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nr.219 514 van 5 april 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Z. CHIHAOUI

Landsroemlaan 40

1083 GANSHOREN

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 Cubaanse nationaliteit te zijn, op 25 maart 2019 heeft

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

14 maart 2019.

Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 2 april 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 april 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. ACHAOUI loco advocaat

Z. CHIHAOUI en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Havana (Cuba) en heeft u de Cubaanse nationaliteit. In

2001 of 2002 wou u aan de studie zeevaart bij de Cubaanse marine beginnen. Alvorens u zich kon

inschrijven werd u gevraagd uw tatoeages te verwijderen omdat deze door de Cubaanse overheid als

iets slecht worden gezien. U liet uw tatoeages wegbranden. U begon aan uw opleiding, maar de eerste

maanden waren bijzonder zwaar en de wonden van uw tatoeages ontstaken. U kreeg geen medische

hulp en besloot na zes maanden de opleiding stop te zetten omdat uw lichaam het niet kon verdragen.

Omdat u uw opleiding stopzette, beschouwde de vice-admiraal van de academie u als een verrader en

moest u als straf anderhalf jaar dienen bij een militaire militie. Nadat uw periode bij de militaire militie

voorbij was, ging u opnieuw bij uw vader wonen op het platteland in Moa waar u zich afzonderde en

werkzaam was als visser. Rond uw eenentwintigste werd u vader en woonde u gedurende drie jaar
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afwisselend in Moa en Santiago de Cuba, waar uw dochter woonde. In 2011 of 2012 – wanneer u

opnieuw permanent in Moa woonde - kwam de chef van de politiezone waar u woonde langs bij u. Hij

vertelde u dat u een maand de tijd had om naar de job te gaan die ze voor u hadden uitgekozen. U

diende te werken in een nikkelfabriek en mee te helpen bij de aanleg van straten. Indien u dat niet deed,

overtrad u de wetgeving en diende u voor de rechtbank te verschijnen. Omdat u dit verplicht werk niet

wou doen, vertrok u twee dagen later vanuit Moa naar Havana waar u ging wonen. De baas van de

politiezone van Moa kwam na een maand langs bij uw vader, maar uw vader vertelde dat hij niet wist

waar u was. In Havana was u legaal werkzaam als taxichauffeur, metser, tuinman en visser. Op 28

maart 2016 nam u een eerste keer deel aan een manifestatie van de ‘Witte dames’ in Oud-Havana

omdat u niet akkoord ging met de dictatuur die in Cuba heerst. U nam een tweede keer deel aan een

manifestatie van de ‘Witte dames’ op 16 februari 2017 in de gemeente Diez Ottobre na uw werk.

Enkele minuten nadat u zich had aangesloten bij de manifestatie, kwamen de ordetroepen tussen die de

manifestanten begonnen te slagen. U werd op uw schouder en wenkbrauw geslagen. U vluchtte weg en

kon enkele uren schuilen in een woning alvorens u huiswaarts keerde. Op uw laatste woonplaats, in de

wijk Calle 85 Maria Nava (Havana), had u tevens problemen met de voorzitster van de CDR. Zij bekeek

u scheef omdat u niet ging stemmen bij verkiezingen en u niet deelnam aan marsen voor het Cubaanse

regime. Zij zei u tevens dat u nog jong was en dat mee moest doen met de regering. U besloot in mei

2018 Cuba te verlaten omdat u psychologisch leed onder het trauma van de verwijdering van tatoeages

en uw verplichte deelname aan een militaire militie, omdat u niet akkoord ging met de wetten van het

land waardoor u een gevaar werd genoemd en omdat u geslagen werd bij een deelname aan een

manifestatie. In mei 2018 reisde u legaal met het vliegtuig naar Frans-Guyana. Na twee dagen reisde u

verder naar Brazilië waar u zonder visum binnen mocht omdat u aan de grens bescherming vroeg. U

nam een binnenlandse vlucht naar Porto Alegre (Brazilië) en reisde met een taxi verder naar Uruguay.

Ook in Uruguay vroeg u aan de grens om bescherming omdat dit de enige manier was om het land

zonder visum binnen te raken. Enkele dagen later trok u deze aanvraag tot bescherming opnieuw in

omdat u naar Europa wou komen. U verbleef een maand in Uruguay, maar omdat u er niet in slaagde

naar Europa te reizen, zag u geen andere mogelijkheid dan naar Cuba terug te reizen. Bij aankomst op

de luchthaven in Havana werd u tegengehouden door de Cubaanse staatsveiligheid. Zij zagen aan uw

paspoort dat u verschillende landsgrenzen had overgestoken waarvoor u als Cubaan normaal gezien

een visum voor nodig had en concludeerden dat u Cuba had proberen te ontvluchten. U werd ervan

beschuldigd een mogelijk spion te zijn. Er werd u tevens meegedeeld dat u vanaf nu onder controle

stond en dat als u een volgende keer het land verliet en u naar Cuba zou terugkeren, u berecht

zou worden en dit het einde van uw leven zou betekenen. U werd vrijgelaten en keerde terug naar uw

woning in Calle 85 Maria Nava. U hield zich schuil in uw woning, maar u werd wel in de gaten gehouden

door de Contrainteligencia Militar (CIM) die op hun brommers voorbij reden. U wou Cuba echter

opnieuw verlaten en u liet uw paspoort door kennissen opsturen naar Rusland om er een Russisch

visum te bekomen. U diende een Russisch visum te bekomen, omdat als u zonder visum naar Rusland

zou reizen, u daar maar een maand legaal zou mogen blijven. U had echter meer tijd nodig om uw reis

naar België te regelen. Op 30 november 2018 vertrok u legaal vanuit de luchthaven van Havana naar

Rusland. Daar verbleef u twee maanden bij een vriend en kocht u op straat een vals Peruviaans

paspoort. U reisde met dit valse paspoort via Turkije met het vliegtuig naar België waar u op 29 januari

2019 aankwam en werd tegengehouden aan de grens. Op 29 januari 2019 diende u een verzoek

tot internationale bescherming in.

Ter ondersteuning van uw identiteit en of verzoek tot internationale bescherming legde u volgende

documenten neer: een kopie van uw paspoort; een kopie van uw identiteitskaart; een kopie van uw

vliegtickets van Moskou naar Istanbul en van Istanbul naar Brussel, d.d. 29 januari 2019; een kopie van

een Belgische medisch attest van de centrumarts van Transitcentrum Caricole waarin wordt vastgesteld

dat u twee littekens heeft die wijzen op slecht verwijderde tatoeages, d.d. 30 januari 2019; en negen

foto’s betreffende de algemene situatie in Cuba, waaronder foto’s van manifestaties en arrestaties van

personen.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden

in uw hoofde heeft kunnen identificeren.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/1, §

1 en 57/6/4 van de Vreemdelingenwet.
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U werd op 18 februari 2019 en op 28 februari 2019 opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud in het

kader van een versnelde procedure. Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid met betrekking tot uw

identiteit en/ of uw nationaliteit door valse informatie of valse documenten te verstrekken of door

informatie of relevante documenten die een negatieve invloed op de beslissing hadden kunnen hebben,

achter te houden, was tot dan toe een vaststaand feit en rechtvaardigde dat er een versnelde procedure

werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek tijdens deze fase van de procedure.

Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient

geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut

kan worden toegekend.

U stelt dat u ten gevolge van uw eerdere vlucht naar Brazilië en Uruguay waar u verzocht om

bescherming problemen dreigt te kennen met de Cubaanse autoriteiten indien u actueel terugkeert naar

uw land van herkomst. Aangezien u zonder visum in Brazilië en Uruguay verbleef, veronderstellen de

Cubaanse autoriteiten dat u Cuba bent ontvlucht en landverraad heeft gepleegd.

Allereerst blijkt uit informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal dat de Cubaanse migratiewet

van 1976 in 2012 – en van kracht sinds januari 2013 - door middel van decreet 302 werd aangepast in

die zin dat het beleid ten aanzien van emigratie, reizen naar het buitenland en de terugkeer van

Cubaanse burgers, sterk werd geliberaliseerd. Wanneer een Cubaans onderdaan naar zijn land van

herkomst terugkeert binnen de 24 maanden dan zal deze geen problemen kennen. Daar u Cuba verliet

in 2018 slechts voor een maand heeft u de termijn van 24 maanden die Cubanen in het buitenland

mogen verblijven niet overschreden. Informatie stelt wel dat afgewezen Cubaanse asielzoekers bij een

terugkeer op een zwarte lijst worden geplaatst en in het oog worden gehouden. U heeft evenwel niet

aannemelijk gemaakt dat u in Brazilië en Uruguay om internationale bescherming heeft verzocht. Uit uw

verklaringen en documenten blijkt dat u legaal in Brazilië en Uruguay verbleef zonder dat u hiertoe over

de vereiste visa beschikte. Uit deze vaststelling kan evenwel geenszins sluitend afgeleid worden dat u

effectief om bescherming aldaar verzocht. Niets sluit immers uit dat u in de betreffende landen over

een verblijfsvergunning beschikte waardoor u er zonder visum kon verblijven. Bovendien maakte u

geenszins uw directe vluchtaanleiding uit Cuba naar Brazilië en Uruguay aannemelijk. U stelde in mei

2018 Cuba verlaten te hebben ten gevolge van de slagen die u had opgelopen tijdens uw deelname aan

de protestmars van de Witte Dames in 2017 (CGVS I, p. 9). Aan uw beweerde deelnames aan de

protestmarsen van de Witte Dames kan evenwel geen enkel geloof gehecht worden. U verklaarde dat u

twee keer aan de protesten had deelgenomen op een weekdag telkens na uw werk en dat u daarbij

verschillende slogans scandeerde (CGVS II, p. 6). U kon daarbij niet aangeven of deze marsen een

welbepaalde vertrekplaats kenden (CGVS II, p. 8). Uit de op het Commissariaatgeneraal beschikbare

informatie blijkt evenwel dat de Witte Dames enkel op zondag na de misviering in stilte manifesteren.

Geconfronteerd met deze informatie kwam u niet verder dan te stellen u dat u de waarheid vertelde en

dat u aan die manifestaties had deelgenomen (CGVS II, p. 8). U kon evenwel evenmin prominente

leden noch leiders van de Witte Dames noemen (CGVS II, p. 7). Gelet op uw gebrek aan kennis over

deze kernelementen betreffende de acties van de Witte Dames, kan er dan ook geen enkel geloof

worden gehecht aan uw deelnames hieraan en de verwondingen die u daarbij zou hebben opgelopen

waardoor u uiteindelijk besloten zou hebben om het land te verlaten en vervolgens om bescherming te

vragen in Brazilië en Uruguay.

Dat aan uw nood om te vluchten (en om vervolgens bescherming te vragen) in 2018 geen geloof kan

gehecht worden blijkt tevens uit de vaststelling dat u na de slagen ontvangen in februari 2017 (het

moment waarop u besloot om Cuba te verlaten; DVZ-verklaring) nog wachtte tot (volgens uw

verklaringen) mei 2018 om het land te verlaten. Hiermee geconfronteerd stelde u dat Cubanen enkel

visumvrij naar Rusland en Guyana kunnen reizen. Gelet op uw verklaring dat Cubanen reeds enkele

jaren over deze mogelijkheid beschikken volstaat uw verklaring voor uw laattijdig vertrek uit Cuba aldus

niet (CGVS I, p. 16). Uw geloofwaardigheid aangaande de problemen voor uw eerste vertrek uit Cuba in

2018 wordt verder onderuit gehaald door de vaststelling dat u na uw eerste vertrek uit Cuba vanuit

Uruguay vrijwillig terugkeerde naar Cuba. Uw verklaringen dat Uruguay geen democratie is (CGVS I, p.

17) en dat u in Uruguay pas besefte dat u vandaar niet naar België kan reizen (CGVS I, p. 9)

kunnen niet weerhouden worden. Dat Uruguay geen democratie is wordt tegengesproken door

beschikbare informatie en dat u - die na de aanval in februari 2017 reeds besloot om Cuba te verlaten

met de intentie om naar België te gaan (DVZ-verklaring en CGVS I, p. 5, 9) – pas in mei 2018 beseft dat

u vanuit Uruguay niet zondermeer naar België kan mist elke overtuigingskracht.

Het geheel aan voorgaande vaststellingen noopt ertoe te besluiten dat u de omstandigheden van uw

vertrek uit Cuba naar Brazilië en Uruguay (uw beweerde vluchtmotieven en uw daaraan gekoppelde

verzoeken tot bescherming in Brazilië en Uruguay, waarvan u bovendien geen enkel begin van bewijs

neerlegt) aldus geenszins aannemelijk heeft gemaakt. Bijgevolg heeft u evenmin aannemelijk gemaakt

dat u sinds uw terugkeer in Cuba vanuit Uruguay in het oog werd gehouden. Dit blijkt te meer uit de

vaststelling dat u met een Russische visum Cuba een tweede keer verliet op 23 november 2018 via de
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luchthaven van Havana (CGVS I, p. 8, 19). Gevraagd hoe het gezien uw problemen mogelijk was Cuba

legaal te verlaten, stelde u dat Rusland tevens een socialistisch land is en een vriend van het regime en

dat ze u nooit zouden verbieden om naar Rusland te reizen (CGVS I, p. 19). Het is echter totaal

onwaarschijnlijk dat uw eigen overheid die u ervan beticht dat u mogelijks een spion bent en u tevens in

het oog houdt, u opnieuw legaal uit het land zou laten vertrekken. Bovendien blijkt uit uw paspoort dat u

– in tegenstelling tot uw bewering begin mei 2018 Cuba voor het eerst verlaten te hebben (CGVS I, p.

16) – pas op 12 juni 2018 van Cuba naar Frans-Guyana reisde en dat u van 15 tot 16 juni 2018 in

Brazilië verbleef voor u naar Uruguay trok. Verder blijk dat het Russische visum werd uitgereikt op 18

mei 2018. U bekwam dit visum dus een maand voor u op 12 juni 2018 naar Frans-Guyana, Brazilië en

Uruguay reisde. De omstandigheden van uw vertrek naar Rusland zijn aldus evenmin aannemelijk

gemaakt.

Betreffende uw beweringen dat u op uw laatste woonplek in Havana waar u twee jaar woonde, namelijk

de wijk Calle 85 Maria Nava, door de voorzitster van het Comité de Defensa de la Revolución CDR

slecht bekeken werd omdat u niet ging stemmen bij verkiezingen of niet deelnam aan marsen voor het

regime en zij u aanmaande mee te doen en dat u continu in de gaten werd gehouden, dient er

vastgesteld te worden dat dit onvoldoende zwaarwichtig is om te kunnen gewagen van een vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie of van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. U verklaarde bovendien zelf dat personen die niet stemmen bij de

verkiezingen of niet deelnemen aan marsen niet vervolgd worden (CGVS II, p. 9). Dat u hiervoor op een

dag gearresteerd zou kunnen worden door de staatsveiligheid (CGVS II, p. 9) is dan ook een blote

bewering, te meer u stelde dat u nog nooit in uw leven was gaan stemmen en dat u hierdoor nog

nooit problemen heeft gekend (CGVS I, p. 16 / CGVS II, p. 4). Verder dient hierbij nog opgemerkt te

worden dat uw niet deelname aan verkiezingen en marsen door uw eigen overheid niet als dermate

ernstig werd beschouwd gezien u een paspoort kon aanvragen en tot twee keer toe legaal Cuba kon

verlaten (CGVS I, p. 6, 8, 16).

Wat betreft uw verklaring dat u verplicht werd om uw tatoeages te verwijderen en dat u na het

stopzetten van uw studie bij de Cubaanse marine verplicht werd anderhalf jaar in een militaire militie te

dienen, wat u beide situeerde in de periode 2001-2002 (CGVS I, p. 8), dient te worden vastgesteld dat

deze feiten anno 2019 te ver in het verleden zijn gesitueerd om alsnog als uw rechtstreekse

vluchtaanleiding beschouwd te worden. Ook wat betreft de problemen die u kende met politiechef van

de zone Moa in 2011 of 2012 waarbij hij u een maand de tijd gaf om u naar de job te begeven die zij

voor u hadden uitgekozen of dat u anders de nationale gevarenwet overtrad en voor de rechtbank

diende te verschijnen (CGVS I, p. 9, 11-12), kan vastgesteld worden dat ook deze feiten te ver in het

verleden zijn gesitueerd om als uw rechtstreekse vluchtaanleiding beschouwd te worden. Bovendien

wordt de geloofwaardigheid van deze problemen met de politiechef van de zone Moa ondermijnd door

een inconsistentie in uw opeenvolgende verklaringen op het Commissariaat-generaal. Tijdens uw eerste

persoonlijk onderhoud verklaarde u dat u na acht jaar in Moa geviseerd werd omdat u nog nooit

was gaan stemmen bij verkiezingen of had deelgenomen aan verplichte marsen (CGVS I, p. 12).

Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud stelde dat u evenwel dat u geviseerd werd omdat u lange tijd

afgezonderd in ruraal gebied woonde en dat het om een zogenaamde lancering ging waarbij heel het

land wordt rondgegaan (CGVS II, p. 4). Geconfronteerd hiermee, stelde u nooit gezegd te hebben dat

ze u zijn komen halen in Moa omdat u niet ging stemmen (CGVS II, p. 4). Het louter ontkennen van uw

eerste verklaring is geen afdoende verklaring voor voornoemde duidelijke tegenstrijdigheid. Verder kan

uit deze feiten (de problemen van 2001/2002 en 2011/2012) evenmin enig actueel risico op vervolging

of ernstige schade afgeleid worden. U kon immers tot twee maal toe reeds legaal Cuba verlaten en

nergens uit uw verklaringen blijkt dat u na 2011/2012 ooit nog werd aangesproken over deze feiten door

de Cubaanse autoriteiten. Het optreden van de agent in 2011/2012 noemt u bovendien een uitspatting

van één man (CGVS II, p. 5) waardoor het louter dient beschouwd te worden als een

eenmalig, incidenteel machtsmisbruik van slechts één agent.

Wat betreft uw trauma dat u opliep na uw gedwongen tijd bij een militaire militie, dient vooreerst

opgemerkt te worden dat u hiervan geen enkel begin van bewijs neerlegt. U verklaarde één keer met

een psycholoog te hebben gesproken in het transitcentrum in België en overeengekomen te zijn dat u

hem/haar zou contacteren indien nodig (CGVS II, p. 2-3). U stelde in Cuba nooit hulp gezocht te

hebben, maar dat u door te werken en door door te gaan met het leven daar methodologisch mee

omging (CGVS I, p. 19). Uit niets blijkt dat u dit niet zou kunnen verder zetten bij een terugkeer naar

Cuba. Aldus kan ook uit uw beweerd trauma actueel geenszins enige vervolging of ernstige schade

afgeleid worden.

Volledigheidshalve dient toegevoegd te worden dat uw huidig verzoek om internationale bescherming

op zich onvoldoende is om te gewagen van een risico op vervolging of ernstige schade in geval van een

terugkeer naar Cuba. Zo blijkt uit niets dat de Cubaanse autoriteiten op de hoogte kunnen komen van
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uw ingediend verzoek. Dergelijke verzoeken tot internationale bescherming worden immers vertrouwelijk

behandeld.

Uit het geheel van voorgaande bevindingen moet dan ook worden besloten dat u geenszins heeft

aangetoond dat u uw land van herkomst omwille van een gegronde vrees voor vervolging, in de zin van

de Vluchtelingenconventie, heeft verlaten en/of er omwille van het bestaan van een reëel risico op het

lijden van ernstige schade, zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming, actueel niet zou

kunnen terugkeren. Bijgevolg kan u noch de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire

beschermingsstatus worden toegekend.

De informatie waarop deze beslissing is gebaseerd werd als bijlage aan het administratieve dossier

gevoegd.

De door u neergelegde documenten kunnen geen ander licht werpen op bovenstaande appreciatie. Uw

identiteit noch uw reisweg van Moskou naar Brussel wordt hier niet betwist. Het medisch attest stelt

enkel dat u littekens heeft van verwijderde tatoeages, maar zegt niets over de omstandigheden waarin

dit gebeurde. De foto’s van manifestaties en arrestaties zijn louter van algemene aard en volstaan niet

zonder meer om een persoonlijk risico op vervolging of op het lijden van ernstige schade aan te tonen.

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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in een eerste en tevens enig middel op de schending van de artikelen 48/3

en 48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet).

Verzoeker wenst in de huidige stand van de procedure een nieuw element op te werpen dat hij tot nog

toe verborgen hield omwille van angst. Verzoeker wenst op te merken dat zijn seksuele geaardheid

meespeelde in zijn vluchtmotieven en in werkelijkheid zelfs de voornaamste reden voor zijn vlucht was.

Als homoseksueel kan verzoeker geen normaal leven leiden in Cuba. Verzoeker wijst vervolgens op

(informatie over) de situatie voor homoseksuelen in Cuba.

Verzoeker vraagt om grondig gehoord te worden in verband met zijn seksuele geaardheid als

vluchtmotief en wenst dat zijn situatie wordt onderzocht in het kader van de werkelijke situatie in Cuba.

Andermaal wijst verzoeker op en citeert hij uit algemene informatie.

2.2. Verzoeker vraagt gelet op het voorgaande om aan hem de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Minstens vraagt hij om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog een e-mail van de sociale assistente bij het

verzoekschrift (bijlage 2). In deze e-mail wordt gesteld dat verzoeker ten aanzien van de opsteller te

kennen gaf dat hij homoseksueel is, dat dit de hoofdreden was waarom hij Cuba verliet en dat hij bang

was om dit te vertellen.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Dient vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht noch betwist

waar gemotiveerd wordt dat in zijn hoofde geen procedurele noden konden worden vastgesteld, dat

redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden gerespecteerd en dat hij kon voldoen

aan zijn verplichtingen.

3.2. Verzoeker betwist evenmin de volgende motivering:

“U werd op 18 februari 2019 en op 28 februari 2019 opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud in het

kader van een versnelde procedure. Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid met betrekking tot uw

identiteit en/ of uw nationaliteit door valse informatie of valse documenten te verstrekken of door

informatie of relevante documenten die een negatieve invloed op de beslissing hadden kunnen hebben,

achter te houden, was tot dan toe een vaststaand feit en rechtvaardigde dat er een versnelde procedure

werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek tijdens deze fase van de procedure.”

3.3. Verzoeker komt in het onderhavige verzoekschrift verder in het geheel niet terug op de elementen

waarop hij zich eerder in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming beriep teneinde
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internationale bescherming te bekomen. Evenmin voert hij ook maar één concreet en dienstig argument

aan ter weerlegging van de veelheid aan motieven die inzake deze elementen in de bestreden

beslissing zijn opgenomen. De motieven dienaangaande werden reeds hoger, sub 1, weergegeven. Zij

vinden stuk voor stuk steun in het administratief dossier en zijn pertinent en terecht. Gezien verzoeker

deze motieven aanvecht noch betwist, hierover in het verzoekschrift zelfs geheel niets vermeldt en voor

het overige geen andere elementen aanreikt die een ander licht zouden kunnen werpen op de in de

bestreden beslissing gedane beoordeling, blijven deze motieven onverminderd gelden.

3.4. Verzoeker beweert in het onderhavige verzoekschrift wel dat hij homoseksueel zou zijn, dat dit de

reden zou hebben gevormd voor zijn vertrek uit Cuba en dat hij ingevolge zijn geaardheid zou dreigen te

worden geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar Cuba.

In dit kader dient echter vooreerst te worden opgemerkt dat van een verzoeker om internationale

bescherming redelijkerwijze verwacht mag worden dat deze de asielinstanties, bevoegd om kennis te

nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van meet af aan in vertrouwen

neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and

Criteria for Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205). Hij dient alle nodige elementen ter

staving van het verzoek gelet op het bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet

zo spoedig mogelijk aan te brengen. Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij

het verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om

de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen

over het verzoek om internationale bescherming. Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd

aangegeven in Europese richtlijnen, wetgeving en rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om

internationale bescherming dat hij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie

geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een

verzoeker om internationale bescherming overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over

zijn identiteit en nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en

plaats(en) van eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de

redenen waarom hij een verzoek om internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, §

1, derde lid van de Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen,

en meer in het bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die

kernelementen uitmaken in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming, een negatieve indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas,

tenzij de verzoeker een bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Indien de

verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen,

behoeven deze aspecten enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in

artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Gelet op het voorgaande, mocht van verzoeker worden verwacht dat hij zijn beweerde homoseksuele

geaardheid, zo deze zou stroken met de werkelijkheid en in zijner hoofde daadwerkelijk een nood aan

internationale bescherming met zich zou brengen, (veel) eerder gedurende zijn procedure zou hebben

vermeld. Dat hij bang zou zijn geweest om dit te melden, doet hieraan geenszins afbreuk. Op een

verzoeker om internationale bescherming rust, zoals reeds werd aangegeven, immers de verplichting

om van bij de aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van

informatie over zijn verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan hem is om de nodige feiten

en relevante elementen aan te brengen voor de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over het

verzoek om internationale bescherming. Aan het feit dat iemand zich wendt tot de autoriteiten van een

bepaald land teneinde er diens status van vluchteling te doen erkennen is bovendien inherent het

vertrouwen verbonden in de autoriteiten waaraan men de bescherming vraagt. Zo al aangenomen zou

kunnen worden dat verzoekers vermeende angst hem initieel en bij de DVZ ertoe zou hebben

weerhouden om melding te maken van zijn geaardheid, dan nog kan deze verder geheel niet gelden als

verschoning voor het feit dat hij, hoewel hij daartoe meermaals de kans had, eraan verzaakte om dit

tijdens het verdere verloop van de procedure en voor het CGVS te melden. In de beide oproepingen

voor zijn gehoren, opgenomen in het administratieve dossier, werd verzoeker namelijk uitdrukkelijk erop

gewezen dat geheimhouding inzake hetgeen tijdens de gehoren gezegd werd gewaarborgd was, dat hij

de plicht had om zijn volle medewerking te verlenen en dat er van hem correcte verklaringen werden

verwacht. Ook bij de aanvang van zijn beide gehoren bij het CGVS werd verzoeker uitdrukkelijk

gewezen op het vertrouwelijke karakter van de gehoren, op de gewaarborgde geheimhouding en op de

op hem rustende medewerkingsplicht. Hoewel inzake een verklaarde homoseksuele geaardheid begrip

kan worden opgebracht voor het feit dat deze niet wordt aangebracht bij de eerste gelegenheid (in casu
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de vragenlijst) die wordt geboden om de vervolgingsgronden toe te lichten (cf. HvJ 2 december 2014,

C-148/13 - C-150/13, A, B en C tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, § 72), mocht, indien

verzoeker werkelijk homoseksueel was en daardoor problemen vreesde, aldus van hem worden

verwacht dat hij dit, gelet op de waarborgen inzake privacy en vertrouwelijkheid aldaar, tijdens één van

zijn gehoren bij het CGVS zou hebben vermeld. Verzoeker reikt geen dienstige reden aan waarom hij dit

bijzonder element van zijn persoonlijkheid, dat er blijkens het gestelde in het verzoekschrift bovendien

toe zou leiden dat hij nood heeft aan internationale bescherming, onvermeld liet bij het CGVS.

De voormelde aangevoerde vrees voor vervolging betreft in essentie een geheel nieuwe

vervolgingsgrond die volledig los staat van de elementen van verzoekers verzoek om internationale

bescherming die werden aangebracht voor en beoordeeld door het CGVS. Verzoeker maakt niet

aannemelijk waarom hij deze vrees en deze vervolgingsgrond niet eerder in de procedure had kunnen

aanbrengen. Dat verzoeker na te zijn geconfronteerd met een negatieve beslissing van het CGVS het

geweer van schouder verandert en, dit zonder afdoende verklaring, plots boogt op een geheel nieuwe

vervolgingsgrond, die door zijn eigen toedoen aldus niet door het CGVS kon worden onderzocht en

beoordeeld tijdens de administratieve behandeling van het verzoek om internationale bescherming, is

laakbaar en kan niet worden aanvaard. Dit zou er immers toe kunnen leiden dat de Raad bij gebrek aan

onderzoeksbevoegdheid telkenmale verplicht zou zijn om de bestreden beslissing te vernietigen

wanneer een verzoeker om internationale bescherming een nieuwe vrees en een nieuwe

vervolgingsgrond aanbrengt in het kader van diens beroepsprocedure.

Het voorgaande klemt nog des te meer nu verzoeker zich niet de minste moeite getroost om de nieuw

aangevoerde nood aan internationale bescherming ook maar enigszins te concretiseren. Hij beperkt

zich tot de algemene bewering homoseksueel te zijn en tot een verwijzing naar algemene informatie.

Zoals verweerder met reden repliceert in diens nota met opmerkingen en zoals blijkt uit het geheel van

de door partijen aangereikte en voorliggende informatie, kan het loutere gegeven homoseksueel te zijn

echter niet volstaan om in Cuba het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico

op ernstige schade aannemelijk te maken. Verzoeker haalt verder niet één concreet feit of element aan

dat in zijner hoofde zou duiden op het bestaan van een nood aan internationale bescherming. Hij haalt

geen problemen aan die in het verleden zouden hebben plaatsgevonden ten gevolge van zijn

geaardheid. Ook reikt hij niet één element aan dat zou kunnen duiden op (mogelijke) problemen in de

toekomst. Verzoeker toont niet in concreto aan dat, waar, wanneer, waarom en in welke

omstandigheden hij ten gevolge van zijn geaardheid problemen zou dreigen te ondervinden in zijn land

van herkomst en in dit kader verstoken zou blijven van bescherming. Verzoeker kan bezwaarlijk

volstaan met zijn bijzonder algemene betoog in het verzoekschrift om in zijner hoofde het bestaan van

een nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken.

3.5. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet 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.

3.6. Verzoeker toont gelet op het voormelde evenmin aan dat in zijner hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3.7. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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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 vijf april tweeduizend negentien door:

dhr. J. BIEBAUT, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


