 2011 samen met zijn gezin thuis te Cite Progress, Djibouti woonde; dat hij na zijn vertrek



RvV X - Pagina 4

regelmatig contact had met zijn gezin; dat zijn gezin thuis bleef wonen gezien ze nog steeds over zijn

salaris/pensioen konden beschikken en er dus geen reden was om elders te gaan wonen; dat hij geen

weet heeft dat jullie ooit bij uw oom in Balbala woonden; dat u in 2013 door uw tante langs vaderskant in

Djibouti werd opgehaald en naar België werd gebracht om hem bij te staan en te verzorgen, daar hij ziek

was; en dat jullie nog steeds contact hebben met uw moeder en zus, die momenteel bij uw grootmoeder

langs moederskant in Arta verblijven (Gehoorverslag CGVS, A.A.M., 2 maart 2017, pp. 1-19). Dat jullie

verklaringen op dit punt dermate van elkaar verschillen, wist noch u, noch uw vader vervolgens te

verklaren. Uw bewering dat uw vader niet weet wat hij verklaart (Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017,

pp. 9-11), is een redenering die het Commissariaat-generaal geenszins volgt, daar uw vader tijdens zijn

gehoor duidelijke verklaringen aflegde en uw administratief dossier eveneens elementen bevat die

het Commissariaat-generaal de versie van uw vader niet doen betwijfelen.

Uit uw administratief dossier blijkt ondermeer dat uw advocate, Maia Grinberg, op 13 mei 2014 de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verzocht om de tijdelijke verblijfstitel van uw vader naar u uit te

breiden, met als voornaamste motivatie: “L’enfant a rejoint en Belgique son père qui a besoin de

l’assistance d’un proche afin de l’aider dans les tâches de la vie quotidienne.” Daarnaast voegde uw

advocate, enkele documenten bij haar toenmalig verzoek, met name een overdracht van de voogdij, d.d.

4 maart 2014, en een certificaat van leven en verblijf, d.d. 14 juni 2014, waaruit kan opgemaakt worden

dat jullie weldegelijk contact met haar hebben (Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, pp. 7-11). Een

kopie van uw paspoort dat u inmiddels zou verloren zijn, hetgeen maar weinig geloofwaardig is, werd

eveneens bij dit verzoek gevoegd en toont aan dat u op 1 juli 2013 een Schengenvisum aanvroeg bij de

Franse ambassade te Djibouti, waarmee u op 4 augustus 2013 van Djibouti per vliegtuig naar Parijs

(Frankrijk) reisde, hetgeen uw verklaringen in september 2011 Djibouti te zijn ontvlucht richting Ethiopië

en vandaar in mei 2013 met E.S.H. en diens moeder naar België/Europa te zijn gekomen,

volledig ondergraaft. Dit alles lijkt dan ook eerder de verklaringen van uw vader te bevestigen, met name

dat u hem, met behulp van uw tante die u te Djibouti kwam halen, gewoon kwam vervoegen om hem bij

te staan en te verzorgen. Bovendien bevestigde u deze gang van zaken ook in de verklaringen die u zelf

aflegde op 11 maart 2015, nadat u door de politie werd aangetroffen zonder geldige

verblijfsdocumenten: “Betrokkene is hier enkel met zijn vader. Betrokkene is sinds 1 jaar in België. Hij

verklaart met het vliegtuig gekomen te zijn. […] Betrokkene verklaart hier te zijn om te studeren en voor

de gezondheid van zijn vader. Zijn vader is ziek”.

Gelet op dit alles is het op zich al niet geloofwaardig dat de door u aangehaalde asielmotieven

waarachtig zijn en aan de basis van uw vertrek uit Djibouti lagen.

Volledigheidshalve dient hier nog aan toegevoegd te worden dat, los van al het bovenstaande, aan

uw asielmotieven – met name het huiselijk geweld waarvan u het slachtoffer zou geweest zijn en uw

homoseksuele geaardheid – hoe dan ook maar weinig geloof kan gehecht worden, daar uw verklaringen

op zich niet aannemelijk zijn, maar tevens tegenstrijdig zijn met de informatie in uw administratief

dossier.

Om te beginnen wist u het Commissariaat-generaal immers niet te overtuigen van het feit dat u

homoseksueel bent en er in Djibouti lange tijd een homoseksuele relatie met E.S.H., een Zweedse

Somali, op nahield. Zo stelde u de 20-jarige E.S.H. midden 2009 te hebben leren kennen, met name

toen u zelf slechts 11 jaar oud was, hetgeen wel erg jong is om u – zeker in een land als Djibouti waar

een homoseksuele geaardheid, zoals u zelf aangaf, taboe is en niet getolereerd wordt – reeds bewust te

zijn van uw anders-geaardheid (Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015, pp. 21-23). Voorts is ook de

manier waarop u voor het eerst met E.S.H. kennis zou gemaakt hebben en jullie een relatie begonnen

zouden zijn, erg bedenkelijk te noemen. Dat u als 11-jarige, samen met een 16- en 18-jarige vriend, in

een van de restaurantjes langs de kornish – een van de drukstbezochte en meest openbare plaatsen in

Djibouti – zat toen u E.S.H. leerde kennen, is op zich al weinig waarschijnlijk, gelet op uw bewering dat

uw oom u sinds jullie verhuis in 2008, en in het bijzonder sinds het einde van het schooljaar in mei 2009,

stevig onder de knoet hield (Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015, pp. 15-17; 19; 24-25). Dat u

vervolgens als 11-jarige in E.S.H.’ ogen zou gekeken hebben en hierdoor meteen zou gemerkt hebben

dat hij homoseksueel was, waarop jullie relatie meteen zou ontstaan zijn, is niet aannemelijk, zowel

gelet op uw leeftijd als op het risico dat hieraan in de druk bezochte restaurants langs de kornish

verbonden was, als op het algemene klimaat ten aanzien van homoseksuelen dat in Djibouti. Dat het

leeftijdsverschil geen rol speelde, u nadien twee jaar lang een relatie had met E.S.H. in Djibouti en

regelmatig met hem afsprak in de naburige wijk Karawel, is evenzeer weinig waarschijnlijk

(Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015, pp. 23-24), gelet op uw bewering dat uw oom u sinds het

einde van het schooljaar in mei 2009 stevig onder de knoet hield.
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Dat jullie uiteindelijk in Ethiopië nog een jaar een relatie hadden, u niet mee naar Zweden wilde, en jullie

de relatie verbraken toen u naar België kwam omdat de relatie toch niet zo stabiel en goed was, en het

leeftijdsverschil plots wel een rol speelde, is, gelet op de door u aangehaalde verwoede pogingen van

E.S.H.’ moeder om in Ethiopië voor u aan een visum te geraken, en het feit dat leeftijd voordien nooit

een probleem zou gevormd hebben (Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015, pp. 23-24), toch ook erg

bevreemdend te noemen.

Voorts zijn er ook geen andere indicaties dat u homoseksueel zou zijn. Zo was u, ondanks u meer dan

twee jaar met E.S.H. een relatie zou gehad hebben in Djibouti, immers niet in staat enig document/foto

neer te leggen dat getuigt van jullie beweerde relatie, zouden jullie op Facebook geen vrienden zijn, en

was u niet op de hoogte van het homoseksuele milieu in Djibouti en/of plaatsen in Djibouti die bekend

staan om onder holebi’s af te spreken (Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015, pp. 26-27). Ook had u

noch te Djibouti, noch te België ooit een andere relatie, en vertoont uw Facebook profiel evenmin

indicaties dat u andersgeaard zou zijn (Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015, pp. 26-27). Er kan

hoogstens gesteld worden dat u er een moderne, bij momenten aparte en dus minder traditionele

kleding/haarstijl op nahoudt (Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015, p. 21). Echter dit is

onvoldoende om in uw hoofde in het geval van een eventuele terugkeer naar Djibouti te spreken van

een gegronde vrees voor vervolging.

Daarnaast is het – los van de verklaring van uw vader dat jullie na zijn vertrek nooit bij uw oom zouden

gewoond hebben (cfr. supra) – niet aannemelijk dat u in de jaren voor uw vertrek naar België überhaupt

het slachtoffer zou geweest zijn van huiselijk geweld, of omdat uw oom S. u betichtte homoseksueel te

zijn; en kan geen geloof gehecht worden aan uw beweerde vluchtaanleiding. Vooreerst blijkt nergens uit

uw verklaringen dat uw oom S. op de hoogte zou geweest zijn van uw anders geaardheid, welke op zich

al niet geloofwaardig is (cfr. supra), en u hierdoor bij hem thuis zou geviseerd hebben. Hiernaar

gevraagd stelde u telkens dat hij, als traditionele Somali, niet goed om kon met uw manier van

voorkomen (kledij, haarstijl), en de vrienden, alsook de meisjes met wie u zou omgegaan hebben, en u

hierdoor als homoseksueel zou beschouwen. Kortom, louter omwille van het feit dat u er een moderne,

bij momenten aparte en dus minder traditionele levensstijl op nahield (Gehoorverslag CGVS, 10

december 2015, pp. 15-21). Ook gevraagd waarom u een mindere behandeling zou gekregen hebben

dan zijn eigen kroost, bleek hiervoor telkens een andere reden te zijn. Omdat u bijvoorbeeld betere

punten op school zou gehad hebben en zijn vrouw dit niet kon verdragen (Gehoorverslag CGVS,

10 december 2015, pp. 15-21). Dat uw oom u uiteindelijk zou vastgebonden hebben en u omwille van

uw beweerde geaardheid met de dood zou bedreigd hebben (de door u aangehaalde vluchtaanleiding),

uw moeder u zou hebben helpen ontsnappen toen ze de sleutels van de ketting vond (Gehoorverslag

CGVS, 10 december 2015, pp. 16-17), is in het licht van uw verdere verklaringen allesbehalve

waarschijnlijk (cfr. infra). Dat uw moeder tegelijkertijd voor u een paspoort zou aangevraagd hebben

(Gehoorverslag CGVS, 10 december 2015, p. 11), is evenmin aannemelijk, te meer uit de informatie in

uw administratief dossier blijkt dat u uw paspoort reeds in 2009 bekwam.

Dat bovenstaand verhaal niet strookt met de werkelijkheid blijkt bovendien uit de informatie in uw

administratief dossier. Daaruit blijkt, zoals reeds werd aangegeven, immers dat u op 1 juli 2013 een

Schengenvisum aanvroeg bij de Franse ambassade te Djibouti, waarmee u op 4 augustus 2013 van

Djibouti per vliegtuig naar Parijs (Frankrijk) reisde, hetgeen uw verklaringen in september 2011 Djibouti

te zijn ontvlucht richting Ethiopië en vandaar in mei 2013 met E.S.H. en diens moeder naar

België/Europa te zijn gekomen volledig ondergraaft. Hiermee geconfronteerd, stelde u dat u inderdaad

gelogen had over uw reisroute, maar dat de rest van uw asielrelaas weldegelijk de waarheid was. U

stelde immers dat u in 2011 weldegelijk naar Ethiopië zou gevlucht zijn omdat u bij uw oom niet langer

kon wonen, maar dat u daar eigenlijk bij uw tante langs vaderskant, F.A.M., zou gewoond hebben; en

dat u eind 2012 naar Djibouti zou teruggekeerd zijn om een visum aan te vragen, maar dan naar Addis

Abeba zou teruggekeerd zijn om vandaaruit te vertrekken (Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, p. 7).

Echter al snel wijzigde u ook deze verklaringen naar dat u eind 2012 naar Djibouti zou teruggekeerd

zijn, er vervolgens nog zes maanden bij uw oom te Balbala, Djibouti zou gewoond hebben, in de zomer

van 2013 uw visum had aangevraagd en hiermee kort nadien in het gezelschap van uw tante langs

vaderskant, F.A.M., Djibouti had verlaten richting Frankrijk (Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, p. 7-

8).

Dit laatste is al ongeloofwaardig op zich en impliceert tevens dat u dus eigenlijk een relatie met uw

oudere neef E.A. zou gehad hebben. Hiernaar gevraagd antwoordde u aanvankelijk met: “Hoe

bedoelt u?” (Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, pp. 8-9), hetgeen op zich al veelzeggend is. Nadien

stelde u dat dit weldegelijk geval was.
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Dat u er evenwel jarenlang een relatie op na zou gehouden hebben met uw neef, die, volgens uw

aangepaste verklaringen, amper in Djibouti verbleef, en diens moeder, uw tante langs

vaderskant, F.A.M., hiermee geen problemen zou gekend hebben, u zowel te Addis Abeba als nadien in

België zou geholpen hebben, maar u tegelijk wel niet zou mogen omwille van uw geaardheid

(Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, pp. 10-11), is evenmin aannemelijk.

Tot slot zou dit alles betekenen dat u nog zes maanden naar uw beweerde vervolger, voor wie u

Djibouti aanvankelijk verlaten zou hebben, zou teruggekeerd zijn, voor u met behulp van uw tante uit

Djibouti vertrok, dit terwijl u eerder beweerde in september 2011 net van uw oom te moeten vluchten zijn

omdat hij u vastgebonden had en met de dood bedreigd zou hebben. Dit alles is niet in

overeenstemming met elkaar te brengen, en ondergraaft op fundamentele wijze de geloofwaardigheid

van uw eerdere beweringen. Evenmin is dit in overeenstemming te brengen met de houding van een

persoon die omwille van ernstige problemen zijn land zou verlaten hebben en in het geval een terugkeer

beweert een gegronde vrees van vervolging te koesteren. Dat u evenwel geen andere keuze had daar u

nergens anders in Djibouti onderdak kon vinden (Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, pp. 8; 10), is

geen afdoende verklaring. Van iemand die eerst vlucht uit vrees gedood te worden, kan immers

verwacht worden dat hij niet terugkeert naar de woning van zijn beweerde vervolger. Dat hij u

uiteindelijk enkel zou laten gaan hebben omdat uw tante langs vaderskant u zou komen halen zijn

(Gehoorverslag CGVS, 2 maart 2017, pp. 8; 10), waarmee u de verklaringen van uw vader bevestigde,

is gelet op al het bovenstaande ook allesbehalve aannemelijk.

Gelet op dit alles is het Commissariaat-generaal van mening dat het niet geloofwaardig is dat er andere

motieven aan de basis van uw vertrek uit Djibouti lagen en/of u zouden verhinderen naar Djibouti terug

te keren, en wijst alles er op dat u Djibouti louter verliet om hier uw zieke vader bij te staan en te

verzorgen.

Wat de medische problemen van uw vader betreft, merkt het Commissariaat-generaal nog op dat deze

feiten op zich geen verband houden met één van de criteria uit de Vluchtelingenconventie in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15 december

1980, die voorziet in internationale bescherming voor personen die een gegronde vrees voor vervolging

hebben op basis van hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot een sociale groep of hun politieke

overtuiging; en dat u zich voor de beoordeling van medische elementen dient te richten tot de geëigende

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

Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Gezien al deze vaststellingen heeft u niet aannemelijk weten te maken over een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade

zoals dit wordt gedefinieerd in het kader van de subsidiaire bescherming bepaald bij artikel 48/4 van

dezelfde wet te beschikken. Bijgevolg kan u op heden de vluchtelingenstatus niet toegekend worden, en

komt u evenmin in aanmerking voor het subsidiaire beschermingsstatuut.

Volledigheidshalve wordt hier nog aan toegevoegd dat in hoofde van uw vader, A.A.M. (OV-nummer: X),

eveneens een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus werd genomen, aangezien aan zijn asielmotieven evenmin geloof kon

gehecht worden.

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.”

1.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift legt verzoeker foto's neer die zijn seksuele geaardheid zouden aantonen.

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 17 mei 2017 een schending aan van de artikelen 48/3 en

48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van het

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.

Waar verweerder opwerpt dat verzoeker niet aan zijn medewerkingsplicht heeft voldaan en zijn identiteit

niet aannemelijk heeft gemaakt, stelt verzoeker dat verweerder in het bezit is van een kopie van zijn

paspoort. Verzoeker verduidelijkt dit te hebben neergelegd “wanneer zij in België een uitbreiding van het

verblijf van haar vader vroeg voor haar. Zij is in België als minderjarige aangekomen en door haar vorige

raadsman werd een uitbreiding voor verzoekende partij aangevraagd van de tijdelijke verblijfstitel van de

vader van verzoekende partij. Op dat ogenblik had zij haar paspoort nog en werd dit voorgelegd aan de

Belgische instanties. Door de vele verhuizen, is zij haar paspoort kwijtgespeeld, maar verwerende partij

is dus weldegelijk in het bezit van (een kopie) van het paspoort”.

Aangaande de vaststelling van verweerder dat verzoeker te lang heeft gewacht om asiel aan te vragen,

legt verzoeker uit dat hij als minderjarige is aangekomen in België. Hij woonde samen met zijn vader en

volgde hetgeen hij deed. Het was aldus niet zo dat verzoeker aan zijn lot was overgelaten en kon

beslissen om een asielaanvraag in te dienen. Bovendien haalt verzoeker aan dat hij niet openlijk kon

uitkomen als homoseksueel ten aanzien van zijn vader, gezien het nog steeds een bijzonder groot taboe

is. Verzoeker benadrukt dat hij, op het ogenblik dat hij gecontroleerd werd door de politie in maart 2015,

nog steeds minderjarig was. Hij verduidelijkt dat hij op dat besefte dat hij niet anders kon dan asiel aan

te vragen en openlijk uit te komen voor zijn geaardheid. Het verzoekschrift betoogt dat een laattijdige

asielaanvraag hem aldus bezwaarlijk verweten worden, rekening houdend met de specifieke

omstandigheden waarin verzoeker zich bevond.

Wat betreft de vaststelling van verweerder dat verzoekers verklaringen zouden afwijken van het

asielrelaas van zijn vader, voert het verzoekschrift aan dat verzoekers asielproblemen zeer persoonlijk

zijn en in hoofdorde gebaseerd op zijn seksuele geaardheid. Verzoeker voegt eraan toe tot op vandaag

ten opzichte van zijn vader niet openlijk te zijn uitgekomen voor zijn geaardheid, hoewel deze zijn

vermoedens heeft.

Over het vertrek van zijn vader verduidelijkt verzoeker dat zijn vader hem en zijn familie “achterliet in

2008. Verzoekende partij wist dat haar vader tot 2011 in Djibouti was, maar niet waar hij precies

verbleef in Djibouti. Zij had geen contact met haar vader. ook was zij op d hoogte dat hij naar België was

vertrokken. Deze informatie kwam zij echter via via te weten. Zij wist dat hij in België was, maar wist niet

waar hij exact verbleef. Dit is wat verzoekende partij bedoelde wanneer zij uitlegde dat zij sinds 2008

niet wist waar haar vader was en waar hij (exact verbleef).”

Verzoeker benadrukt met klem Djibouti te zijn ontvlucht omwille van zijn seksuele geaardheid. Waar

verweerder deze geaardheid in twijfel trekt, meent verzoeker dat deze zich een “erg kortzinnige

houding” aanmeet. Zo stelt verweerder het vreemd te vinden dat verzoeker zich reeds op elfjarige

leeftijd bewust was van zijn "anders geaardheid". Verzoeker legt uit dat zijn geaardheid “geen

"openbaring" of "bewustwording" geweest [is], zij is homoseksueel geboren. Ook al is zij opgegroeid in

een land waar homoseksualiteit een taboe is, betekent dit niet dat zij op jonge leeftijd niet verliefd kon

worden op een man! Verzoekende partij is verliefd geworden en heeft een geheime relatie erop

nagehouden met haar vriend. Uiteraard besefte zij dat er hier risico's aan verbonden waren, maar als

een jong en verliefd koppel namen zij deze risico's erbij.”

Verzoeker betoogt nog dat hij geen foto’s kan voorleggen van zijn relatie met E.S.H., omdat zij zich niet

openlijk out-en als een koppel of foto's namen samen, nu dit hun dood zou betekend hebben. Dat

verzoeker niet op de hoogte was van de Djiboutiaanse homogemeenschap, verklaart verzoeker door het

feit dat hij jong, minderjarig en verliefd was. Hij haalt nog aan dat de situatie in Djibouti anders is dan die

in België, waar men zonder problemen de homoseksuele geaardheid kan beleven.

Waar verweerder stelt dat er geen enkele indicatie is dat verzoeker homoseksueel zou zijn, stelt

verzoeker dat er niet alleen “tal van externe kenmerken [zijn] die de seksuele geaardheid van

verzoekende partij indiceren, ook haar dagelijkse leven in België staat in teken van haar geaardheid en

zij geniet er met volle teugen van dat zij zonder vrees kan leven als een homoseksuele jonge man. Zo

deed zij mee aan verschillende "mister verkiezingen" en legt zij tal van foto's neer die haar geaardheid

aantonen.”.
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Verzoeker beklemtoont dat hij, in tegenstelling tot wat verweerder beweert, zijn land niet verlaten heeft

om bij zijn zieke vader te kunnen zijn en voor hem te zorgen, maar wel om vrij te kunnen leven en niet

om zijn leven te moeten vrezen omwille van zijn geaardheid.

Het verzoekschrift stelt nog dat redelijkheidbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële

motiveringsplicht geschonden zijn.

In hoofdorde vraagt verzoeker om de vluchtelingenstatus toe te kennen; subsidiair om de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen en uiterst subsidiair om de thans bestreden beslissing te vernietigen.

Beoordeling

2.2. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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.

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 (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3. Vooreerst benadrukt de Raad dat voor iedere vorm van internationale bescherming, voor de

vluchtelingenstatus en voor de subsidiaire bescherming, de plicht tot medewerking op de verzoekende

partij berust. Deze dient ter staving van het verzoek zo spoedig mogelijk alle nuttige elementen

noodzakelijk voor de beoordeling van het verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen onder meer

alle documenten van verzoekende partij en die van relevante familieleden met betrekking tot identiteit,

nationaliteit, landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en

reisdocumenten (richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met artikel 4,

lid 1 en 2 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004). Bij het ontbreken van deze

elementen dient een aannemelijke verklaring gegeven te worden.

Aangaande de medewerkingsplicht voert verzoeker aan dat hij zijn paspoort ongeveer drie maanden

voor zijn asielaanvraag zou zijn verloren (verklaring DVZ, punt 26a). Deze uitleg kan echter niet worden

aangenomen, nu uit de verklaringen van verzoekers vader blijkt dat verzoeker wel degelijk in het bezit is

van zijn paspoort in België (gehoorverslag van het CGVS van verzoekers vader A.A.M. op 2 maart 2017

(hierna: CGVS-verslag A.A.M.), p. 10). Daarnaast dient opgemerkt dat verzoeker geen enkel bewijs van

verlies neerlegt, doch louter stelt, “Ik heb hiervan aangifte gedaan maar de politie heeft niets van

document opgesteld” (verklaring DVZ, punt 26a), wat niet geloofwaardig is.
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Ook de vaststelling dat verzoeker verklaarde zijn paspoort te zijn verloren op een feest (“We waren op

vader uit, vrienden en ik van school. Gingen naar een feest. Omdat ik gene oranje kaart had, heb ik

besloten altijd bij te houden. En zo ben ik kwijt geraakt.”, gehoorverslag van het CGVS van 10 december

2015 (hierna: CGVS-verslag 1), p. 15), stemt niet overeen met de uitleg in het verzoekschrift dat

verzoeker zijn paspoort is kwijtgeraakt door de vele verhuizen, wat de waarachtigheid van deze loutere

beweringen aantast. Aldus blijft verzoeker bij loutere beweringen die gezien deze niet eenduidig zijn,

ongeloofwaardig zijn. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij bij het indienen van zijn asielaanvraag en

bij zijn gehoren op het CGVS niet in het bezit was van zijn origineel paspoort maar dit achterhield voor

de Belgische asieldiensten.

Dit kan niet worden losgezien van verzoekers leugenachtige verklaringen over de wijze waarop hij naar

België kwam zoals onder wordt besproken (punt 2.10). Het is aldus duidelijk dat verzoeker niet de

intentie had om de waarheid te vertellen bij het indienen van zijn asielaanvraag. Een dergelijk manifest

gebrek aan medewerking ondergraaft zijn nood aan internationale bescherming.

2.4. Dit blijkt te meer nu met het CGVS kan worden vastgesteld dat verzoeker pas op 13 maart 2015

een asielaanvraag indiende, terwijl hij reeds sinds 2013 in België verbleef. Van een persoon die beweert

vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de bescherming van het Vluchtelingenverdrag of de

subsidiaire bescherming inroept, mag nochtans redelijkerwijze worden verwacht dat hij bij zijn aankomst

of kort daarna bij de autoriteiten van het onthaalland een asielaanvraag indient.

2.5. Waar verzoeker nog zou kunnen gevolgd worden waar hij in het verzoekschrift uitlegt dat hij

minderjarig en afhankelijk van zijn vader was, merkt de Raad echter op dat verzoeker ook een advocaat

had die hem kon inlichten en hij zelfs nadat hij reeds meerderjarig was geen asiel indiende tot hij op 11

maart 2015 bij een politiecontrole werd aangetroffen zonder geldige verblijfsdocumenten. Voorts blijkt

dat verzoeker wel op 13 mei 2014 een aanvraag indiende met hulp van zijn advocaat om de tijdelijke

verblijfstitel van verzoekers vader naar verzoeker uit te breiden. Op 7 november 2014 werd echter

beslist dat de verblijfstitel van verzoekers vader niet verlengd werd. Volledigheidshalve kan er nog op

gewezen worden dat alhoewel op de fotokopie van verzoekers paspoort stond dat op 21 november 1997

geboren is, hij aan de politie initieel verklaarde dat hij in op 11 november 1995 werd geboren wat hij

daarna wijzigde naar 11 november 1997 (zie administratief dossier).

2.6. Daarnaast blijkt zowel uit verzoekers als verzoekers vaders verklaringen dat verzoeker in het vraag

om inlichtingen dat door het CGVS aan zijn vader werd gericht, bewust frauduleuze verklaringen

noteerde die hem (beweerdelijk) door een derde persoon A.S., werden verstrekt. Bovendien kende hij

de ware toedracht van deze verklaringen niet en consulteerde hij zijn vader hierover evenmin (CGVS-

verslag 2, p. 5-6; CGVS-verslag A.A.M., p. 11-13).

2.7. Voorgaande vaststellingen – dat verzoeker zijn plicht tot medewerking miskent, hij onwaarachtige

verklaringen aflegde over de wijze van zijn vertrek uit zijn land en aankomst in België, hij bij zijn

meerderjarigheid geen asiel aanvroeg en bewust frauduleuze verklaringen in zijn vaders asielprocedure

noteerde –, tasten verzoekers algehele geloofwaardigheid ernstig aan.

2.8. Verzoekers asielrelaas kan evenmin overtuigen, nu verzoekers verklaringen dienaangaande

ongeloofwaardig zijn en op fundamentele punten verschillen van de verklaringen van verzoekers vader.

Zo kan uiteraard niet worden aangenomen dat verzoeker zijn vader sinds 2008 niet meer zou gezien

hebben en niet wist waar deze verbleef, maar dan toch toevallig in 2013 ook naar België is gekomen

waar zijn vader verbleef (CGVS-verslag 1, p. 7). Pas na confrontatie wijzigde verzoeker dit enigszins en

gaf aan dat hij via-via te weten gekomen was dat zijn vader in België verbleef (CGVS-verslag 1, p. 7).

Daargelaten dat verzoekers uitleg (“Op een dag dat ik auto van oom aan het poetsen was, kwam oude

dame langs. Zij kom ook uit Cite progress en kent vader en moeder. Zo heeft ze me verteld, jongeman

wat ben je aan het doen, ik zei dat ik auto poetste. Ik snap niet wat u hier nog doet want vader is in

België, heel ziek en heeft hartproblemen.”, CGVS-verslag 1, p. 7) gekunsteld en onecht voorkomt, klopt

dit ook niet met zijn relaas waar hij stelt dit pas zes à zeven maanden na de verhuis naar zijn oom in

2008 te weten kwam (CGVS-verslag 1, p. 7), terwijl verzoekers vader pas sinds 2011 in België verbleef.

Verzoeker liegt dus opnieuw over de asielfeiten.

2.9. De verduidelijking in het verzoekschrift, waarbij verzoeker stelt dat zijn vader hem en zijn familie

achterliet in 2008 en tot 2011 in Djibouti verbleef zonder dat verzoeker precies wist waar, kan niet

worden weerhouden nu de vastgestelde tegenstrijdigheden grondslag vinden in het administratief

dossier en verzoekers post factum toelichtingen hieraan geen afbreuk doen.
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Bovendien wordt de onwaarachtigheid bevestigd doordat verzoekers vader verklaarde dat hij tot zijn

vertrek naar België in Cité Progress, Djibouti heeft gewoond en zijn vrouw en kinderen op het moment

van zijn vertrek evenzeer in Cité Progress, Djibouti woonden (CGVS-verslag A.A.M., p. 7, p. 17, p. 18).

De verklaringen van verzoeker dat hij toen reeds bij een kwaadwillige en gemene oom moest verblijven,

kan dan ook evenmin worden aanvaard. Bovendien gaf verzoekers vader aan dat hij telefonisch contact

had met zijn vrouw, verzoekers moeder, na zijn aankomst in België (CGVS-verslag A.A.M., p. 8) en dat

hij er geen weet van heeft dat zijn vrouw en kinderen na zijn vertrek ooit bij verzoekers oom in

Balbala woonden (CGVS-verslag A.A.M., p. 18). Verzoekers beweringen dat hij sinds 2008 met zijn

moeder en zus bij zijn S. te Balbala in Djibouti zou hebben gewoond en dat hij sinds zijn aankomst in

België geen enkel contact zou hebben gehad met zijn moeder en zus, zijn dus eveneens loutere

verzinsels (CGVS-verslag 1, p. 5).

2.10. Ook waar verzoekers vader stelde dat verzoeker in 2013 door verzoekers tante langs vaderskant

in Djibouti werd opgehaald en naar België werd gebracht om hem bij te staan naar school te gaan

(CGVS-verslag A.A.M., p. 9, p. 10), staat dit lijnrecht tegenover verzoekers beweerde vluchtmotieven –

dat verzoeker Djibouti uiteindelijk verliet omwille van huiselijk geweld en zijn homoseksuele geaardheid.

Verzoekers bewering dat zijn vader niet weet wat hij verklaart, kan niet worden weerhouden nu blijkt uit

verzoekers vaders gehoor dat deze duidelijke en coherente verklaringen aflegde, welke overigens in

overeenstemming zijn met elementen uit het administratief dossier. Bovendien heeft verzoekers vader ,

naar zijn zeggen hartproblemen, en zijn er dus geen redenen om te twijfelen aan zijn verstandelijke

vermogens. Integendeel, zo blijkt uit de informatie in het administratief dossier dat verzoekers vader

gezocht heeft naar de mogelijkheid om zijn zoon in België te houden. Hij nam contact met zijn advocate

die op 13 mei 2014 de Dienst Vreemdelingenzaken verzocht om de tijdelijke verblijfstitel van verzoekers

vader naar verzoeker uit te breiden, met als voornaamste motivatie: “L’enfant a rejoint en Belgique son

père qui a besoin de l’assistance d’un proche afin de l’aider dans les tâches de la vie quotidienne.”. Bij

dit verzoek werden enkele documenten – een overdracht van de voogdij van 4 maart 2014 en een

certificaat van leven en verblijf van 14 juni 2014 – gevoegd, waaruit kan opgemaakt worden dat

verzoeker en/of verzoekers vader wel degelijk contact met verzoekers moeder hebben gehad (CGVS-

verslag 2, p. 11).

Ook werd een fotokopie van verzoekers paspoort, dat verzoeker beweerdelijk verloren is, bij dit verzoek

gevoegd. Uit deze fotokopie van verzoekers paspoort blijkt dat verzoeker op 1 juli 2013 een

Schengenvisum aanvroeg bij de Franse ambassade te Djibouti en hiermee vervolgens op 4 augustus

2013 van Djibouti met het vliegtuig naar Parijs reisde – wat overigens niet strookt met verzoekers

beweringen in september 2011 Djibouti te zijn ontvlucht richting Ethiopië en van daar in 2013 met E.S.H.

en diens moeder naar België te zijn gekomen (CGVS-verslag 1, p. 17, p. 23). Bovendien beaamde ook

verzoeker deze versie van de feiten in de verklaringen die hij aflegde nadat hij op 11 maart 2015 door de

politie werd aangetroffen zonder geldige verblijfsdocumenten: “Betrokkene is hier enkel met zijn vader.

Betrokkene is sinds 1 jaar in België. Hij verklaart met het vliegtuig gekomen te zijn. Hij gaat nu naar

school en zit in het 5 de leerjaar (…) Betrokkene verklaart hier te zijn om te studeren en voor de

gezondheid van zijn vader. Zijn vader is ziek” (zie informatie in het administratief dossier).

Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat verzoekers asielproblemen persoonlijk zijn, gebaseerd

zijn op zijn seksuele geaardheid en losstaan van zijn vaders asielrelaas, neemt dit niet weg dat rekening

mag gehouden worden met de verklaringen van zijn vader of met objectieve gegevens uit het

administratief dossier. Noch kan dit verzoeker ontheffen van zijn medewerkingsplicht en de waarheid te

vertellen. Aldus tasten de hierboven vastgestelde manifeste en relevante tegenstrijdigheden de

geloofwaardigheid van verzoekers asielmotieven in ernstige mate aan.

2.11. Verzoeker maakt echter evenmin aannemelijk Djibouti te zijn ontvlucht omwille van het beweerde

huiselijk geweld en zijn homoseksualiteit.

2.12. De Raad kan geen geloof hechten aan verzoekers beweerde homoseksuele relatie met E.S.H.. Zo

is de manier waarop verzoeker voor het eerst met E.S.H. kennis zou gemaakt hebben en met hem een

relatie begonnen zou zijn, niet geloofwaardig. Verzoeker zou de twintigjarige E.S.H. midden 2009

hebben leren kennen (CGVS-verslag, p. 21-22), terwijl verzoeker op dat moment zelf slechts elf jaar oud

was (zie kopie paspoort in het administratief dossier). Dat verzoeker als elfjarige, samen met een

zestien- en achttienjarige vriend, in een van de restaurantjes langs de kornish – een van de

drukstbezochte en meest openbare plaatsen in Djibouti – zat toen hij E.S.H. leerde kennen, vervolgens

in E.S.H.’s ogen zou hebben gekeken en hierdoor meteen zou gemerkt hebben dat hij homoseksueel

was, waarop de relatie meteen zou ontstaan zijn (CGVS-verslag 1, p. 22-25), komt geheel ondoorleefd

en niet geënt op de realiteit voor.
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Immers een relatie tussen een volwassen man en een nog niet geslachtsrijpe jongen van elf, wijst

eerder op pedofilie dan op homoseksualiteit. Er kan dan ook verwacht worden dat verzoeker in het licht

van het grote leeftijdsverschil en het heersende negatieve klimaat ten opzichte van homoseksuelen in

Djibouti, zijn relatie met E.H.S. kan toelichten. Echter verzoeker verklaarde aanvankelijk aangaande het

leeftijdsverschil, “Je kan toch verliefd zijn, er staat toch geen leeftijd op. Voor mij was gene probleem.”

(CGVS-verslag 1, p. 23), om vervolgens te stellen dat verzoeker de relatie verbrak onder meer omdat

“hij toch stuk ouder dan mij was” (CGVS-verslag 1, p. 23). Bovendien is de vaststelling dat verzoeker

beweert deze relatie beëindigd te hebben terwijl E.H.S. in de dominante positie geheel niet overtuigend.

Verder kan nog worden opgemerkt dat verzoeker, ondanks zijn beweerde jarenlange relatie met E.H.S.,

geen enkel document of foto kon neerleggen waaruit hun relatie zou kunnen blijken. Meer nog,

verzoeker en E.H.S., waarover hij verklaarde dat “die jongen heeft echt veel voor mij gedaan” (CGVS-

verslag 1, p. 23), zijn niet eens vrienden op Facebook (CGVS-verslag 1, p. 26).

Dat E.H.S. en diens moeder ervoor gezorgd hadden dat verzoeker Djibouti heeft kunnen verlaten en

naar eigen zeggen zo aan de dood is ontsnapt, dat hij vervolgens met hen van Ethiopië naar België is

gereisd en vervolgens opeens de relatie verbrak omdat hij vermoedde dat zijn vader in België verbleef

en het leeftijdsverschil opeens toch speelde, zijn opnieuw loutere beweringen. Deze werden reeds

onecht bevonden nu verzoeker vanuit Djibouti met een Schengenvisum en de steun van zijn familie naar

België en naar zijn vader is gekomen.

2.13. Noch uit het administratief dossier noch uit de verklaringen van verzoeker blijken indicaties die

erop zouden kunnen wijzen dat verzoeker homoseksueel zou zijn. Er kan hoogstens gesteld worden dat

verzoeker er een moderne, bijzondere en dus minder traditionele kleding- en haarstijl op nahoudt

(CGVS-verslag 1, p. 21), wat geenszins impliceert dat verzoeker homoseksueel zou zijn. Verder had

verzoeker noch in Djibouti, noch in België ooit een andere homoseksuele relatie, en vertoont zijn

Facebookprofiel evenmin aanwijzingen dat verzoeker homoseksueel zou zijn (CGVS-verslag 1, p. 26-

27). Verzoeker was evenmin op de hoogte van het homoseksuele milieu in Djibouti, noch van plaatsen

in Djibouti die bekend staan om onder holebi’s af te spreken (CGVS-verslag 1, p. 26-27). Verzoeker

verklaart nog de clubs “Boys boudoir, Falsh, Unité club, La Demence” in Brussel te frequenteren, welke

volgens hem bekend zijn in het holebi milieu, maar voegt eraan dat hij erheen gaat “[g]ewoon voor de

gezelligheid, zodat ik leuk kan hebben met vrienden” (CGVS-verslag 1, p. 26).

2.14. Waar verzoeker bij het verzoekschrift nog foto’s neerlegt die zijn seksuele geaardheid zouden

aantonen, merkt de Raad vooreerst op documenten slechts een element in de beraadslaging zijn en

dienen om enige bewijswaarde te hebben hoe dan ook te worden ondersteund door overtuigende

verklaringen en een geloofwaardig asielrelaas, wat in casu niet het geval is. Uit een eenvoudige

beeldopname kan bovendien iemands geaardheid bezwaarlijk blijken. Deze foto’s tonen hoogstens aan

dat verzoeker zich toelegt op zijn uiterlijk, er een aparte kleding- en haarstijl op nahoudt en eventueel

een carrière in de mode beoogt. Immers kan niet worden ingezien dat verzoekers deelname aan een

Mister-verkiezing een (homo)seksuele geaardheid zou aantonen, nu deelname volledig losstaat van

iemands seksuele oriëntatie.

2.15. Gezien verzoekers homoseksuele geaardheid niet blijken kan deze ook geen grond geweest zijn

voor de beweerde mishandeling (met de dood bedreiging) door zijn oom S.. Bovendien strookt

verzoekers bewering dat hij in 2011 uit Djibouti is weggevlucht richting Ethiopië en vandaar in mei 2013

met E.S.H. en diens moeder naar België is gekomen, omdat zijn oom S. hem zou vastgebonden en

mishandeld hebben en hem omwille van zijn beweerde geaardheid met de dood zou bedreigd hebben

(CGVS-verslag 1, p. 16-17, p. 19), niet met de informatie in het administratief dossier waaruit blijkt dat

verzoeker op 1 juli 2013 een Schengenvisum aanvroeg bij de Franse ambassade te Djibouti, waarmee

hij op 4 augustus 2013 van Djibouti per vliegtuig naar Parijs reisde. Ook waar verzoeker stelde dat zijn

moeder hem had helpen ontsnappen en tegelijkertijd voor hem een paspoort zou aangevraagd hebben

(CGVS-verslag 1, p. 11), kan dit niet worden aangenomen, nu uit de informatie in het administratief

dossier blijkt dat verzoekers paspoort werd uitgegeven in 2009. Voorts blijkt uit de verklaringen van

verzoekers vader dat verzoeker ook niet bij een oom inwoonde. Ten slotte dient nog opgemerkt dat,

indien zijn bovenvermelde gewijzigde verklaringen gevolgd zouden worden, verzoeker nog zes

maanden naar zijn oom S., voor wie hij Djibouti aanvankelijk verlaten zou hebben, zou teruggekeerd

zijn. Dergelijke vaststellingen ondergraven dan ook de geloofwaardigheid van deze beweringen

fundamenteel en tasten zijn beweerde vrees ten aanzien van zijn oom S. aan. Verzoekers uitleg, dat hij

geen andere keuze had omdat hij nergens anders in Djibouti onderdak kon vinden (CGVS-verslag 2, p.

8), kan niet overtuigen, nu van iemand die eerst vlucht uit vrees gedood te worden kan verwacht worden

dat hij niet terugkeert naar de woning van zijn beweerde vervolger.
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Dergelijke flagrante tegenstrijdigheden aangaande eenvoudige zaken die tot de kern van zijn asielrelaas

raken, ondergraven geheel de geloofwaardigheid van verzoekers asielmotieven.

Met deze tegenstrijdigheden geconfronteerd, gaf verzoeker toe te hebben gelogen over zijn reisroute,

doch bleef hij beweren dat de rest van zijn asielrelaas de waarheid was (CGVS-verslag 2, p. 7). Zo

stelde verzoeker “Ik heb wel gelogen over route, dat komt door A., ben hier in augustus 2013 gekomen.

Ik heb visum in Djibouti gekregen. Ik werd begeleid door familielid van vader. Zo ben ik daar vertrokken.

Voor dat ik daar vertrok, woonde ik wel nog tijdje in Addis Abeba, met die mevrouw.” en “Ik heb jaar

gewoond. Van 2011 tot 2012. Eind 2012 teruggekeerd naar Djibouti. Dan heb ik visum aanvraag

ingediend. Dan direct terug naar Addis en vandaaruit vertrokken.” (CGVS-verslag 2, p. 7). Even later

stelde hij dan weer dat hij eind 2012 naar Djibouti zou teruggekeerd zijn, er vervolgens nog zes

maanden bij zijn oom S. te Balbala zou gewoond hebben, in de zomer van 2013 zijn visum had

aangevraagd en hiermee kort nadien in het gezelschap van zijn tante langs vaderskant, F.A.M., Djibouti

had verlaten richting Frankrijk (CGVS-verslag 2, p. 7-8). Het is aldus duidelijk dat verzoeker zijn

verklaringen aanpast naarmate hij geconfronteerd wordt met ongerijmdheden, doch dat hij blijft liegen

waar hij dit enigszins nuttig acht.

Dat verzoeker bovendien opeens verklaart dat de vrouw bij wie hij in Addis Abeba heeft gewoond en

met wie hij Djibouti verlaten heeft de zus van zijn vader, F.A.M., is (CGVS-verslag 2, p. 8), impliceert dat

verzoeker een relatie had met zijn oudere neef. (CGVS-verslag 2, p. 8-9). Hiernaar gevraagd

antwoordde verzoeker aanvankelijk met: “Hoe bedoelt u?” (CGVS-verslag, p. 8-9), waarna hij dit

beaamde. Dergelijke verklaringen, waarbij E.H.S. plots verzoekers neef blijkt te zijn, vallen echter niet te

rijmen met zijn eerdere verklaringen aangaande (zijn relatie met) de Somalische E.H.S.. Bovendien is

het niet geloofwaardig dat verzoeker een jarenlange liefdesrelatie zou gehad hebben met zijn neef,

wiens moeder F.A.M. hiermee geen problemen zou gekend hebben en verzoeker zowel te Addis Abeba

als nadien in België zou geholpen hebben, maar hem tegelijk wel slecht zou behandelen omwille van

zijn seksuele geaardheid (CGVS-verslag 2, p. 11).

2.16. Verzoeker beperkt zich aldus tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde verklaringen

omtrent zijn asielmotieven, het opwerpen van losse beweringen en het geven van gefabriceerde post-

factum verklaringen, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de

conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen. De Raad kan slechts herhalen dat verzoeker

op alle essentiële punten getracht heeft de asielinstanties te misleiden en ronduit te liegen. Een

dergelijke houding kan bezwaarlijk verenigbaar met een nood aan internationale bescherming.

2.17. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend

te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden genomen.

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.18. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.19. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij

in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.20. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.21. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aantoont.

2.22. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.
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De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde

schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de

bestreden beslissing.

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 twaalf december tweeduizend zeventien

door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


