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nr. 227 482 van 15 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. VAN LAER

Lange Van Ruusbroecstraat 76-78

2018 ANTWERPEN

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 Nigerese nationaliteit te zijn, op 27 maart 2019 heeft

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

22 februari 2019.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 2 april 2019 met refertenummer X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 juli 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. VAN LAER en van attaché L.

VANDERVOORT, 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

U beschikt over de Nigerese nationaliteit en werd geboren op X 1992 in X. U verklaarde

homoseksueel te zijn en in 2009 werd u in Tibiri betrapt door de vrouw van de man met wie u in bed lag.

Zijn vrouw begon te roepen waarop er mensen afkwamen en u sloegen. U slaagde erin weg te vluchten

en u verborg zich even buiten het dorp.
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Midden in de nacht ging u naar huis waar uw vader u zei dat hij wist wat er gebeurd was en dat u

daar niet kon blijven want anders ging u uw vader ook problemen bezorgen. U vertrok dezelfde nacht

nog en ging naar Arlit waar u bij Y., een vriend van uw vader, verbleef die niet wist wat er u overkomen

was in Tibiri.

Na een jaar in Arlit gewoon te hebben werd u daar herkend door een vriend van Y. die hem vertelde wat

u overkomen was in Tibiri. U kon daarna niet meer in Arlit blijven en u verliet Niger om naar Libië te

gaan. U ging daarna, in 2011 naar Italië waarna u in 2013 naar België ging en er internationale

bescherming verzocht op 13 mei 2016.

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, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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.

Ondanks het feit dat het CGVS rekening houdt met het gegeven dat het niet gemakkelijk is op

objectieve wijze uw seksuele geaardheid te bewijzen, mag het CGVS wel van een asielzoeker die

zichzelf identificeert als homoseksueel verwachten dat hij overtuigend is voor wat zijn beleving en zijn

levensweg met betrekking tot zijn seksuele geaardheid betreft. Het CGVS mag met andere woorden van

een asielzoeker die zegt een vrees te hebben of een risico te lopen omwille van zijn homoseksualiteit

een omstandig, gedetailleerd en spontaan relaas verwachten.

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.

Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaarde u dat u in Italië een verblijfsvergunning kreeg

die 1 jaar geldig was die u nooit verlengde (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.6). Gevraagd of u

nu in Italië een nieuwe verblijfsvergunning zou kunnen krijgen of de oude vernieuwen, zei u dat dit

moeilijk zal zijn omdat het zo lang geleden is. U zei verder dat uw Italiaanse verblijfsvergunning afgepakt

werd door de Belgische politie en dat u deze niet meer hebt (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS

p.7).

Uit de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26

quater, zie administratief dossier) die u door DVZ werd overhandigd op 14 juli 2016 blijkt dat u over een

geldig verblijfsdocument voor Italië beschikte dat geldig was tot december 2013. Het CGVS

contacteerde de Italiaanse autoriteiten (zie blauwe map in het administratief dossier) en kreeg van hen

de bevestiging dat uw verblijfsvergunning voor humanitaire redenen inderdaad verliep in 2013.

Toen u op 24 mei 2016 internationale bescherming verzocht in België, verklaarde u bij DVZ dat uw

vader overleed toen u nog een baby was en dat uw moeder overleed bij uw geboorte (zie

verklaringen DVZ, persoonsgegevens in het administratief dossier).

Toen er u bij DVZ op 28 september 2018 gevraagd werd een kort overzicht te geven van alle feiten die

geleid hebben tot uw vlucht uit uw land van herkomst, verklaarde u dat u homoseksueel bent en dat uw

vader u, ongeveer 10 jaar geleden, betrapt heeft (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het

administratief dossier).

Toen er u dan tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS gevraagd werd of het klopt dat uw moeder

overleed bij uw geboorte en uw vader toen u nog een baby was, zei u dat dat uw ouders nog in leven

waren toen u Niger verliet maar dat u niet weet wat er daarna gebeurd is met hen omdat u geen

contact meer hebt met hen. Gevraagd waarom u dan in 2016 bij DVZ verklaard had dat uw beide

ouders overleden waren, zei u dat u dit gezegd had omdat “ het lang geleden is dat u bij hen was en dat

u het land verliet toen u 16 jaar oud was” (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.4).
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Overigens verklaarde u bij DVZ, in 2018, dat uw vader u betrapt zou hebben ongeveer 10 jaar geleden

en dat uw ouders ondertussen overleden zijn (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het

administratief dossier).

Later tijdens uw persoonlijk onderhoud kwam u hier nog eens op terug en zei u dat “toen ik zei dat mijn

vader overleden was, dat was de waarheid niet, het is nu dat ik de waarheid zeg”. Gevraagd waarom u

dan de waarheid toen niet zei bij DVZ, zei u dat het het eerste interview was en dat u de waarheid niet

hebt gezegd.

Er kan niet ingezien worden waarom u de waarheid niet zou zeggen tijdens een interview omdat dit het

eerste interview was. Er moet dus vastgesteld worden dat u zelf verklaart leugenachtige verklaringen

afgelegd te hebben tegenover de Belgische asielinstanties zonder dat u hiervoor een aannemelijke

verklaring voor kan geven.

Zoals hierboven reeds aangehaald verklaarde u dus bij DVZ dat uw vader u ongeveer 10 jaar geleden

zou betrapt hebben. Tijdens uw persoonlijk onderhoud verklaarde u dan weer dat u betrapt werd door

de vrouw van de man met wie u sliep, die jullie vond en begon te roepen (zie notities persoonlijk

onderhoud CGVS p.9). U zei ook dat dit de eerste keer was dat u betrapt werd (zie notities persoonlijk

onderhoud CGVS p.10).

Toen u er dan op gewezen werd dat u bij DVZ verklaard had dat uw vader u betrapte en u nu zei dat u

betrapt werd door de vrouw van uw partner, zei u dat jullie buren zijn en dat men bij jullie thuis kon

horen als er daar (bij de buren) gepraat werd. Er werd u dan gezegd dat het dan niet uw vader was die u

betrapte, waarop u zei dat de vrouw jullie als eerste zag en dat jullie vader dan afkwam toen ze begon te

roepen omdat het niet ver is (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.11).

Er moet dus vastgesteld worden dat u eerst, in 2016, bij DVZ verklaart dat uw vader overleed toen u nog

een baby was, daarna in 2018 bij DVZ verklaart dat uw vader u betrapte met een andere man en dat uw

ouders intussen overleden zijn om daarna tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS te verklaren

dat u betrapt werd door de vrouw van de man waarmee u sliep en niet te weten wat er met uw ouders

gebeurde nadat u Niger verliet.

Dergelijke leugenachtige en tegenstrijdige verklaringen ondergraven volledig uw

algemene geloofwaardigheid.

Toen er u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS gevraagd werd op welke leeftijd u zich voor

het eerst aangetrokken voelde tot mannen, wanneer het u voor het eerst begon te dagen dat u op

mannen viel, zei u dat u toen ongeveer 7 jaar oud was, toen ze u naar de Koran school stuurden.

Gevraagd hoe u dit dan bij uzelf opmerkte op zevenjarige leeftijd, gaf u het vage antwoord dat “dit het

was wat u in uw leven voelde.” Gevraagd wat u dan precies voelde zei u dat u “plezier voelde en dat het

u aanstond.” U zei verder dat u op die leeftijd hoorde spreken over homoseksualiteit maar dat u niet

precies wist wat het was en dat u pas begreep wat homoseksualiteit was toen u 12 jaar oud was toen u

ouderen hierover hoorde praten. Gevraagd welke gevoelens u dan had als 7 jarige, zei u enkel dat jullie

“dat” deden zonder dat jullie wisten wat de draagwijdte daarvan was. Jullie sliepen samen zonder te

weten wat het was en jullie dachten niet dat het een probleem was (zie notities persoonlijk

onderhoud CGVS p.12).

Gevraagd wanneer u dan met zekerheid wist dat u homoseksueel was, zei u dat u op 16-jarige leeftijd

goed begrepen had wat het was en dat u toen zekerheid kreeg omdat u “ het toen begon te voelen in uw

lichaam en dat uw lichaam de informatie begon te geven”. Gevraagd hoe uw lichaam u dan die

informatie gaf, zei u dat u op dat moment begon te ejaculeren en dat u dan te weten kwam hoe uw

lichaam werkte. U zei verder dat u niet ejaculeerde toen u klein was en dat u toen niets voelde maar dat

u wel ejaculeerde toen u 16 jaar was en de liefde bedreef en u het toen voelde.

Toen u er dan op gewezen werd dat u, voorafgaand aan uw ejaculatie, toch al de beslissing moest

genomen hebben om met een andere man te slapen en er u dan gevraagd werd of u dan al niet wist dat

u homoseksueel was, zei u dat dit inderdaad het geval was maar dat u er op dat moment “geen plezier”

aan beleefde en dus niet kon weten of er plezier was of niet (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS

p.13).
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U verklaart dus dat u pas zeker was over uw homoseksuele geaardheid toen u ejaculeerde en

zodoende “plezier” beleefde nadat u met een man geslapen had. De wijze waarop u uw homoseksuele

geaardheid voorstelt, als iets waar u pas zekerheid over zou gekregen op het moment dat u ejaculeerde

is allerminst doorleefd te noemen.

Er werd u dan gevraagd of u kon uitleggen wat homoseksualiteit eigenlijk is, gesteld dat u dit zou

moeten uitleggen aan iemand die daar nog nooit van gehoord had. U zei daarop dat men dan niets voelt

als men samenwoont met een vrouw en dat je enkel plezier hebt als je met een man slaapt. U zei verder

dat het bij sommige mensen een ziekte is die hen plots treft maar dat het bij u geen ziekte is omdat u zo

opgroeide. Toen er u dan gevraagd werd wat u precies bedoelde toen u zei dat homoseksualiteit bij

sommige mensen een ziekte is die hen plots treft, zei u dat er sommige varianten zijn en dat het bij

sommigen gebeurt na een ziekte. U verklaarde evenwel geen mensen te kennen die plots

homoseksueel werden na een ziekte maar u zei dat dit gewoon voorbeelden waren die u gaf (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS p.13).

Dergelijke ondoorleefde en zelfs ronduit homofobe verklaringen ondergraven volledig uw

verklaringen dat u zelf homoseksueel zou zijn.

U verklaarde dat u al sinds 2 jaar een relatie hebt met uw Belgische partner, R.S.. U zei dat jullie al 2

jaar samenwonen en samen “eten en slapen” (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.5).

Hoewel u al 2 jaar samenwoont met uw Belgische partner, kon u niet zeggen wat zijn geboortedatum is,

noch wat het beroep is van uw partner omdat u “nooit meegaat naar zijn werk” (zie notities persoonlijk

onderhoud CGVS p.5). Gevraagd of uw partner broers of zussen heeft, zei u dat hij 1 zus heeft maar u

kon niet op haar naam komen (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.16) en ook de namen van

haar kinderen kende u niet (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.17).

U kende ook de namen niet van de overleden ouders van uw partner en zei niet te weten wat uw partner

gestudeerd heeft. Toen er u gevraagd werd wat jullie zoals samen doen als koppel, zei u dat u hem in

het huishouden helpt en dat u zijn kleren wast. U zei verder dat uw partner vindt dat dit hem het leven

gemakkelijk maakt omdat hij alleen woont (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.17).

Dat u al 2 jaar zou samenwonen met uw partner maar niet eens weet wat het beroep is van uw partner,

niet weet wat hij studeerde en niet weet wat de naam is van zijn enige zus is niet aannemelijk indien dit

een oprecht aangegane relatie zou betreffen. Dat u als voorbeeld van een gezamenlijke activiteit die u

met uw partner doet, aanhaalt dat u zijn kleren wast omdat uw verklaarde partner vindt dat dit hem het

leven gemakkelijk maakt omdat hij alleen woont bevestigt enkel deze vaststelling.

Omwille van de hierboven aangehaalde argumenten kon u het dan ook niet aannemelijk

maken dat u homoseksueel zou zijn. Bijgevolg kon er in uw hoofde geen vermoeden van het

bestaan van een gegronde 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, worden vastgesteld.

Ter ondersteuning van uw verzoek tot internationale bescherming legde u volgende document neer: een

inventaris, 4 getuigenissen, foto’s, een selectie pagina’s uit een rapport van SRC, een selectie pagina’s

uit een rapport van FRA, een selectie pagina’s uit een rapport van AIDA, een rapport over de

mensenrechten in Niger van 2017, een artikel van open democracy en een artikel van Open Migration,

een artikel van sociologia online, een selectie pagina’s uit een rapport over de mensenrechten van

LGBT mensen in Afrika en het reisadvies voor Niger van het Nederlandse ministerie van buitenlandse

zaken.

Wat betreft de 4 getuigenissen die u neerlegde van mensen die zeggen u te kennen als homoseksueel

of die menen te weten dat u homoseksueel bent; aan dergelijke getuigenissen kan slechts bewijswaarde

toegekend worden wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen, wat in casu niet het geval is.

Documenten of dergelijke getuigenissen hebben immers enkel een ondersteunde werking, namelijk het

vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te

zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig

asielrelaas te herstellen.
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Om die reden en gelet ook op het gegeven dat dergelijke getuigenissen alzo gesolliciteerd van aard

(kunnen) zijn, kan hier geen bewijswaarde aan worden gehecht. Deze getuigenissen veranderen de

hierboven gedane vaststellingen dan ook niet.

Wat betreft de inventaris die u neerlegde; hierop staan twee getuigenissen vermeld (getuige S. B. en S.

P.) die niet tussen de documenten staken die u bij DVZ neerlegde, noch legde u deze neer tijdens

uw persoonlijk onderhoud op het CGVS. Hoewel u deze twee getuigenissen dus niet neerlegde kan ook

over deze opgemerkt worden dat dergelijke getuigenissen de geloofwaardigheid van een

ongeloofwaardig asielrelaas niet kunnen herstellen. Om die reden en gelet ook op het gegeven dat

dergelijke getuigenissen alzo gesolliciteerd van aard (kunnen) zijn, kan hier geen bewijswaarde aan

worden gehecht.

Wat betreft de foto’s die u neerlegde waarop u te zien bent met uw verklaarde partner: deze foto’s zijn

allerminst een bewijs van uw verklaarde homoseksuele geaardheid die hierboven niet geloofwaardig

wordt geacht.

Wat betreft de selectie pagina’s uit rapporten en artikels die een algemene situatie in Italie bespreken (

rapport van SRC, FRA, AIDA en artikels open democracy, open migration, sociologia online): deze

beschrijven een algemene situatie in Italië. Aangezien uw verzoek tot internationale bescherming in

België wordt behandeld, veranderen deze niets aan de hierboven gedane vaststellingen.

Wat betreft de rapporten “Niger 2017 human rights report”, “ The state of human rights for LGBT people

in Africa” en het reisadvies voor Niger van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken: deze

informatie is van louter algemene aard, heeft geen betrekking op uw persoon en is dus ook niet in staat

de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw verklaringen te herstellen.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 27 maart 2019 in een eerste middel een schending aan van

“artikel 15, lid 3, sub a, van richtlijn 2013/32; Schending van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2011/95;

Schending artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet; Schending art. 41EUhandvest. Schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel.”.

Verzoeker voert aan dat tijdens zijn persoonlijk onderhoud nooit de vraag gesteld werd of er bijzondere

noden zouden zijn. Hij stelt te behoren tot “de groep met bijzondere noden waarvan niet kan verwacht

worden dat zij zelf in staat zijn hun bijzondere noden ondubbelzinnig, precies en op eigen initiatief aan te

geven”.

Verzoeker verwijst naar artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, waarin gewag wordt gemaakt “van een

vragenlijst waarin de bijzonder procedurele noden moeten worden aangegeven. Deze vragenlijst dient

te worden ingevuld bij het indienen van de asielaanvraag (zie art. 51/10 Vw.).” Verzoeker wijst erop dat

hij zijn asielaanvraag indiende op 13 mei 2016 en dat het taboe om over zijn homoseksualiteit te

spreken op dat moment groot was en hij hierover zweeg. Hij stelt dat hij zich later weer tot de DVZ

wendde om zijn werkelijke vrees voor vervolging kenbaar te maken. Verzoeker geeft aan dat hem niet

bekend is welke criteria zijn opgenomen in de vragenlijst. Hij stelt dat uit twee recente rapporten van

Fedasil blijkt dat LGBTI en slachtoffer geweld (fysiek, psychologisch en seksueel) twee categorieën

vormen die bijzondere procedurele noden hebben (zie stuk 3). Verzoeker voert aan dat op basis van zijn

geuite vrees voor vervolging omwille van zijn seksuele geaardheid er reeds sprake is van bijzondere

procedurele noden, namelijk behoren tot de categorie LGBTl en het feit dat hij slachtoffer van fysiek

geweld omwille van zijn seksualiteit was. Verzoeker besluit dat het derhalve niet klopt dat verzoeker

geen elementen heeft kenbaar gemaakt en dat de vaststelling dat er in hoofde van verzoeker geen

bijzonder procedurele noden zijn onjuist is.
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Verzoeker betoogt dat zijn raadsman reeds melding maakte van zijn kwetsbaarheid in het begeleidend

schrijven van 16 augustus 2018 (stuk 2) en dat zijn begeleider en therapeut dhr. Goris dit eveneens

benadrukt (stuk 4). Hij wijst erop dat psychiater Derkinderen attesteerde “dat verzoeker lijdt aan ernstige

cognitieve en psychische problemen (zie stuk 5)” en “dat deze problemen samen met stress een invloed

kunnen hebben op het verloop van het gesprek”. Hij haalt aan dat hij nog verschillende andere

medische problemen heeft (stukken 6 en 7). Verzoeker meent dat er voldoende indicaties zijn van de

procedurele noden die hij heeft, maar dat er toch besloten werd op 28 september 2018 door de DVZ dat

er geen bijzondere procedurele noden waren. Verzoeker voert aan dat, hoewel “art. 48/9, §4 Vw.

voorschrijft dat zowel de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen beoordelen of de verzoeker om internationale bescherming bijzondere

procedurele noden heeft”, er enkel een besluit door de Dienst Vreemdelingenzaken lijkt te zijn genomen

(op 28.09.2018). Verweerder lijkt volgens verzoeker te hebben nagelaten dit na te gaan.

In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van “art. 4 en 10 van de Richtlijn 2011/95.

Schending van artikel 15, lid 3, sub a, van richtlijn 2013/32. Schending van Schending van artikel 48/3

en 48/6 van de Vreemdelingenwet. Schending van het materiële motiveringsbeginsel, schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.”.

Verzoeker wijst erop dat “[a]rtikel 10 van de kwalificatierichtlijn (2011/95) en artikel 48/3 Vw. stellen

ondubbelzinnig dat er terdege rekening wordt gehouden met genderaspecten, waaronder

genderidentiteit, wanneer moet worden vastgesteld of iemand tot een bepaalde sociale groep behoort of

wanneer een kenmerk van een dergelijke groep wordt geïdentificeerd. Ook art. 15, lid 3, a van Richtlijn

2013/32 vereist dat de persoon die het verhoor afneemt voldoende bekwaam is om rekening te houden

met de persoonlijke of algemene omstandigheden die een rol spelen bij het asielverzoek, met inbegrip

van de culturele achtergrond en kwetsbaarheid van de asielzoeker, voor zover dat mogelijk is.”.

Waar verweerder stelt dat verzoekers homoseksuele geaardheid allerminst doorleefd is, betoogt

verzoeker dat ieder zijn eigen manier van zichzelf ontwikkelen heeft en dat dit gebeurt in een sociale en

culturele context. Hij haalt aan dat zijn ontwikkeling in Niger plaatsvond, binnen een gemeenschap

waarin homoseksualiteit niet wordt aanvaard. Hij voert aan dat verweerder vanuit een westerse bril

oordeelt. Verzoeker stelt dat hij in Niger geheime fysieke contacten had en ontdekte dat hij fysiek was

aangetrokken tot mannen ('plezier voelen, ejaculeren, weten hoe het lichaam werkt). Hij betoogt dat het

niet evident is om dergelijke gevoelens in een gemeenschap waarin homoseksualiteit niet aanvaard

wordt en maatschappelijk onderdrukt wordt op een coherente manier te ontwikkelen en op een openlijke

manier te beleven. Verzoeker voert aan dat verweerder er in zijn oordeel aan voorbij gaat dat er geen

uniforme manier bestaat om de seksuele geaardheid te gewaarworden en verwijst naar internationale

rapporten (“Fleeing Homophobia”, zie stuk 11) en de UNHCR “Guidelines on international Protection:

N.9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of

Article 1,A (2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees” (stuk

10). Bovendien meent verzoeker dat dergelijke conclusie een waarde-oordeel over de beleving en

ontdekking van zijn geaardheid inhoudt. Hij stelt dat verweerder dit 'allerminst doorleefd' noemt omdat

dit niet overeen stemt met het 'standaard idee' dat verweerder hierover heeft, terwijl ieder hier echter op

een andere manier mee om gaat en het persoonlijke oordeel van verweerder (of de PO) hierin niet mag

mee spelen.

Waar verweerder verzoekers verklaringen ronduit homofoob noemt, stelt verzoeker dat hij niet

homofoob is en al twee jaar samenwoont met zijn partner, dhr. S.. Verzoeker wijst erop dat zijn

advocaat verduidelijkte in het persoonlijk onderhoud “(zie CGVS p. 19) wat die ziekte betreft, er zijn

mensen in Niger die denken dat het een ziekte is, dat is niet het geval bij meneer.” En dat uit de overige

passages uit zijn persoonlijk onderhoud blijkt dat verzoeker homoseksualiteit niet als ziekte ziet. Hij

betoogt dat verweerder geen rekening houdt met de overige passages, waarin verzoeker duidelijk

aangeeft dat homoseksualiteit een kwestie van geaardheid is, die gepaard gaat met bepaalde

gevoelens. Verzoeker denkt dat mogelijks er verwarring is omdat hij wel op de hoogte is van personen

die een ziekte oplopen na seksueel contact te hebben gehad. Verzoeker stelt dat hij bovendien in Niger

opgroeide en dus geen jargon leerde om zijn gevoelens en geaardheid te omschrijven, alsook zijn

gevoelens lange tijd heeft moeten onderdrukken. Verzoeker klaagt aan dat niet naar verzoekers

psychische problemen of zijn kwetsbaarheid gepeild werd en betoogt dat onder invloed van stress

sprake is van cognitieve en psychische problemen (zie stuk 5).

Verzoeker benadrukt dat hij overduidelijk homoseksueel is: “Verzoeker heeft al meer dan twee jaar een

relatie met dhr. R.S.. Zij wonen al twee jaar samen.
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Dit werd zowel bevestigd door verzoeker zelf, als door dhr. Smet, samen met diverse getuigen.

Verzoekers begeeft zich in de Belgische maatschappij, overeenkomstig zijn geaardheid, als lid van een

homoseksueel koppel. Dit zijn vaststaande feiten. Hij bezoekt ook regelmatig uitgaansplekken waar

enkel homoseksuelen komen. Dit werd tevens bevestigd door zijn partner, als door andere getuigen. Zij

voegden hiervan ook foto's.”.

Verzoeker betoogt dat met deze stukken onvoldoende rekening werd gehouden, dat dit een schending

van het zorgvuldigheidsbeginsel en het materiële motiveringsbeginsel is en verwijst naar de arresten C-

148/13, C-149/13, C-150/13 van het Hof van Justitie.

Waar verweerder stelt dat verzoeker niet aannemelijk kan maken dat het een oprecht aangegaan relatie

betreft, vormt dit volgens verzoeker een subjectief en vooringenomen oordeel, dat voorbijgaat aan de

werkelijkheid, nu verzoeker een serieuze relatie heft die al twee jaar duurt. Verzoeker wijst erop dat

verweerders conclusie quasi alleen gebaseerd is op “enkele elementen inzake kennis die verzoeker niet

uit het hoofd kent: o.a. de namen van de gestorven ouders, de naam van de studie van verzoekers

partner, de namen van de zus van verzoeker partner, zijn ouders en zijn neefjes en nichtjes”. Verzoeker

betoogt dat hij afkomstig is uit Niger en Frans en Engels praat met zijn partner, zodat het niet evident is

om Nederlandstalige namen en termen uit het hoofd te leren. Hij voegt eraan toe dat hij ze ook niet vaak

ziet, dat de ouders van R.S. al enige tijd gestorven zijn en hij ze nooit heeft ontmoet en dat R.S. geen

hogere studie gevolgd heeft.

Verzoeker stelt dat hij en zijn partner een rustig leven leiden, dat ze samenwonen, af en toe uitstapjes

doen en samen instaan voor het huishouden. Waar verweerder opmerkt dat de onoprechtheid van de

relatie wordt bevestigd door de verklaring dat verzoeker de kleren thuis wast, stelt verzoeker dat hij dit

antwoordde op de bijzonder algemene vraag 'Wat doen jullie zoal samen als koppel?'. Hij stelt dat

verweerder blijkbaar een ander antwoord verwachtte en peilde naar 'een gezamenlijke activiteit'. Hij

betoogt dat dit niet uit de vraag bleek en dat bovendien uit de neergelegde foto’s bleek dat “hij en zijn

partner met tijd en stond uitstapjes doen: naar de zee, naar de carnavalsstoet, naar gaybars. Het is aan

verweerder om zorgvuldig de aanvraag te onderzoeken en rekening te houden met alle aanwezige

elementen.”.

Verzoeker voert voorts aan dat verweerder blijft steken bij de beoordeling van de geloofwaardigheid en

stelt dat verzoeker niet aannemelijk kan maken dat hij homoseksueel is, maar geen onderzoek doet

naar zijn vrees voor vervolging. Hij verwijst naar een arrest van de Raad (arrest n° 194 072 van 23

oktober 2017). Verzoeker meent dat verweerder niet ingaat op de werkelijke vraag, namelijk de vrees

die verzoeker heeft ingeval van terugkeer naar Niger.

In een derde middel voert verzoeker een schending aan van “artikel 48/3, 48/6 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet; schending van de materiële motiveringsverplichting zoals bedoeld in artikel 62 van

de Vreemdelingenwet, Schending van het artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, schending van het materiële motiveringsbeginsel,

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.”.

Verzoeker haalt aan dat in de bestreden beslissing noties gebruikt worden als 'allerminst doorleefd',

'homofoob' en 'een oprecht aangegane relatie' en betoogt dat dit geen objectieve termen zijn en blijk

geven van een subjectieve en vooringenomen beoordeling.

Verzoeker wijst erop dat het niet de taak van het CGVS is om de bewijswaarde van alle stukken te

ontkrachten. Hij wenst op te merken dat op basis van artikel 4.1 van de Kwalificatierichtlijn een gedeelde

bewijslast geldt en verwijst naar de UNHCR “Guidelines on international protection” en de richtlijnen van

UNHCR “Note on Burden and Standard of Proof”.

Onder verwijzing naar artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 stelt verzoeker dat het CGVS in de

bestreden beslissing de meest nadelige interpretatie heeft weerhouden en daardoor appreciatiefouten

heeft begaan. Hij verwijst in dit verband naar rechtspraak van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, die dit stelde in het arrest nr. 180 657 van 12 januari 2017 dat tevens

betrekking had op een geval waarin er vrees tot vervolging was wegens de homoseksuele geaardheid.

In arrest n° 194 072 van 23 oktober 2017 (Franstalig) (zie stuk 8) benadrukte de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in een gelijkaardig geval (homoseksuele man uit Niger) dat men met uiterst

voorzichtig moet oordelen over het verzoek tot internationale bescherming gelet op het vijandige sociale

klimaat in Niger en het gebrek aan effectieve bescherming.
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Verzoeker voert aan dat het wegens de negatieve interpretaties is dat het CGVS geen geloof hecht aan

het asielrelaas van verzoeker.

Wat betreft zijn ouders stelt verzoeker dat hij bij zijn verzoek om internationale bescherming in 2016

aanvankelijk niet durfde spreken over zijn vrees voor vervolging omwille van zijn homoseksualiteit.

Hij wijst erop dat hij later duidelijk en ondubbelzinnig verklaarde dat “hetgeen hij eerder zei, namelijk dat

zijn ouders waren gestorven, niet de waarheid was en dat hij nu de waarheid zegt. Verzoeker heeft de

schroom deels kunnen overwinnen en heeft na enkele jaren dan toch het ware verhaal uit de doeken

kunnen doen. Hij verborg zich een tijd omwille van deze vrees (zie CGVS, p. 18)”. In dit kader verwijst

verzoeker naar de arresten C-148/13, C-149/13,C-150/13 van het Europese Hof van Justitie.

Wat betreft verzoekers strijdige verklaringen over de ontdekking door zijn buurvrouw en vader, wijst

verzoeker erop dat hij bij de DVZ slechts de gelegenheid kreeg een korte samenvatting van zijn verhaal

te doen en tijdens het persoonlijk onderhoud meer in staat was details te geven. Hij verduidelijkt als

volgt: “Hij verklaarde dat hij eerst door de vrouw van zijn seksuele partner werd betrapt (CGVS p. 10).

Zij begon te roepen en de mensen kwamen af. Vermits verzoekers vader een buurman was, vernam hij

ook van het incident. Vervolgens stelt hij dat zijn vader kwaad was en aan verzoeker zei dat hij niet kon

blijven omdat dit problemen zou veroorzaken. Zijn vader was erg kwaad. Zijn vader was dus ook een

van de mensen die hen betrapte. Hij was niet de allereerste persoon die hen betrapte maar dit heeft

verzoeker dan ook nooit verklaard. Verzoeker is duidelijk: "De eerste die ons zag was de vrouw, toen ze

begon te roepen, is mijn vader gekomen, het is niet ver." (CGVS, p. 11)”.

In een vierde middel voert verzoeker een schending aan “van artikel 48/3 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet en van het artikel 1.A.2 van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van

Vluchtelingen ondertekend te Genève op 28 juli 1951; Schending van het materiële motiveringsbeginsel,

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.”.

Hij betoogt dat homoseksualiteit in Niger maatschappelijk sterk wordt veroordeeld, dat sommige vormen

“strafrechtelijk beteugelbaar” zijn en verwijst naar de door hem neergelegde rapporten, rechtspraak van

de Raad en rechtspraak van de Franse beroepsinstantie inzake asiel.

In een vijfde middel voert verzoeker een schending aan van “artikel 48/4,48/5 en artikel 49/3 van de

Vreemdelingenwet, schending van de materiële motiveringsverplichting zoals bedoeld in artikel 62 van

de Vreemdelingenwet, schending van het artikel 3 van de wet van 29 juli 1991; schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Schending van artikel 3 EVRM.”.

Verzoeker voert aan dat het CGVS in de bestreden beslissing heeft nagelaten “op een zorgvuldige

manier te onderzoeken of er effectief dient te worden over gegaan tot de toekenning van de status van

subsidiaire bescherming. Evenwel komt hij tot de conclusie dat verzoeker niet in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming.”. Verzoeker betoogt dat niet nagegaan werd “of er gronden bestaan om aan te

nemen dat er een reëel risico bestaat op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c Vw. namelijk een

ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het

geval van een internationaal of binnenlandsgewapend conflict.”. Hij voert aan dat verweerder dit

conform artikel 49/3 Vreemdelingenwet dient na te gaan, gezien verzoeker afkomstig is van Niger waar

zowel het Malinese conflict als Boko Haram, opererend vanuit het Oosten (Nigeria), Islamitische staat

en andere extremistische groeperingen (o.a Al-Qaida) een dreiging vormen (zie stukken 13 en 14).

Verzoekers dorp bevindt zich tussen deze twee conflicthaarden. Ook vlakbij verzoekers geboortedorp

hebben er zich inmiddels aanslagen voorgedaan (zie stuk 15).

In hoofdorde wordt gevraagd “de bestreden beslissing te hervormen en verzoeker de

vluchtelingenstatus toe te kennen; Ondergeschikt de bestreden beslissing te hervormen en verzoeker

de status van subsidiaire bescherming toe te kennen; In meest ondergeschikte orde het dossier

opnieuw over te maken aan de Commissaris-Generaal voorde Vluchtelingen en de Staatlozen teneinde

een correct juridisch onderzoek mogelijk te maken.”.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker volgende stukken:

“2. Begeleidend schrijven

3. Fedasil, Eindrapport, kwetsbare personen met specifieke opvangnoden,

4. Attest dhr. Goris

5. Attest dr. Derkinderen
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6. Medische attesten AZ Nikolaas

7. Medische documenten Sint-Pieterziekenhuis

8. Arrest RvV 194 072 dd. 23.10.2017

9. Arrest Cour Nationale du Droit d'Asile dd. 06.09.2018

10. UNHCR, Guidelines on International protection no. 9

11. COC Nederland, Fleeing Homophobia.

12. ILGA World, State-sponsored Homophobia

13. USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018- Niger

14. US Department of State, Country report 2017- Niger

15. Anadolu Agency, Niger : huit morts dans une attaque attribuée à Boko Haram à Diffa”.

Bij verweernota voegt verweerder de COI Focus “Niger: Addendum. Situation sécuritaire du 1er mai

2016 au janvier 2018 » van 20 februari 2018 en de COI Focus « Niger : Situation sécuritaire » van 23

mei 2016.

Ter zitting legt verzoeker een medisch-psychiatrisch getuigschrift van Paul Derkinderen neer.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. 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.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. 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 in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat hij bijzondere procedurele noden heeft. Vooreerst

dient te worden opgemerkt dat verzoeker zijn verzoek om internationale bescherming deed op 13 mei

2016, terwijl artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet – dat de verplichting ter beoordeling van bijzondere

procedurele noden in hoofde van verzoekers om internationale bescherming vervat – werd ingevoegd bij

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007

betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen van

21 november 2017, welke pas in werking trad op 22 maart 2018. Aldus werd op het moment van

verzoek nog geen beoordeling werd gedaan. Zoals verzoeker ook aangeeft, werd deze beoordeling later

wel gemaakt (zie “beoordeling bijzondere procedurele noden” 28 september 2018). Waar verzoeker stelt

dat er op 28 september 2018 dan toch een beoordeling werd gemaakt wat zijn procedurele noden

betreft door de Dienst vreemdelingenzaken maar geen beoordeling werd gemaakt door het CGVS, blijkt

uit de bestreden beslissing het tegendeel, nu hierin als volgt werd gemotiveerd: “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,

en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen.”.
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2.4.2. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift verwijst naar een rapport van Fedasil over categorieën van

personen die bijzondere procedurele noden hebben, dient opgemerkt dat Fedasil verwijst naar de

identificatie van asielzoekers met bijzondere opvangnoden overeenkomstig de Opvangrichtlijn

2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 Juni 2013 (herschikking) (hierna:

Opvangrichtlijn) terwijl verzoeker lijkt te willen zeggen dat niet werd tegemoet gekomen aan zijn

bijzondere procedurele waarborgen overeenkomstig de Richtlijn 2013/32/EU van het Europees

Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de

toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: Procedurerichtlijn) in

de procedure bij Dienst Vreemdelingenzaken en het CGVS. Een loutere verwijzing naar een document

van Fedasil is onvoldoende nu de aanvrager om internationale bescherming met bijzondere

opvangnoden in de zin van de Opvangrichtlijn, niet noodzakelijk procedurele noden heeft zoals voorzien

bij de Procedurerichtlijn en omgekeerd.

2.4.3. Verzoeker verwijst naar zijn kwetsbare profiel als LGBTI en slachtoffer van fysiek geweld, maar

toont op geen enkele manier aan welke eventuele invloed dit zou kunnen gehad hebben op het correcte

verloop van zijn procedure of het verloop van het persoonlijk onderhoud. Ook de medische en

psychologische problemen waar verzoeker naar verwijst en dewelke hij slechts attesteert in zijn

verzoekschrift, maar waarvan hij geen eerdere bewijzen heeft neergelegd of eerdere melding van heeft

gemaakt tijdens de procedure, kunnen geen ander licht werpen op de beoordeling van de bijzondere

procedurele noden in hoofde van verzoeker zoals deze werd gemaakt in de bestreden beslissing.

Verzoeker heeft op geen enkel moment aangegeven dat hij omwille van zijn kwetsbaar profiel als LGBTI

en slachtoffer van fysiek geweld of omwille van zijn psychologische toestand niet in de staat zou zijn om

deel te nemen aan de onderhavige procedure. Uit een eenvoudige lezing van het gehoorverslag blijkt

bovendien duidelijk dat verzoeker wel kon antwoorden en niet gehinderd werd door zijn voorgehouden

kwetsbaar profiel of psychologische problemen. De dossierbehandelaar heeft hoe dan ook eenvoudige

en duidelijke vragen gesteld, die verzoeker goed kon volgen en waarvan hij de logica en de inhoud

correct begreep. Aan verzoeker werden daarenboven zowel open als concrete vragen gesteld.

Verzoeker formuleerde bovendien noch bij de DVZ, noch bij het CGVS enig bezwaar tegen het

plaatsvinden van de betreffende persoonlijke onderhouden. Verzoeker kreeg telkens naar aanleiding

van elk onderhoud nochtans de gelegenheid bijkomende opmerkingen te maken, doch maakte geen

enkele opmerking, laat staan dat hij kenbaar maakte dat hij niet bij machte mocht worden geacht om

volwaardige verklaringen af te leggen. Evenmin heeft hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud enige

opmerking gemaakt over eventuele medische of psychologische problemen die een invloed zouden

hebben gehad op het kunnen afleggen van verklaringen. Er kan op generlei wijze blijken dat enige

psychologische of medische problemen verzoeker verhinderd hebben volwaardige verklaringen af te

leggen. Uit het administratief dossier blijkt immers dat verzoeker tijdens het interview op de Dienst

Vreemdelingenzaken en tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS in staat was om gedetailleerde

verklaringen af te leggen en beschrijvingen te geven. Aldus is geenszins aangetoond dat verzoekers

voorgehouden kwetsbaar profiel of psychologische toestand een impact gehad hebben op zijn

verklaringen.

2.4.4. Waar verzoeker betoogt dat zijn raadsman reeds melding maakte van zijn kwetsbaarheid in het

begeleidend schrijven van 16 augustus 2018, merkt de Raad op dat zijn advocaat inderdaad melding

maakte van zijn homoseksualiteit en kwetsbaar profiel, doch geen gewag maakte van enige procedurele

noden. Wat betreft het bij verzoekschrift neergelegde medisch attest, opgesteld door Peter Goris op 2

maart 2017, kan niet blijken in welke hoedanigheid deze persoon dit attest heeft opgesteld, wat zijn

(professionele) band met verzoeker is, en op welke wijze hij tot de vaststellingen in het attest is

gekomen. Bovendien werd dit attest opgesteld op basis van verzoekers verklaringen en niet eerder

tijdens de procedure neergelegd, hoewel het reeds dateert van 2 maart 2017. Hoe dan ook kan uit dit

attest niet blijken dat verzoekers problemen een impact zouden kunnen hebben op het verloop van zijn

asielprocedure. Wat betreft het attest van psychiater-psychotherapeut Derkinderen van 25 maart 2015

dient opgemerkt dat dit attest opgesteld naar aanleiding van één consultatie (op 25 maart 2019) en dat

het een uiterst summier attest betreft dat niet uiteenzet op welke wijze werd gekomen tot de vaststelling

dat verzoeker aan “cognitieve en psychische problemen die van invloed zijn op het verloop van het

gesprek”. De overige medische documenten die werden neergelegd betreffen fysieke klachten waarvan

niet wordt aangetoond dat deze enigszins verbonden zijn met het asielrelaas van verzoeker.

2.4.5. Uit het medisch-psychiatrisch getuigschrift van Dr. Derkinderen van 19 juni 2019, neergelegd ter

terechtzitting, blijkt dat verzoeker viermaal op consultatie is geweest (op 25 maart 2019, 1 april 2019, 22

mei 2019 en 19 juni 2019).
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Hoewel in het attest wordt gesteld dat verzoeker cognitieve problemen heeft, wordt nergens vermeld dat

het cognitief geheugen van verzoeker dermate is aangetast dat hij niet in staat zou zijn degelijke en

bruikbare verklaringen af te leggen of zou kunnen deelnemen aan onderhavige procedure. Het attest is

derhalve niet van aard om de vaststellingen die de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas

ondermijnen in een ander daglicht te stellen. Voorgaande in acht genomen, toont verzoeker niet aan dat

de omstandigheden waarin het persoonlijk onderhoudt heeft plaatsgevonden hem gehinderd hebben de

gronden voor zijn verzoek uiteen te zetten.

Ten slotte dient nog te worden benadrukt dat een psychiater geen onderzoek voert naar de

waarachtigheid of de gegrondheid van de verklaringen van de patiënt over een eventuele vervolging

omwille van een (vermeende) homoseksuele geaardheid. Een arts kan vaststellingen doen met

betrekking tot de mentale gezondheidstoestand van een patiënt en, rekening houdend met zijn

bevindingen, vermoedens hebben over de oorzaak van de vastgestelde problemen, doch kan nooit met

volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen die aan de basis liggen van de

psychische problemen.

2.4.6. Verzoeker verklaarde Niger te zijn ontvlucht omwille van zijn homoseksuele geaardheid. De

Commissaris-generaal hecht echter geen geloof aan verzoekers vluchtmotieven.

2.4.7. Voorop merkt de Raad op dat verzoeker geen begin van bewijs neerlegt dat de asielinstanties

toelaten zijn identiteit, nationaliteit of profiel vast te stellen. Noch op het Commissariaat-generaal, noch in

zijn verzoekschrift, noch ter terechtzitting geeft verzoeker aan waarom hij tot op heden nalaat enig

bewijsstuk bij te brengen aangaande zijn identiteit of levensloop in Niger. De loutere beweringen geen

contact meer te hebben met mensen in Niger (notities van het persoonlijk onderhoud van 14 januari

2019 (hierna: notities), p. 4, p. 6) tonen niet aan dat hij ernstige pogingen ondernam of dat het voor hem

onmogelijk zou zijn om mensen in Niger te bereiken, teneinde enige stukken ter staving van zijn identiteit

en/of asielrelaas te verkrijgen. Het ontbreken van ieder begin van bewijs omtrent de identiteit en

levensloop van verzoeker houdt dan ook reeds een negatieve indicatie in met betrekking tot zijn

asielrelaas.

2.4.8. Verder ondergraven verzoekers strijdige en onverzoenbare verklaringen reeds de

geloofwaardigheid van zijn asielrelaas. Zo liet verzoeker op 24 mei 2016 bij de DVZ optekenen dat zijn

vader overleed toen hij nog ene baby was en dat zijn moeder overleed bij zijn geboorte (verklaring DVZ,

punt 13). Gedurende zijn interview bij de DVZ op 28 september 2018 verklaarde verzoeker echter dat hij

homoseksueel is en dat zijn vader hem ongeveer tien jaar geleden betrapt had (vragenlijst CGVS, vraag

3.5). Hij stelde tevens dat zijn ouders ondertussen overleden zijn (vragenlijst CGVS, vraag 3.7.c).

Wanneer verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud dan werd gevraagd of het klopte dat zijn ouders

reeds overleden waren, stelde verzoeker dat zijn ouders nog in leven waren toen hij Niger verliet, maar

dat hij niet weet wat er daarna gebeurd is met hen omdat hij geen contact meer onderhoudt met hen

(notities, 4). Verzoeker legde uit dat hij bij de DVZ verklaarde dat zijn ouders overleden waren “[o]mdat

het lang geleden was dat ik bij hen was, toen ik het land verliet was ik 16 jaar” (notities, p. 4), hetgeen

echter geen steek houdt. Daarnaast gaf verzoeker bij de DVZ aan dat zijn vader hem ongeveer tien jaar

geleden betrapte, terwijl hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud aangaf dat hij betrapt werd door de vrouw

van de man met wie hij sliep, die hen vond en begon te roepen (notities, p. 9-10). Verzoeker gaf aan dat

de dorpelingen hierop kwamen en hem sloegen, dat ze wegvluchtten naar de brousse om niet gedood te

worden en dat hij vervolgens pas midden in de nacht naar huis ging toen iedereen sliep (notities, p. 10).

Verzoeker merkte hierbij op “Toen ik zei dat mijn vader overleden was, dat was de waarheid niet, het is

nu dat ik de waarheid zeg” en gaf aan dat zijn vader zei “ik weet wat er gebeurd is, je kan hier niet

blijven, anders zal je mij ook problemen bezorgen” (notities, p. 10). Door de protection officer gewezen

op zijn incoherente verklaringen aangaande wie hem betrapte, stelde verzoeker “We zijn de buren, het

huis ligt ernaast. Als je bij hem praat kun je het bij ons horen.”, waarop de protection officer “Maar het

was uw vader niet die jullie betrapte?”, en verzoeker “De eerste die ons zag was de vrouw/ toen ze

begon te roepen is mijn vader gekomen, het is niet ver.” (notities, p. 11). De Raad kan slechts vaststellen

dat verzoeker zijn verklaringen aanpast naarmate hij wordt geconfronteerd met ongerijmdheden.

Verzoekers strijdige en wijzigende verklaringen ondermijnen dan ook de waarachtigheid van zijn

vluchtmotieven.

2.4.9. Wat betreft zijn ouders stelt verzoeker dat hij bij zijn asielaanvraag in 2016 aanvankelijk niet

durfde spreken over zijn vrees voor vervolging omwille van zijn homoseksualiteit. De Raad kan echter

niet inzien dat verzoeker leugenachtige verklaringen zou afleggen over de dood van zijn ouders omdat

hij niet over zijn homoseksuele geaardheid durfde spreken.
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Bovendien stelde verzoeker bij de DVZ op 28 september 2018 dat hij Niger ontvluchtte omwille van zijn

homoseksuele geaardheid (vragenlijst CGVS, vraag 3.5) en gaf hij tevens aan dat zijn ouders inmiddels

overleden waren (vragenlijst CGVS, punt 3.7), terwijl hij vervolgens tijdens zijn persoonlijk onderhoud

stelde niet te weten wat er met hen gebeurd is (notities, p. 4). Wat betreft verzoekers strijdige

verklaringen over de ontdekking door zijn buurvrouw en vader, wijst verzoeker er in zijn verzoekschrift op

dat hij bij de DVZ slechts de gelegenheid kreeg een korte samenvatting van zijn verhaal te doen en

tijdens het persoonlijk onderhoud meer in staat was details te geven.

De Raad wijst erop dat verzoekers verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken aan hem werden

voorgelezen en hij deze voor akkoord heeft ondertekend zonder gebruik te maken van de mogelijkheid

om eventuele correcties aan te brengen. Bij het invullen van de vragenlijst wordt de verzoeker om

internationale bescherming erop gewezen dat van hem wordt verwacht dat hij kort maar nauwkeurig de

voornaamste elementen of feiten aangeeft die tot zijn vlucht hebben geleid. In deze ontslaat het verzoek

om bondig te antwoorden op de gestelde vragen, de verzoeker om internationale bescherming

geenszins van zijn medewerkingsplicht en de verplichting om zo accuraat en volledig mogelijk zijn

asielmotieven te vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De vaststelling dat verzoeker bij de DVZ

naliet te vermelden dat hij eigenlijk door de vrouw van zijn partner betrapt werd, ondergraaft dan ook de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen omtrent deze betrapping. Zijn post-factum verduidelijkingen in

het verzoekschrift kunnen hier geen afbreuk aan doen.

2.4.10. Waar in het verzoekschrift aangaande de beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming op basis van homoseksualiteit gewezen wordt op naar de arresten C-148/13, C-149/13, C-

150/13 van het Hof van Justitie, het rapport “Fleeing Homophobia” en de UNHCR “Guidelines on

international Protection: N.9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender

Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the

Status of Refugees”, antwoordt de Raad dat wordt aangenomen dat het aantonen van een seksuele

geaardheid gevoelig kan liggen en niet evident is. Indien de kandidaat-verzoeker om internationale

bescherming echter geen bewijs kan verschaffen aangaande zijn of haar seksuele oriëntatie en/of er is

een gebrek aan specifieke informatie betreffende de status van LGBT in het land van herkomst, dan

stelt ook UNHCR dat de seksuele oriëntatie dient te blijken uit de verklaringen van de kandidaat-

verzoeker om internationale bescherming (UNHCR, “Guidance Note on Refugee Claims relating to

sexual orientation and gender identity”, Genève, 2008, nr. 35). De Raad benadrukt dat kan verwacht

worden dat de verzoekende partij minstens doorleefde verklaringen aflegt aangaande haar eigen

homoseksuele bewustwording, ervaringen en relaties en de eigenheid van homoseksualiteit die verder

reiken dan stereotiepe opvattingen over homoseksualiteit. Van een verzoeker om internationale

bescherming die zichzelf identificeert als homoseksueel en omwille van deze seksuele geaardheid

beweert een vrees te hebben of een risico te lopen in zijn land van oorsprong kan worden verwacht dat

hij dit overtuigend aantoont. Ook kan sociale aanknoping worden verwacht en dus enige bekendheid

worden aangetoond met de situatie van homoseksuelen in zijn land van oorsprong en eventueel ook in

België.

2.4.11. Verzoeker kon echter geenszins doorleefd vertellen over de bewustwording van zijn

homoseksualiteit. Zo gaf verzoeker aan dat hij zich op zevenjarige leeftijd, toen ze hem naar de

Koranschool stuurden, voor het eerst aangetrokken voelde tot mannen (“Ik was klein, ik was 7 jaar

ongeveer toen ze me naar de Koran school stuurden.”, notities, p. 12). Gevraagd hoe hij dit merkte,

stelde verzoeker vaag, “Dat was wat ik in mijn leven voelde (…) Ik voelde plezier, het was iets dat me

aanstond” (notities, p. 12). Verzoeker gaf verder aan dat hij op die leeftijd hoorde spreken over

homoseksualiteit maar dat hij niet precies wist wat het was en dat hij pas begreep wat homoseksualiteit

was toen hij op twaalfjarige leeftijd ouderen hierover hoorde praten (notities, p. 12). Gevraagd welke

gevoelens verzoeker dan had als zevenjarige, antwoordde hij “Toen ik 7 was, deden we dat zonder dat

we wisten wat de draagwijdte daarvan was, van wat we deden. (…) We sliepen samen zonder te weten

wat het was, we waren klein, we dachten niet dat het een probleem was.” (notities, p. 12). Verder stelde

verzoeker dat hij op zestienjarige leeftijd met zekerheid wist dat hij homoseksueel was, omdat hij het “in

mijn lichaam [begon] te voelen, mijn lichaam begon de informatie te geven. (…) Op dat moment begon

ik te ejaculeren, dan kwam ik te weten hoe mijn lichaam werkte.” (notities, p. 13). Verzoeker

verduidelijkte verder: “Ik wil zeggen, toen ik klein was, we deden dat, we ejaculeerden niet, we voelden

niets. Toen ik het deed toen ik 16 was, dan ejaculeerde ik en voelde ik het. (…) Toen de liefde bedreef

wil ik zeggen, toen ik dat deed als ik klein was, dan ejaculeerde ik niet, dan voelde ik niets.” (notities, p.

13).
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Door de protection officer opgemerkt dat verzoeker, voorafgaand aan zijn ejaculatie, er toch al bewust

voor gekozen had om met een man te slapen en gevraagd of hij dan al niet wist dat hij homoseksueel

was, antwoordde verzoeker louter “Ja inderdaad maar op dat moment voelde ik er geen plezier aan, ik

kon niet weten of er plezier was of niet.” (notities, p. 13). Uit de vaststelling dat verzoeker de

bewustwording van zijn homoseksualiteit koppelt aan zijn ejaculatie en lijflijke ervaringen kan slechts

blijken dat verzoeker de homoseksuele geaardheid reduceert tot het stellen van seksuele handelingen.

Dit blijkt ook uit verzoekers antwoord, wanneer gevraagd om uit te leggen wat homoseksualiteit is: “Het

is iets, als je samenwoont met een vrouw, dan voel je niets, je hebt enkel plezier als je met een man

slaapt”.

2.4.12. Dit beperkt begrip van homoseksualiteit wordt nog versterkt door verzoekers verklaring: “Bij

sommige mensen is het een ziekte die je plots treft, bij mij is het geen ziekte, ik groeide zo op.”, notities,

p. 13). Verzoeker is duidelijk niet op de hoogte, noch heeft hij ervaren wat homoseksualiteit precies

inhoudt.

2.4.13. Waar verzoeker betoogt dat hij homoseksualiteit niet als ziekte ziet en denkt dat er mogelijks

verwarring is omdat hij wel op de hoogte is van personen die een ziekte oplopen na seksueel contact te

hebben gehad, kan de Raad slechts vaststellen dat dit geen grondslag vindt in het administratief dossier

nu verzoeker uitdrukkelijk stelde dat voor sommige mensen “het een ziekte [is] die je plots treft” (notities,

p. 13). Verzoeker stelt daarnaast dat hij in Niger opgroeide en dus geen jargon leerde om zijn gevoelens

en geaardheid te omschrijven, alsook zijn gevoelens lange tijd heeft moeten onderdrukken. De Raad

merkt echter op dat verzoeker reeds jarenlang in België verblijft en voorhoudt zich in LGBTI-kringen te

begeven en een serieuze homoseksuele relatie te hebben. Indien verzoekers verklaringen

dienaangaande waarachtig zijn, dan kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij inmiddels genuanceerde

en correcte verklaringen zou kunnen geven over wat de homoseksuele geaardheid precies inhoudt,

quod non. Er kan dan ook niet blijken dat verzoeker het homo-zijn heeft besproken (eventueel binnen

zijn homoseksuele relatie) in België.

2.4.14. Ook verzoekers verklaringen over de gevoelens die gepaard gingen met het ontdekken van zijn

homoseksuele geaardheid zijn oppervlakkig en wijzen erop dat verzoeker een dergelijke ingrijpende

bewustwording niet werkelijk heeft beleefd. Tijdens zijn persoonlijk onderhoud gevraagd hoe hij zich

voelde bij het ontdekken van zijn geaardheid, gelet op de door hem geschetste homofobe Nigerese

samenleving, stelde verzoeker immers louter “Nee, ik aanvaardde het, dat beviel me en ik aanvaardde

het. Ik heb nooit de gevoelens die ik voelde proberen te negeren. (…) Ik wist dat het niet aanvaard werd,

ik wist niet dat het zo ging uitdraaien, wat er daarna gebeurde.” (notities, p. 14). Nochtans is redelijk te

verwachten dat de homoseksuele bewustwording in de volgens verzoeker homofobe Nigerese

samenleving een uitermate ingrijpende en beangstigende realisering uitmaakt. Verzoeker had dan ook

minstens moeten kunnen aangeven hoe hij als homoseksueel geconfronteerd werd bij de

bewustwording van de eigen geaardheid met een homofobe maatschappij als de Nigerese en hoe hij

opgroeiend, levend en schoollopend omging met de manifest vijandige perceptie ervan - en dus van

hemzelf - door de maatschappij. Er wordt van verzoeker geen verregaande individuele introspectie en

volledige bewustwording van zijn gevoelens en emoties verwacht, doch wel een doorleefde weergave

van de gewaarwordingen die gepaard gingen met de realisering van zijn seksuele geaardheid. Het komt

immers in de eerste plaats aan verzoeker toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan

aannemelijk te maken, wat hij evenwel heeft nagelaten. Verzoekers verklaringen komen stereotiep voor

en getuigen bovendien van een gebrek aan inzicht in de complexe realiteit waarmee een homoseksueel,

die is opgegroeid in dergelijke moeilijke omgeving, wordt geconfronteerd bij de bewustwording van diens

seksuele geaardheid.

2.4.15. Verzoekers verklaring een homoseksuele relatie te hebben met de Belg R.S. komt zo in een

ander daglicht te staan. Verzoeker stelde dat hij R.S. al vier jaar kent, dat ze eerst gewoon vrienden

waren voor ze partners werden en inmiddels twee jaar samenwonen (notities, p. 17). Gevraagd hoe de

vriendschap dan in een relatie evolueerde, antwoordde verzoeker “Hij leefde graag samen met mij, hij

legde me uit dat hij homo is, dat hij met zijn ouders woonde maar dat ze overleden zijn en dat ik bij hem

mocht komen wonen.” (notities, p. 16). Verzoeker gaf aan dat ze samen eten en samen slapen (notities,

p. 5). Hoewel kan aangenomen worden dat verzoeker bij R.S. inwoont, kan uit zijn verklaringen niet

blijken dat verzoeker enige (romantische) interesse heeft in R.S., noch dat zij een liefdesrelatie zouden

hebben. Zo kende verzoeker zijn geboortedatum niet, noch hoe oud R.S. is (notities, p. 5) en kende hij

evenmin zijn beroep (notities, p. 5).
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Verzoeker wist ook de naam van de zus van R.S. niet, noch van haar kinderen (notities, p. 16). Hij wist

evenmin de namen van de ouders van R.S. en kon louter aangeven dat ze overleden zijn (notities, p.

17).

Hij verklaarde verder dat R.S. gestudeerd heeft, doch wist niet hoe ver hij geraakte, noch wat hij

gestudeerd heeft (notities, p. 17). Verzoeker omschrijft R.S. als “groot en corpulent” en stelt dat R.S.

geen slechte eigenschappen of gewoontes heeft waaraan hij hem stoort (notities, p. 17). Gevraagd wat

verzoeker en R.S. zoal samen doen als koppel, antwoordde verzoeker “Ik help hem in het huishouden,

als zijn kleren vuil zijn, dan kan ik ze wassen. Hij vindt dat dit hem het leven gemakkelijk maakt want hij

woont alleen.” (notities, p. 17). Gevraagd wat ze doen in het weekend, antwoordde verzoeker “Sinds ik

hem ken, werkt hij”, waarop de protection officer “Ook in het weekend?”, en verzoeker “Hij werkt elke

dag” (notities, p. 17). Op de vraag of R.S. lid is van een organisatie of een politieke partij, antwoordde

verzoeker “Hij praat niet over politiek, hij staat op in de ochtend en gaat naar zijn werk.” (notities, p. 17).

Verzoekers verklaringen wijzen er slechts op dat hij inwoont bij iemand voor wie hij onder meer het

huishouden doet. De vaststelling dat verzoeker amper iets weet over R.S. en evenmin een leven als

samenwonend homokoppel kan beschrijven, ondergraaft hun beweerde jarenlange homoseksuele

relatie.

2.4.16. Waar verzoeker in het verzoekschrift volhardt dat hij een serieuze relatie heeft met R.S. die

reeds twee jaar duurt en meent dat verweerders conclusie quasi alleen gebaseerd is op “enkele

elementen inzake kennis die verzoeker niet uit het hoofd kent: o.a. de namen van de gestorven ouders,

de naam van de studie van verzoekers partner, de namen van de zus van verzoeker partner, zijn ouders

en zijn neefjes en nichtjes” licht hij niet toe waaruit deze relatie dan wel moet blijken. De Raad herneemt

dat wel degelijk kan worden verwacht dat verzoeker, indien hij een relatie met R.S. heeft, interesse toont

in het leven van R.S. en dergelijke elementaire gegevens kent. Waar verzoeker betoogt dat hij Frans en

Engels praat met zijn partner, zodat het niet evident is om Nederlandstalige namen en termen uit het

hoofd te leren, wijst de Raad erop dat geenszins wordt verwacht dat verzoeker dergelijke gegevens uit

het hoofd leert, maar kent ten gevolge van interacties met R.S. en zijn familie. Waar verzoeker eraan

toevoegt dat hij de zus van R.S. ook niet vaak ziet, merkt de Raad op dat verzoeker tijdens zijn

persoonlijk onderhoud liet optekenen dat hij de zus van R.S. wel degelijk vaak ziet (notities, p. 16).

Verzoeker stelt verder dat bovendien uit de neergelegde foto’s bleek dat “hij en zijn partner met tijd en

stond uitstapjes doen: naar de zee, naar de carnavalsstoet, naar gaybars” en dat aan verweerder is om

hiermee rekening te houden. Uit eenvoudige, ongedateerde foto’s kunnen geenszins de precieze

feitelijke omstandigheden worden afgeleid waarin de foto werd genomen, laat staan dat deze kunnen

aantonen dat verzoeker en R.S. daadwerkelijk een homoseksuele relatie hebben.

2.4.17. De Raad kan uit het geheel van verzoekers verklaringen niet afleiden dat hij daadwerkelijk en

gemeend homoseksueel is. Verzoeker maakt zijn voorgehouden homoseksuele geaardheid geenszins

aannemelijk. Bijgevolg wordt evenmin enig geloof gehecht aan zijn bewering omwille hiervan Niger te

zijn ontvlucht.

2.4.18. Verzoeker wijst er in zijn verzoekschrift op dat wijst erop dat “[a]rtikel 10 van de

kwalificatierichtlijn (2011/95) en artikel 48/3 Vw. stellen ondubbelzinnig dat er terdege rekening wordt

gehouden met genderaspecten, waaronder genderidentiteit, wanneer moet worden vastgesteld of

iemand tot een bepaalde sociale groep behoort of wanneer een kenmerk van een dergelijke groep wordt

geïdentificeerd. Ook art. 15, lid 3, a van Richtlijn 2013/32 vereist dat de persoon die het verhoor afneemt

voldoende bekwaam is om rekening te houden met de persoonlijke of algemene omstandigheden die

een rol spelen bij het asielverzoek, met inbegrip van de culturele achtergrond en kwetsbaarheid van de

asielzoeker, voor zover dat mogelijk is.”. Uit een lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud

blijkt dat de protection officer open vragen heeft gesteld, die verzoeker toelieten om uitgebreide

verklaringen af te leggen omtrent de ontdekking en de beleving van zijn beweerde homoseksualiteit in

de context van de homofobe Nigerese samenleving.

2.4.19. Verzoeker haalt in zijn verzoekschrift aan dat in de bestreden beslissing noties gebruikt worden

als 'allerminst doorleefd', 'homofoob' en 'een oprecht aangegane relatie' en betoogt dat dit geen

objectieve termen zijn en blijk geven van een subjectieve en vooringenomen beoordeling. In casu blijkt

uit de notities van het persoonlijk onderhoud dat verzoeker uitgebreid werd gehoord over zijn

voorgehouden seksualiteit, relaties en activiteiten, en de hieruit voortvloeiende voorgehouden

vervolging. Uit het administratief dossier kan blijken dat de dossierbehandelaar zijn taak correct heeft

uitgevoerd door de verzoeker om internationale bescherming de mogelijkheid te bieden zijn relaas

uitgebreid toe te lichten en zijn verklaringen desgevallend te nuanceren, aan te vullen of te corrigeren, of
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ter zake een gedegen verklaring te bieden. De Raad ziet niet in hoe dit kan worden geïnterpreteerd als

vooringenomenheid zeker niet wanneer verzoeker zelf meent dat homoseksualiteit een ziekte kan zijn.

Het asielonderzoek wordt daarbij gevoerd door een onpartijdige ambtenaar die er geen persoonlijk

belang bij heeft om de verklaringen van de kandidaat-asielzoeker op een subjectieve manier te

interpreteren wat overigens zou indruisen tegen zijn wettelijke opdracht en professionele deontologie.

2.4.20. De door verzoeker neergelegde rapporten “The state of human rights for LGBT people in Africa”,

“COC Nederland, Fleeing Homophobia”, “ILGA World, State-sponsored Homophobia” hebben

betrekking op de situatie van personen met een homoseksuele geaardheid in Niger, en bij uitbreiding,

Afrika. Gezien verzoeker niet aannemelijk maakt homoseksueel te zijn, worden deze rapporten niet

dienstig neergelegd.

Verzoekers argumenten in het verzoekschrift dat homoseksualiteit in Niger maatschappelijk sterk wordt

veroordeeld, dat sommige vormen “strafrechtelijk beteugelbaar” zijn en zijn verwijzingen naar

rechtspraak van de Raad en rechtspraak van de Franse beroepsinstantie inzake asiel, zijn evenmin

nuttig.

2.4.21. De door verzoeker neergelegde documenten kunnen voorgaande vaststellingen niet doen

ombuigen. Wat betreft de getuigenissen van mensen die zeggen verzoeker te kennen als homoseksueel

of die menen te weten dat verzoeker homoseksueel is, hebben deze geen objectief noch officieel

karakter. Dergelijke getuigenissen opgesteld door privépersonen, hebben geen objectieve bewijskracht

maar zijn de uiting van een mening van deze personen op vraag van verzoeker. Deze documenten

kunnen de voorgaande conclusies over de ongeloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden

homoseksualiteit niet herstellen, laat staan dat deze stukken zouden aantonen dat hij hierdoor in Niger

problemen zou hebben gekend. Een document dient, om bewijswaarde te hebben, immers coherente en

geloofwaardige verklaringen te ondersteunen, quod non in casu, gelet op het voorgaande.

De door verzoeker neergelegde foto’s werden hierboven reeds besproken.

De selectie pagina’s uit rapporten en artikels (rapport van SRC, FRA, AIDA en artikels open democracy,

open migration, sociologia online), beschrijven de algemene situatie in Italië en worden aldus niet

dienstig neergelegd.

2.4.22. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU van het

Europese Parlement en de Raad van 13 december 2011 (Kwalificatierichtlijn) dient te worden opgemerkt

dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan wel directe werking hebben in de Belgische

rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke

en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door

de communautaire of nationale overheden behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken.

De omzettingstermijn van de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13

december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als

personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor

personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende

bescherming verstreek blijkens artikel 39 van deze richtlijn op 21 december 2013, datum waarop ook

deze richtlijn effectief in Belgisch recht werd omgezet. De schending van de richtlijn kan derhalve niet

rechtsgeldig worden ingeroepen.

Hoe dan ook uit het administratief dossier en uit het verzoekschrift kan blijken dat verzoekers aanvraag

om internationale bescherming op individuele basis heeft plaatsgevonden. Daarbij werd rekening

gehouden met, onder meer, met de door verzoeker afgelegde verklaringen en overgelegde stukken en

met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden die verzoeker wenste mee te delen

"teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, de daden

waaraan hij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen worden, met vervolging of ernstige schade

overeenkomen".

Verzoeker gaat er duidelijk aan voorbij dat de samenwerkingsplicht vervat in artikel 4 van de

Kwalificatierichtlijn geen synoniem van “gedeelde bewijslast” is waarbij de commissaris-generaal zou

moeten bewijzen dat de feiten onwaar zijn en zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling

opvullen. De samenwerkingsplicht vervat in de tweede zin van artikel 4, eerste lid van de

Kwalificatierichtlijn volgt immers nadat de bewijslast, zoals omschreven in de eerste zin van voornoemd

artikel, in de eerste plaats bij de verzoeker om internationale bescherming is gelegd. Het is dan ook aan

verzoeker om alle nodige elementen voor de beoordeling van zijn verzoek om internationale

bescherming aan te reiken en de verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten.
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De plicht tot samenwerken voor de commissaris-generaal, doet dus geen afbreuk aan de verplichting

van de verzoeker om internationale bescherming om de relevante gegevens noodzakelijk voor de

beoordeling van de gegrondheid van zijn verzoek om internationale bescherming spontaan en zo

spoedig mogelijk te verstrekken (in deze zin zie Hvj 22 november 2012 “MM v. Ierland”, C-277/1).

2.4.23. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet conform vaste

rechtspraak van de Raad van State worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de

overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij

deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari

2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoeker licht niet hoe artikel 41 van het Handvest

van de Grondrechten van de Europese Unie dat een verplichting in hoofde van de instellingen, organen

en instanties van de Unie betreft, dienstig kan worden aangevoerd.

2.4.24. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop

de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504) noch van de beoordeling van

de feiten die de commissaris-generaal heeft gemaakt op basis van artikel 27 van het K.B. van 11 juli

2003. Waar verzoeker het CGVS een manifeste appreciatiefout verwijt door telkens de meest nadelige

interpretatie voor verzoeker te weerhouden, kan dergelijke boutade uit een eenvoudige lezing van het

gehoorverslag en de bestreden beslissing niet blijken.

2.4.25. Wat betreft verzoekers verwijzingen naar arresten van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, gaat hij eraan voorbij dat de rechtspraak van de Raad geen

precedentenwerking heeft. Bijkomend kan worden herhaald dat door de devolutieve kracht van het

beroep de Raad niet gebonden is door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund.

2.4.26. 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.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. 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.

2.5.2. Uit de informatie vervat in het administratief dossier – de COI Focus “Niger: Addendum. Situation

sécuritaire du 1er mai 2016 au janvier 2018” van 20 februari 2018 en de COI Focus “Niger : Situation

sécuritaire” van 23 mei 2016, door de commissaris-generaal neergelegd bij verweernota – blijkt

daarnaast dat er in Niger geen binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet

beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan

de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, in

voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging, quod non in

casu.

2.5.3. De door verzoeker neergelegde rapporten en artikelen - “Niger 2017 human rights report”,

“USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2018- Niger”, “US Department of State, Country

report 2017- Niger”, “Anadolu Agency, Niger : huit morts dans une attaque attribuée à Boko Haram à

Diffa” – liggen in dezelfde lijn van de hierboven aangehaalde COI’s en kunnen niet aan dat voornoemde

informatie foutief is of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd.

2.5.4. Het geciteerde reisadvies is gericht op toeristen die niet de nationaliteit bezitten van een bepaald

land of die niet van een bepaalde regio in dit land afkomstig zijn.
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Dit reisadvies kan aldus niet zonder meer worden doorgetrokken voor personen zoals verzoeker die wel

deze nationaliteit hebben en van deze regio afkomstig zijn. Het reisadvies waarnaar verzoeker verwijst,

is dan ook irrelevant en geenszins te beschouwen als een richtlijn voor de diensten belast met het

onderzoek van de verzoeken om internationale bescherming, gezien een reisadvies niet slaat op

verzoekers concrete situatie, doch slechts een algemene strekking heeft en bedoeld is om een

algemene situatieschets te geven voor bezoekers van het betrokken land.

2.6. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.7.1. 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.

2.7.2. 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. 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.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien oktober tweeduizend negentien 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


