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nr. 61 027 van 6 mei 2011

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 Oegandese nationaliteit te zijn, op 14 maart 2011

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

staatlozen van 9 februari 2011.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 4 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 april 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. KLAPWIJK, die verschijnt voor de verzoekende partij en van

attaché K. ALLYNS, 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 verklaarde de Oegandese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Burera. U bent een

etnische Muganda en moslim.

U liep lagere school in Kiryokya, waar u op internaat zat. In 1995 – u was toen 11 – ontdekte u dat

u homoseksuele gevoelens had voor een medeleerling, (J.K.), die 3 klassen hoger zat. Hij leerde u om

homoseksueel te zijn. Het jaar daarop startte u een homoseksuele relatie met medeleerling (W.). In

1997 werden u en (W.) betrapt in de slaapkamer terwijl jullie de liefde bedreven. Jullie werden allebei

van school gegooid. Toen uw vader de reden voor uw schorsing vernam sloeg hij u zo hard dat uw

moeder de buren erbij haalde omdat ze bang was dat hij u zou doden. U liep weg en vond onderdak bij

een kennis, (F.L.), die in Mirembe woonde. Eind december 1998 zag u bij toeval (W.) terug, met wie u in

1999 uw homoseksuele relatie verder zette. In september 2002 werd u in Mirembe geslagen en met

messen gestoken door een groep jongeren. U vermoedt dat de aanval verband hield met het feit dat een
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vroegere medeleerling u (als homoseksueel) had gezien in Mirembe. (F.) verzorgde uw verwondingen

en hij adviseerde u om Mirembe te verlaten. U ging naar Bujoko, waar u een winkel voor mannenkleding

opstartte. (W.), met wie u nog steeds een relatie had, bracht de weekends (van vrijdag tot maandag)

samen met u door. In april 2010 kwam (Z.), die alleenstaande moeder was en aan wie u daarom soms

geld leende, omstreeks 9 uur ’s avonds bij u kloppen. Ze kwam om u geld terug te geven. (W.) was die

avond dronken en was jaloers op de vrouw omdat hij dacht dat ze uw vriendinnetje was. Daarom kuste

hij u in haar bijzijn. (Z.) was geshockeerd en riep dat ze niet wist dat u gay was. 3 weken later vond u

aan uw winkel een groot papier waarop stond dat ze begrepen hadden dat u gay was. U werd beledigd

en er werden stenen op uw huis gegooid. De chairman van het dorp riep u in juni 2010 bij zich. Hij vroeg

u of u werkelijk gay was, maar u ontkende. Hij dreigde ermee dat u gedood zou worden als het waar

was en u in het dorp bleef. U vroeg (W.) niet meer overdag te komen. Hij kwam voortaan pas laat bij u

aan en verliet uw huis heel vroeg. Op 15 juli 2010 was (W.) bij u toen om 2 uur ’s ochtends op de deur

geklopt werd. Het bleek de chairman te zijn die met leden van de local defense force naar uw huis

gekomen was. U en (W.) werden uit het huis meegenomen. Omdat een samengetroepte menigte jullie

dreigde te lynchen werden jullie meegenomen. U werd naar het politiekantoor van Buloba gebracht. (W.)

werd elders naartoe gebracht. U werd dagelijks ondervraagd en mishandeld. U raakte in gesprek met

een medegevangene, (M), die snel zou vrijkomen. U vroeg hem om na zijn vrijlating contact op te

nemen met (S.W.), en hem te zeggen dat u gevangen zat. Op 26 juli 2010 kwam (S.) naar de

gevangenis en kreeg u de gelegenheid om met hem te praten. Hij beloofde u te helpen en dezelfde dag

nog lieten ze u op borg vrij. Hij nam u mee naar zijn huis in Kijengera. Hij vroeg u echter om zo snel

mogelijk het land te verlaten. Via een associatie waarin u geld had geïnvesteerd kon (S.) 7.200.000

Oegandese Shilling afhalen. Hij nam contact op met (C.), die uw vertrek regelde. Op 7 augustus 2010

kwam (C.) u ophalen met een vriend en werd u naar de luchthaven van Entebbe gebracht. U vertrok er

op 7 augustus 2010 en kwam de volgende dag in België aan. Op 9 augustus 2010 vroeg u asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in

de zin van de Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Er kan geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u homoseksueel geaard bent en dat

u omwille daarvan door de Oegandese autoriteiten werd vervolgd.

Vooreerst kunnen volgende bedenkingen gemaakt worden bij de relatie die u met (R.) beweert

te hebben gehad.

U verklaarde dat u, in de periode dat u van (W.) gescheiden was, een relatie met (R.) had, toen jullie

beiden 14 jaar waren (gehoor CGVS, p.10). Hoewel u verklaarde dat u gedurende een jaar een relatie

met hem had (gehoor CGVS, p.10-11) kon u geen uitsluitsel geven over het feit of hij al dan

niet homoseksueel was, dan wel seksuele betrekkingen had in ruil voor materiële dingen die u hem

gaf (gehoor CGVS, p.10-11). Op de vraag of u het hem nooit vroeg, antwoordde u ontwijkend

(gehoor CGVS, p.11). U kon evenmin uitsluitsel geven op de vraag of (R.) vriendinnetjes had (gehoor

CGVS, p.11), hetgeen evenzeer merkwaardig is.

Verder kunnen volgende opmerkingen worden geformuleerd in verband met (W.) en met betrekking tot

de relatie die u met (W.) had.

Uit uw verklaringen blijkt dat u een zeer langdurige relatie met (W.) had. U stelde dat u jullie

relatie startte in 1996 en dat die in 1997 abrupt werd afgebroken toen jullie geschorst werden op school

(gehoor CGVS, p.5). Later, in december 1998, ontmoette u bij toeval (W.) opnieuw en vanaf 1999 had

u opnieuw een relatie met hem (gehoor CGVS, p.13), tot jullie in juli 2010 werden gearresteerd

(gehoor CGVS, p.7). U verklaarde ook dat jullie een goede en probleemloze relatie hadden en dat jullie

op een open manier met elkaar communiceerden (gehoor CGVS, p.16).

In het licht van de door u geschetste duurzaamheid en hechtheid van jullie relatie is het merkwaardig

om vast te stellen dat u – sinds u en (W.) werden gearresteerd in juli 2010 – geen nieuws meer van (W.)

heeft (gehoor CGVS, p.4). U verklaarde dat u [na uw detentie en vóór uw vertrek uit Oeganda] – zelfs

geen pogingen deed om te weten te komen waar (W.) was omdat u bezig was met hoe u het land moest

verlaten (gehoor CGVS, p.4). Niettemin is het vreemd dat u nooit geprobeerd heeft om (desnoods via

andere personen, om uzelf niet in de gevaar te brengen) aan de weet te komen wat het lot was van (W.)

vooraleer het land te verlaten. Ook sinds u in België verblijft heeft u hiertoe geen enkele poging

ondernomen (gehoor CGVS, p.3-4). U haalde aanvankelijk praktische bezwaren aan, met name uw

verblijf gedurende de 1ste maand zonder opvang in België en uw gebrek aan middelen om

te communiceren (gehoor CGVS, p.3), maar die komen niet (langer) overtuigend voor, vermits u

intussen al ruim 5 maanden in België verblijft. U stelde met betrekking tot de pogingen om aan de weet
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te komen waar (W.) zich bevindt ook ‘Ik weet niet waar ik moet beginnen’, maar ook die verklaring is

geen afdoende verantwoording voor uw gebrek aan initiatief om iemand terug te vinden met wie u

een dermate lange en hechte relatie beweert te hebben gehad. Verder is het ook bedenkelijk dat u

bijzonder weinig weet over de relaties die (W.) buiten die met u heeft gehad. Op de vraag of (W.) tijdens

de periode dat jullie gescheiden waren [i.c. van 1996 tot december 1998] een relatie met iemand

heeft gehad, antwoordde u eerst ontkennend, maar daarna met veel minder overtuiging ‘ik denk het

niet’ (gehoor CGVS, p.15). Wanneer u gevraagd werd of (W.) ooit is uitgegaan met een persoon van

het andere geslacht kon u evenmin antwoorden en op de vraag of u hierover met hem praatte

antwoordde u vreemd genoeg ontkennend (gehoor CGVS, p.15). Het roept eveneens vragen op dat u

van (W.) weet dat hij broers en zussen had, maar slechts 1 naam van een broer kon noemen (gehoor

CGVS, p.13). Van iemand met wie u ruim 11 jaar een hechte en open relatie had kan toch verondersteld

worden dat zaken als vroegere relaties en familie toch ooit aan de orde zouden zijn gekomen. Verder

verklaarde u dat (W.) de weekends (van vrijdag tot maandag) bij u thuis doorbracht (gehoor CGVS, p.3

en 14). Op de vraag waarom u niet samenwoonde met hem, antwoordde u dat u jullie relatie wilde

verbergen omdat dat veiliger was (gehoor CGVS, p.14). Dit is echter niet verenigbaar met uw eerdere

en latere bewering dat u spaarde om een huis te bouwen waarin u en (W.) in gezinsverband, als koppel,

wilden gaan samenwonenwonen (gehoor CGVS, p.11 en 15). Op de vraag of jullie homovrienden

hadden, antwoordde u dat jullie een stabiele relatie hadden en dat jullie er geen nood aan hadden. U

stelde wel veel heteroseksuele vrienden te hebben gehad (gehoor CGVS, p.16). Gezien de lange duur

van jullie relatie is het bevreemdend dat jullie nooit bevriend zouden zijn geraakt of actief op zoek

zouden zijn gegaan naar lotgenoten, al was het maar om ervaringen te delen en de moeilijkheden van

een bestaan als homoseksueel in Oeganda draaglijker te maken.

Verder bleek u weinig vertrouwd met de wetgeving met betrekking tot homoseksualiteit in Oeganda,

en evenmin met de homoscene en organisaties en ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen.

U verklaarde dat de straffen voor homoseksualiteit in Oeganda variëren van 14 jaar tot

levenslange opsluiting. U voegde eraan toe dat er een wet in de maak is (die nog niet gestemd werd)

waarin de doodstraf (door ophanging) voorzien is voor homoseksuelen (gehoor CGVS, p.17). Wanneer

u gevraagd wordt voor welk misdrijf men 14 jaar krijgt, antwoordde u ‘Wanneer je ervan verdacht

wordt homo te zijn’. U voegde eraan toe dat levenslang wordt gegeven ‘als je homo bent’ (gehoor

CGVS, p.18). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat 14 jaar de

maximumstraf is die momenteel in Oeganda voorzien is voor iemand die homoseksuele handelingen

stelt (zie informatie in het administratief dossier), hetgeen dan ook in strijd is met uw verklaringen dat 14

jaar de straf is voor iemand die er enkel van verdacht wordt homoseksueel te zijn. U stelde zelf dat u

niet vertrouwd bent met de strafmaten, hetgeen een bedenkelijke verklaring is voor iemand die reeds

sinds zijn 12de homoseksueel is. Men zou immers toch verwachten dat u – in uw eigen belang – zou

weten welke straffen voor homoseksualiteit zijn voorzien. U kon ook niet antwoorden of minderjarigen

ook veroordeeld kunnen worden voor homoseksualiteit in Oeganda, hetgeen evenzeer opmerkelijk is

omdat u gedurende jaren als minderjarige homoseksuele betrekkingen beweert te hebben gehad

met verschillende jongens (p.5-6). Op de vraag welke straf in uw geval voorzien was [na uw arrestatie in

juli 2010], antwoordde u ‘Levenslang of dood’ (gehoor CGVS, p.18). Wanneer u er attent op werd

gemaakt dat het wetsontwerp waarin de doodstraf voorzien is voor homoseksuelen – volgens uw

eigen verklaringen - nog niet van toepassing is, antwoordde u dat u met ‘dood’ bedoelde dat u zou

overlijden ten gevolge van de martelingen in de gevangenis. Maar ook uw verklaring dat u levenslang

zou krijgen, strookt niet met de huidige wetgeving met betrekking tot homoseksualiteit in Oeganda,

vermits de maximumstraf voor homoseksuele handelingen 14 jaar opsluiting is (cf. supra). Op de vraag

of het voorzien was om u voor een rechtbank te brengen, antwoordde u aanvankelijk dat het wel

gepland was, maar dat u wegliep (gehoor CGVS, p.18). Gevraagd naar wanneer uw verschijning voor

de rechtbank gepland was, ontweek u de vraag en zei u dat u bleef ontkennen dat u gay was, dat u dus

nog niet bekend had en dat het proces daarom vertraging opliep (gehoor CGVS, p.18). Nochtans

beweerde u in de vragenlijst van het CGVS dat uw verschijning voor de rechtbank heel dichtbij was en

dat het precies daarom was dat (S.) de politie omkocht om uw vrijlating te verkrijgen (vragenlijst CGVS,

pt.5).

U bleek verder wel op de hoogte te zijn van het bestaan van organisaties die opkomen voor de

belangen van homoseksuelen in Oeganda, alsook van ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen, maar

u stelde niet te weten waar dergelijke plaatsen of organisaties gevestigd zijn (gehoor CGVS, p.17).

Verder legde u nog een aantal verklaringen af die eveneens vragen oproepen bij uw

homoseksuele geaardheid.
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Op de vraag wat u voelde na uw eerste (homo)seksuele ervaring, antwoordde u dat het goed

was (gehoor CGVS, p.9). Toen u uitdrukkelijk gevraagd werd of u ook bezorgd was na die ervaring

of piekerde, antwoordde u dat u persoonlijk geen probleem zag; dat u ervan hield en dat u het

gewoon deed (gehoor CGVS, p.9). Deze bewoordingen zijn echter weinig verenigbaar met het

sterk problematisch karakter van het hebben van een homoseksuele relatie in een homofoob land

als Oeganda (zie informatie in het administratief dossier). Het is best mogelijk dat u zich persoonlijk

goed voelde toen u een eerste homoseksuele ervaring had, maar het is weinig overtuigend dat dit

gevoel niet gepaard ging met gevoelens van twijfel, angst, frustratie,… omwille van het feit dat u een

relatie had die sociaal volstrekt niet aanvaard was en omdat u bovendien op het moment dat u voor het

eerst homoseksuele betrekkingen had 12-13 jaar was (gehoor CGVS, p.9), een leeftijd waarop u –

volgens eigen zeggen - in de ogen van uw ouders ook te jong was om al een meisje te hebben (gehoor

CGVS, p.12).

Bijzonder bedenkelijk is ook dat u beweerde op 17-jarige leeftijd door (F.), een lerares die net als u

in Mirembe woonde, gedwongen te zijn geweest om seks met haar te hebben. Zij zou het vreemd

hebben gevonden dat u geen vriendinnetje had en zou u - door u tot seks met haar te dwingen- willen

testen hebben om te zien of u impotent was (gehoor CGVS, p.9). U voegde er bovendien aan toe dat u

haar toonde dat u niet impotent was, maar dat het een slechte ervaring was voor u (gehoor CGVS,

p.10). Naast de vraag hoe een vrouw een 17-jarige jongen tot seks kan dwingen, is de vaststelling dat u

dan ook nog wilde ‘bewijzen’ dat u niet impotent was toch bevreemdend in het licht van uw

homoseksuele geaardheid. Uit andere van uw verklaringen blijkt trouwens dat u tegenover andere

mensen die het vreemd vonden dat u geen vriendinnetje had liet uitschijnen dat u geld spaarde in

afwachting van uw huwelijk (gehoor CGVS, p.16), zodat men zich kan afvragen waarom u dit excuus

niet gebruikte om te twijfels van (F.) weg te nemen.

Wanneer u gevraagd werd of u een kinderwens hebt, antwoordde u dat u daar nu niet over

nagedacht heeft. Op de vraag of u er nog nooit over nagedacht heeft of u uw toekomst met of zonder

kinderen ziet, antwoordde u dat u goed bent zoals u nu bent en dat u er nog nooit over nagedacht heeft

(gehoor CGVS, p.11). Het is niet overtuigend dat u er nog nooit over nagedacht heeft of u al dan niet

kinderen wil, vooral omdat het vervullen van een kinderwens in een homoseksuele relatie bijkomende

vragen oproept.

Erg bevreemdend is ook dat u niet blijkt te weten wat de wet in België in verband met

homoseksuelen zegt en dat u niet weet of het in België toegelaten is om homoseksueel te zijn (gehoor

CGVS, p.17). Het is niet aannemelijk dat – indien u werkelijk homoseksueel geaard bent en om die

reden gevlucht bent uit een homofoob land – het in de periode van 5 maanden die u intussen in België

verblijft niet in u opgekomen zou zijn om u te vergewissen van de rechten van homoseksuelen in België.

Men zou toch verwachten dat u zou zijn nagegaan of homoseksualiteit hier al dan niet strafbaar is,

teneinde te kunnen inschatten of u hier al dan niet kon blijven.

Uit al het voorgaande blijkt dat u uw homoseksuele geaardheid niet aannemelijk heeft

gemaakt en evenmin de vervolgingsfeiten die u daaraan koppelde. Bijgevolg kan u bezwaarlijk

stellen dat u uw land uit ‘vrees voor vervolging’ heeft verlaten of dat u bij een eventuele

terugkeer naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou

lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

U legde ook bedenkelijke verklaringen af in verband met uw reis naar België.

U stelde op geen enkel moment - noch in Entebbe, noch in de luchthaven in Brussel –

reisdocumenten in handen te hebben gehad. U zei dat uw begeleider (C.) alle formaliteiten deed omdat

u zwak was. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt echter dat elke reiziger

die uit een EU-land komt aan de grenscontrolepost in de luchthaven van Zaventem individueel aan een

persoonlijke controle wordt onderworpen voor wat de identiteitsdocumenten betreft, hetgeen niet

verenigbaar is met uw verklaringen.

Met betrekking tot de door u voorgelegde documenten kunnen volgende opmerkingen

worden geformuleerd. In het attest van Dr. (P.R.) (dd. 17 november 2010) wordt vermeld dat u medisch

en psychologisch wordt opgevolgd door de organisatie ‘Médecins du Monde’ en dat u voor diverse

aandoeningen wordt verzorgd. Er wordt in dit attest echter geen verband gelegd met de door

u aangehaalde vervolgingsfeiten, zodat dit attest bovenstaande argumenten niet kan ontkrachten. Dit

geldt evenmin voor het attest (dd.17 november 2010) van sociaal assistente (S.B.) van ‘Médecins

du Monde’, waarin staat dat u regelmatig op consultatie bent gekomen. Voor wat het attest van Dr.

(R.L.) (dd. 19 januari 2011) betreft, kan worden opgemerkt dat hierin opgesomd wordt aan welke kwalen

u lijdt, maar voor wat de oorzaken van deze kwalen betreft, baseert de arts zich louter op

uw verklaringen (cf. ‘volgens zijn verhaal’), waarvan de geloofwaardigheid hiervoor in vraag werd
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gesteld. Er kan worden opgemerkt dat in dit attest melding wordt gemaakt van letsels ter hoogte van de

benen ten gevolge van brandletsels door sigaretten (zie attest), daar waar tijdens het gehoor door

het Commissariaat-generaal sprake was van letsels aan beide dijen en handen ten gevolge van

verbranding door een aansteker (gehoor CGVS, p.7). In het door u voorgelegde attest van psychologe

(J.B.) (?) van het Centre Médico Psychologique staat dat u op wekelijkse consultatie gaat, maar er wordt

geen verband gelegd tussen deze consultaties en de door u aangehaalde vervolgingsfeiten. Verder

legde u nog 3 voorschriften voor medicatie voor, waarvan 1 van Dr. (T.C.) en 2 voorschriften van Dr.

(G.C.). Geen van deze attesten of voorschriften bevatten voldoende aanwijzingen om bovenstaande

argumentatie te betwisten.

U legde ten slotte geen documenten voor om uw identiteit of reisweg te staven.

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. Verzoeker voert aangaande de weigering van de hoedanigheid van vluchteling de schending aan

van artikel 62, 48 § 2 en 48 § 3 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet).

In wat hij omschrijft als een “eerste onderdeel” stelt hij dat verweerder uit het oog verliest dat hij slechts

veertien jaar was ten tijde van de relatie met R. Thans is hij 26 jaar zodat de feiten waarnaar werd

gevraagd dateren van een ver verleden. Tevens stelde hij tijdens het gehoor dat de relatie met R. niet

ernstig was en de contacten slechts occasioneel waren.

In een “tweede onderdeel” betoogt verzoeker dat zijn verklaringen omtrent zijn relatie met W. niet

tegenstrijdig zijn. Het kan hem niet worden verweten dat hij niet onmiddellijk na aankomst in België

stappen ondernam om nieuws te ontvangen over het lot van W. De eerste maanden bracht hij door in

erbarmelijke omstandigheden door het gebrek aan opvang bij Fedasil. In de maanden na zijn aankomst

had hij zware psychische problemen zoals blijkt uit de reeds neergelegde en de bij het verzoekschrift

gevoegde medische attesten. W. was voor verzoeker zeer belangrijk op emotioneel vlak en hij wilde –

indien de omstandigheden in Oeganda dit ooit zouden toelaten – met hem als gezin onder één dak

leven. Dat hij hieromtrent voorbehoud formuleerde tijdens het gehoor mag niet verwonderen nu hiervan

op heden in Oeganda geen sprake kan zijn. In die zin stelde hij dat zij hun relatie geheim moesten

houden om veilig te kunnen leven. Het is niet bedenkelijk dat verzoeker niet op zoek ging naar

lotgenoten. Elke persoon beleeft zijn homoseksualiteit op eigen manier. Het bewijs van de geaardheid

moet niet blijken uit stereotiepe gedragingen die homoseksuelen zich volgens verweerder aanmatigen.

In een “derde onderdeel” stelt verzoeker aangaande zijn gebrek aan kennis van de wetgeving in

Oeganda en België, dat hij de grote lijnen uiteen kon zetten van welke straffen worden gesteld op

homoseksualiteit in Oeganda. Hij is geen jurist zodat niet kan worden verwacht dat hij tot in detail op de

hoogte is van de Oegandese wetgeving inzake homoseksualiteit. Verzoeker weet dat homoseksualiteit

in België niet bij wet is verboden en poogde met zijn antwoord te verduidelijken dat hij niet op de hoogte

was van de wetgeving die hieromtrent eventueel zou bestaan in België.

In een “vierde onderdeel” voert verzoeker aan dat het goed denkbaar is dat men op persoonlijk vlak

intens en geheim kan genieten van intieme momenten met een andere man, zelfs als men weet dat

dergelijke handelingen door de wet strafbaar worden gesteld en de publieke opinie dit afkeurt. Het is niet

zo dat het feit dat verzoeker weet dat hij iets doet dat verboden is betekent dat zijn homoseksuele

betrekkingen daarom volledig in teken van die strafbaarheid moeten worden geplaatst. Verweerder legt

geen proefondervindelijke studie voor om zijn stelling op dit punt te ondersteunen.

In een “vijfde onderdeel” doet verzoeker gelden dat hij met zijn verhaal omtrent de lerares F. slechts

wilde illustreren dat hij geen interesse had in vrouwen maar dat dit in een samenleving als deze in

Oeganda maar moeilijk begrepen kan worden.
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In een “zesde onderdeel” stelt verzoeker dat het duidelijk is dat een smokkelaar hem naar België bracht

en dat deze het nodige deed opdat hij de grenscontroles kon passeren, alsmede dat “de redenering van

verzoeker op dit punt geen hout snijdt”.

In een “zevende onderdeel” betoogt verzoeker dat uiteraard geen enkele arts met zekerheid kan stellen

dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de medische en psychische aandoeningen van

verzoeker enerzijds en de problemen die hij kende anderzijds. Iedere arts moet zijn observaties

uiteraard baseren op de verklaringen van zijn patiënt, zonder dat hieruit mag worden afgeleid dat de arts

zijn diagnose louter baseert op deze verklaringen. Verzoeker vervolgt dat “het duidelijk is in ieder

duidelijk is meerder artsen verzoeker hebben onderzocht en zijn toch allen vanuit hun eigen invalshoek

minstens verontrustende bevindingen formuleren omtrent de mentale gezondheidstoestand van

verzoeker”. Verweerder draait de zaken om indien hij de medische argumenten afwijst omdat aan het

asielrelaas geen geloof kan worden gehecht. Men kan de zaak evengoed andersom bekijken door te

stellen dat de medische toestand van verzoeker zijn betoog aan geloofwaardigheid doet winnen.

Verweerder toont niet aan waarom de medische attesten niet van aard zijn om de objectieve vrees voor

vervolging in hoofde van verzoeker kracht bij te zetten.

Verzoeker vraagt om deze redenen de bestreden beslissing te hervormen en hem de hoedanigheid van

vluchteling toe te kennen in de zin van artikel 48/2 en 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, 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. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven aan de grondslag van de bestreden

beslissing kent en deze aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en wordt in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht

aangevoerd. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de

bestreden beslissing 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.

Daar waar verweerder met recht opmerkt dat de vreemdelingenwet noch een artikel 48 § 2 noch een

artikel 48 § 3 bevat, blijkt uit de lezing van het geheel van het verzoekschrift dat verzoeker, benevens de

aangevoerde schending van de motiveringsplicht, in wezen de schending aanvoert van artikel 48/2 en

48/3 van de vreemdelingenwet.

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

Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

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

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling

kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de

feiten onwaar zouden zijn (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). Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging

of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te

toetsen. Het moet gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Verzoeker brengt, ondanks dat hij verklaarde in Oeganda over dergelijke documenten te hebben

beschikt (administratief dossier, stuk 8, verklaring, nr. 21), geen documenten bij ter staving van zijn

voorgehouden identiteit, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor zijn algehele geloofwaardigheid.
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De commissaris-generaal motiveert met recht dat verzoekers verklaringen omtrent de beleving van zijn

eerste homoseksuele ervaring, te meer gelet op zijn jeugdige leeftijd ten tijde van de feiten, weinig

verenigbaar zijn met het sterk problematisch karakter van het hebben van een homoseksuele relatie in

Oeganda (administratief dossier, stuk 12: landeninformatie). Wanneer aan verzoeker, nadat hij aangaf

dat hij na zijn eerste homoseksuele ervaring voelde dat het goed was, werd gevraagd of hij na die

ervaring ook bezorgd was, antwoordde hij immers: “Persoonlijk zag ik geen probleem; ik hield ervan ik

deed het gewoon” (administratief dossier, stuk 4, p.9). Zijn verklaring dat het goed denkbaar is dat hij

zich persoonlijk goed voelde doet geen afbreuk aan voormelde pertinente motivering. In de bestreden

beslissing wordt hem niet verweten dat het bevreemdend is dat hij deze ervaring als goed ervoer doch

wordt integendeel uitdrukkelijk gesteld dat het best mogelijk is dat hij zich hierbij persoonlijk goed

voelde. Hierbij wordt echter terecht opgemerkt dat het niet overtuigend is dat dit gevoel niet gepaard

ging met gevoelens van twijfel, angst, frustratie of bezorgdheid omdat hij een relatie had die in een

homofobe omgeving sociaal volstrekt niet aanvaard was en hij bovendien slechts twaalf of dertien jaar

was. Dat verzoeker zijn pas ontdekte homoseksuele geaardheid in dergelijke omstandigheden niet als

meer problematisch zou hebben ervaren komt geenszins doorleefd over.

De geloofwaardigheid van verzoekers beweringen dat hij op elfjarige leeftijd, in 1995 ontdekte dat hij

homoseksueel was, in de daaropvolgende jaren met verschillende jongens homoseksuele handelingen

stelde en relaties onderhield en sedert 1999 en tot aan zijn vertrek uit Oeganda in 2010 een duurzame

homoseksuele relatie had met W. wordt op fundamentele wijze ondergraven doordat hij desondanks

weinig vertrouwd is met de wetgeving met betrekking tot homoseksualiteit in Oeganda, alsmede met

organisaties en ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen aldaar. De bestreden beslissing stelt in dit

kader met recht vast dat verzoeker, ondanks dat hij als minderjarige met verscheidene jongens

homoseksuele betrekkingen beweert te hebben gehad, niet bleek te weten of minderjarigen in Oeganda

ook kunnen worden veroordeeld voor homoseksualiteit. Bovendien bleek hij, zoals eveneens terecht

wordt aangehaald in de bestreden beslissing, niet vertrouwd met de strafmaten inzake homoseksualiteit,

hetgeen bedenkelijk is voor iemand die reeds sedert zeer jonge leeftijd en gedurende meer dan een

decennium als homoseksueel zou hebben geleefd in Oeganda. Men kan immers verwachten dat

verzoeker zich in zijn eigen belang zou informeren omtrent de straffen die voorzien zijn voor

homoseksualiteit. Bovendien motiveert de commissaris-generaal met reden dat verzoeker foutieve

verklaringen aflegde wanneer hem werd gevraagd welke straf in zijn concreet geval voorzien was.

Voorts stelt hij terecht vast dat verzoeker niet bleek te weten waar de organisaties die opkomen voor de

belangen van homoseksuelen in Oeganda zijn gevestigd of waar zich ontmoetingsplaatsen bevinden

voor homoseksuelen. Dat verzoeker wel degelijk de grote lijnen uiteen kon zetten van de straffen die

worden gesteld op homoseksualiteit in Oeganda vormt een loutere miskenning van voormelde terechte

motivering en kan niet worden aangenomen. Verzoeker tracht voorts ten onrechte het gebrek aan

kennis in zijn hoofde te vergoelijken door te stellen dat hij geen jurist is. De voormelde gegevens zijn

echter van wezenlijk belang voor iemand die beweert gedurende ongeveer vijftien jaren als

homoseksueel te hebben geleefd in Oeganda zodat redelijkerwijze kon worden verwacht dat verzoeker

hiervan, gelet op zijn beweerde feitenrelaas, op de hoogte zou zijn.

Voorts motiveert de commissaris-generaal in het licht van het geschetste feitenverloop met recht dat

verzoeker bedenkelijke verklaringen aflegde omtrent het feit dat hij op zeventienjarige leeftijd door een

lerares, F., zou zijn gedwongen tot seksuele betrekkingen omdat deze het vreemd zou hebben

gevonden dat verzoeker nog geen vriendinnetje had en wilde testen of hij niet impotent was en waarbij

verzoeker hieraan toevoegde dat hij haar toonde dat hij niet impotent was maar dat het een slechte

ervaring was voor hem. Naast de vraag hoe een vrouw een zeventienjarige jongen tot seks kan

dwingen, is de vaststelling dat verzoeker dan ook nog wilde bewijzen dat hij niet impotent was door seks

te hebben met een vrouw toch bevreemdend in het licht van zijn homoseksuele geaardheid, te meer

daar uit zijn andere verklaringen zoals weergegeven in de bestreden beslissing blijkt dat hij tegenover

andere mensen die het vreemd vonden dat hij nog geen vriendinnetje had liet uitschijnen dat hij geld

spaarde in afwachting van zijn huwelijk zodat de vraag reist waarom hij dit excuus niet gebruikte om de

twijfels van F. weg te nemen. Hoe de stelling dat hij dit verhaal aanhaalde om te tonen dat hij niet

geïnteresseerd is in vrouwen afbreuk kan doen aan voormelde vaststellingen kan niet worden ingezien.

Bovendien oordeelt de commissaris-generaal met reden dat het in het licht van de geschetste

duurzaamheid en hechtheid van zijn relatie met W. merkwaardig is dat verzoeker – sinds hij samen met

W. zou zijn gearresteerd in juli 2010 – geen nieuws meer heeft van W. en voor zijn vertrek uit Oeganda,
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eventueel via andere personen om zichzelf niet in gevaar te brengen, zelfs geen poging heeft

ondernomen om te weten te komen waar W. was. Daarenboven bleek verzoeker, zoals blijkt uit het

gehoorverslag zoals aangegeven in de bestreden beslissing, hiertoe ook sedert zijn aankomst in België

niet de minste poging te hebben ondernomen. De praktische bezwaren inzake het gebrek aan opvang

en het gebrek aan middelen in België, welke verzoeker aanvankelijk aanhaalde en herhaalt in

onderhavig verzoekschrift, worden daarbij door de commissaris-generaal met recht onafdoende geacht

nu verzoeker ten tijde van het gehoor reeds vijf maanden in België verbleef. Wat betreft verzoekers

uitleg dat hij in de maanden na zijn aankomst zware psychische problemen had, werpt verweerder

terecht op dat verzoeker tijdens zijn gehoor bij het CGVS nergens enige melding maakte van het feit dat

zijn gebrek aan initiatief om meer te weten te komen aangaande W. zodat zijn post factum verklaring

hiervoor bezwaarlijk kan overtuigen. Verzoeker kwam gedurende het gehoor, wanneer hem werd

gewezen op dit gebrek aan initiatief, immers niet verder dan te stellen: “Ik weet niet waar ik moet

beginnen” (administratief dossier, stuk 4, p.4). Dient bovendien te worden opgemerkt dat verzoeker in

zijn verzoekschrift enerzijds nogmaals beweert dat W. zeer belangrijk voor hem was op emotioneel vlak,

doch anderzijds niet aantoont na het gehoor of de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) enige poging te hebben ondernomen teneinde zich alsnog te

informeren omtrent hoe het W. verging. Dergelijke houding getuigt van een gebrek aan interesse voor

zijn voorgehouden problemen en doet afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van zijn vrees.

Daarenboven laat verzoeker de pertinente en terechte motivering volledig ongemoeid waar deze stelt

dat hij bijzonder weinig weet over de relaties die W. buiten die met verzoeker had en, ondanks zijn

verklaring dat W. broers en zussen had, slechts de naam van één broer van W. kon geven. Tevens

legde hij, zoals terecht wordt aangehaald door de commissaris-generaal, incoherente verklaringen af

omtrent de manier waarop hij met zijn relatie omsprong daar waar hij enerzijds verklaarde dat hij niet

samenwoonde met W. omdat hij hun relatie wilde verbergen omdat dat veiliger was doch anderzijds

aangaf dat hij spaarde om een huis te bouwen waarin hij samen met W., in gezinsverband en als

koppel, wilde gaan samenwonen. Verzoeker tracht ten onrechte deze incoherentie te nuanceren door te

stellen dat hij, indien de omstandigheden dit ooit zouden toelaten, wenste samen te leven doch

voorbehoud formuleerde omdat dit op heden niet mogelijk was. Uit zijn verklaringen bij het CGVS blijkt

dat hij reeds al zijn spaargeld bestemde om bij W. te verblijven, een familie te creëren en een huis voor

hen beide te bouwen, alsmede dat zij reeds van plan waren om samen te leven (administratief dossier,

stuk 4, p.11, 15). De commissaris-generaal stelt terecht vast dat deze verklaringen niet kunnen worden

gerijmd met de verklaring: “Ik wilde onze relatie verbergen. Het was veiliger” (ibid., p. 14).

Bovendien legde verzoeker vage en incoherente verklaringen af aangaande zijn concrete problemen. Zo

beweerde hij enerzijds dat de personen die hem wilden doden in Mirembe moslims waren die hem uit de

moskee verdreven en afkomstig waren van het dorp, doch kon hij anderzijds hun namen niet

verstrekken (ibid., p.12). Daarenboven stelde hij in de vragenlijst omtrent zijn ontsnapping: “Omdat de

datum voor mijn verschijning voor de rechtbank heel dichtbij was (…) kocht (S.) de politie om en werd ik

vrijgelaten (…)” (administratief dossier, stuk 8, vragenlijst, p.2). Bij het CGVS stelde hij echter, gevraagd

wanneer hij voor de rechtbank moest verschijnen, op ontwijkende wijze dat hij nog niet had bekend en

dat het proces daarom vertraging opliep (administratief dossier, stuk 4, p.18).

Bovendien oordeelt de commissaris-generaal met recht dat het erg bevreemdend is dat verzoeker

tijdens het gehoor bij het CGVS niet bleek te weten of het in België is toegestaan om homoseksueel te

zijn. Het is in het geheel niet aannemelijk dat – indien verzoeker daadwerkelijk homoseksueel was en

zijn land om die redenen was ontvlucht – hij, gelet op zijn voorgehouden profiel, gedurende de vijf

maanden die hij reeds in België verbleef zich niet zou hebben vergewist van de rechten en situatie van

homoseksuelen in België. Redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zou nagaan of homoseksualiteit

al dan niet strafbaar is in België teneinde te kunnen inschatten of hij hier al dan niet kon blijven.

Verzoeker stelde, wanneer hem gevraagd of hij andere homoseksuelen leerde kennen in België, immers

uitdrukkelijk: “Nee ik weet niet wat de wet zegt in verband met gays hier”. Vervolgens gaf hij eenduidig

aan niet te weten of homoseksualiteit hier al dan niet is toegelaten. Voorts bleek hij niet te weten welke

rechten homoseksuelen hebben, bijvoorbeeld op het vlak van het huwelijk of het hebben van kinderen

(administratief dossier, stuk 4, p.17).

Verzoeker brengt daarenboven niet het minste begin van bewijs bij ter ondersteuning van zijn

voorgehouden reisweg per vliegtuig naar België, hetgeen andermaal een negatieve indicatie vormt voor

zijn algehele geloofwaardigheid. Bovendien legde hij dienaangaande ongeloofwaardige verklaringen af.
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De commissaris-generaal motiveert met recht dat verzoekers verklaringen dat hij bij de grenscontroles

nooit enig document in handen had en dat de smokkelaar alles regelde niet kunnen worden gerijmd met

de informatie in het dossier. Uit deze informatie blijkt dat iedere reiziger die niet uit een EU-land komt

aan de grenscontroles op de luchthaven van Zaventem individueel aan een persoonlijk onderzoek wordt

onderworpen wat de identiteitsdocumenten betreft (administratief dossier, stuk 12: landeninformatie).

Verzoeker komt niet verder dan het herhalen van zijn eerdere verklaringen aangaande zijn reisweg,

hetgeen niet dienstig is om de pertinente en terechte motivering hieromtrent te weerleggen. Voorts bleek

hij bij het CGVS niet in staat aan te geven onder welke naam hij zou hebben gereisd, hetgeen de

geloofwaardigheid van zijn beweerde reisweg verder ondermijnt (administratief dossier, stuk 4, p.8-9).

Hetgeen voorafgaat volstaat om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

voorgehouden homoseksuele geaardheid, noch aan de problemen die hij ingevolge deze geaardheid

beweert te hebben ondervonden.

De door verzoeker neergelegde medische attesten vermogen niet afbreuk te doen aan het voorgaande.

Verweerder wordt bijgetreden waar deze ten aanzien van de medische attesten en voorschriften zoals

opgenomen in het administratief dossier (stuk 11: documenten) en zoals bij het verzoekschrift gevoegd

(rechtsplegingdossier, stuk 1) opwerpt dat dergelijke attesten, zoals verzoeker eveneens erkend in zijn

verzoekschrift, geen sluitend bewijs vormen voor de omstandigheden waarin hij zijn verwondingen

opliep. Een arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een

patiënt. Rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van

de opgelopen verwondingen, onder meer op basis van de ernst en de plaats van de verwondingen,

doch hij kan nooit met zekerheid de precieze omstandigheden schetsen waarin de verwondingen

werden opgelopen. Bijgevolg kan uit de neergelegde medische stukken geen causaal verband worden

afgeleid tussen de door verzoeker aangevoerde feiten en zijn medische problemen en zijn zij niet

afdoende om de teloorgegane geloofwaardigheid van zijn verklaringen te herstellen.

De voorgaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat verzoeker

een gegronde vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28

juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Kritiek op de overige, overtollige

motieven aan de grondslag van de bestreden beslissing kan derhalve op zich niet leiden tot een

hervorming van deze beslissing.

2.3. Verzoeker voert geen middelen aan betreffende de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de

hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn beweerde homoseksuele geaardheid en zijn concrete

asielmotieven, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in zijn

hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.

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.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes mei tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


