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nr. 231 072 van 10 januari 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. LUNANG

Ouderghemlaan 68/31

1040 BRUSSEL

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 Vietnamese nationaliteit te zijn, op 21 december 2019

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

staatlozen van 16 december 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 januari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat E.

LUNANG en van attaché H. NUYTS, 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 verklaarde de Vietnamese nationaliteit te bezitten en op X 1987 geboren te zijn in het dorp X, gelegen

in het district Vinh Loc van de provincie Thanh Hoa. Nadat u uw middelbaar diploma behaalde verhuisde

u naar de provincie Binh Duong waar u als arbeidster werkte in de textiel- en papiersector. Hier verbleef

u vier jaar waarna u een jaar terug in Than Hoa provincie verbleef. Vervolgens vestigde u zich opnieuw

in Binh Duong waar u in 2008 trouwde met uw man en waar jullie eerste kind geboren werd in 2009.

Jullie verhuisden vervolgens in 2011 naar de geboorteplaats van uw man, namelijk Nghi Van, in het

district Nghi Loc van de Nghe An provincie.
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Uw man besloot in 2013 elders werk te zoeken en u reisde met uw zoon terug naar Thanh Hoa. Hier

werd jullie tweede kind geboren. U had af en toe contact met hem.

In 2013 leerde u in Ho Chi Min-stad ook de vrouw D.T.T. kennen. Zij was eveneens afkomstig

van Thanh Hoa en jullie hielden dan ook contact. Uiteindelijk kregen jullie een relatie. Wanneer u in het

huis naast dat van uw schoonfamilie verbleef kwam uw vriendin u bezoeken en ze bleef hier ook slapen.

U vergat echter de deur op slot te doen en uw nicht betrapte u en uw vriendin wanneer jullie samen in

bad zaten. Zij informeerde de buurt en wanneer u met uw vriendin in uw bed lag zag de hele buurt jullie

door het raam. Even later werd u om tien uur ’s avonds op straat door uw schoonbroers geslagen. U

ging enkele dagen later een klacht indienen bij de politie, maar die arresteerde u zelf enkele dagen later.

U werd twee dagen lang vastgehouden en u moest verklaringen opstellen waarin u uiteenzette waarom

er ruzie was in de familie. Na uw vrijlating keerde u terug naar Thanh Hoa. Wanneer u in augustus 2018

voor een paar dagen terug was in Ha Thinh lachte alle kinderen op straat u uit en u durfde het huis niet

te verlaten. Uiteindelijk reisde u op 1 september 2018 terug naar Thanh Hoa. U heeft uw ouders nooit

verteld over uw relatie met D.T.T..

Een nicht van u zag hoe triest u was en zij regelde een ontspannende reis voor u naar Frankrijk. U

verliet Vietnam met het vliegtuig met uw eigen paspoort op 17 of 18 november 2018 en reisde via

enkele onbekende tussenstops naar Frankrijk. Eens in Frankrijk merkte u de vrijheden die u er kreeg en

u besloot niet terug te keren naar Vietnam. In Frankrijk verbleef u indien mogelijk in de restaurants waar

u werkte en anders op straat. Omdat het moeilijk was om er werk te vinden reisde u door naar België in

september 2019. Hier werd goed voor u gezorgd. U kreeg bovendien een relatie met uw bazin,

genaamd N.L.P.. Uw kinderen verbleven momenteel bij uw ouders tot u gearresteerd werd had u

geregeld contact met hen. Op 6 november 2019 werd u aangehouden en overgebracht naar het

centrum voor illegalen te Brugge. Er kon immers worden vastgesteld dat u niet over verblijfsdocumenten

beschikte in België. Op 8 november 2019 diende u een verzoek om internationale bescherming in.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u een kopie van een paspoort neer.

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.

Het feit dat u het grondgebied van het Rijk onrechtmatig bent binnengekomen of uw verblijf op

onrechtmatige wijze hebt verlengd, en u zich, gezien de omstandigheden van uw binnenkomst, zonder

gegronde reden niet zo vlug mogelijk bij de autoriteiten hebt aangemeld of geen verzoek om

internationale bescherming hebt ingediend, rechtvaardigde dat er een versnelde procedure werd

toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

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, dit om onderstaande

redenen.

Ten eerste diende u pas laattijdig een asielaanvraag in, waardoor de geloofwaardigheid, minstens de

ernst van uw beweerde problemen, in ernstige mate ondermijnd wordt. Zo kwam u volgens uw

verklaringen reeds op 17 of 18 november 2018 aan in Frankrijk en reisde u vervolgens in september

2019 door naar België (CGVS p.4-5). U diende pas op 8 november 2019 een jaar na uw aankomst in

Europa en drie maanden na uw aankomst in België een verzoek om internationale bescherming in. U

wachtte bovendien met dit verzoek om internationale bescherming tot u gearresteerd werd met het oog

op repatriëring. Als verklaring voor deze laattijdigheid beweerde u dat u niet op de hoogte was van deze

procedure (CGVS p.5). Deze bewering zou eventueel een verklaring kunnen bieden voor een

laattijdigheid van enkele dagen, maar niet van enkele maanden.
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Een dergelijke houding kan moeilijk in overeenstemming worden gebracht met het hebben van een

vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Een asielprocedure is net uitgewerkt om

bescherming te bieden aan personen die vrezen voor vervolging om een reden voorzien in de

Vluchtelingenconventie en/of vrezen voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van iemand die beweert zo'n vrees te hebben en

stelt daarom zijn land te zijn ontvlucht, kan redelijkerwijs verwacht worden dat hij zo snel mogelijk en

althans binnen een redelijke termijn deze beschermingsmodaliteiten aangrijpt. Dat u pas een jaar na uw

aankomst in Europa een verzoek om internationale bescherming zou indienen doet dan ook vermoeden

dat asiel voor u nooit een prioriteit is gebleken. Het lijkt er dan ook sterk op dat u alle mogelijke middelen

aanwendt om in België te kunnen blijven, meer dan dat u een oprechte vraag indiende tot het verkrijgen

van internationale bescherming.

Het CGVS benadrukt ten tweede dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een verzoek om

internationale bescherming in beginsel op de verzoeker zelf rust. Dit basisprincipe is wettelijk verankerd

in artikel 48/6, eerste lid Vw. en wordt uitdrukkelijk erkend door het UNHCR (zie: UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, december 2011, § 196),

het Hof van Justitie (HvJ, C-465/07, Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, 2009 en HvJ, C-277/11,

M.M. t. Ierland, 2012) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, Saadi t. Italië, nr.

37201/06, 28 februari 2008, § 129 en EHRM, NA t. Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008, §

111). Het is derhalve in de eerste plaats uw verantwoordelijkheid en plicht om de gegevens te

verstrekken die nodig zijn voor een correcte beoordeling van de feiten en omstandigheden waarop u

zich beroept. Dit neemt niet weg dat de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

voor de bepaling van de relevante elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te

werken.

Deze samenwerkingsplicht in hoofde van het CGVS bestaat er in de eerste plaats in dat het CGVS

nauwkeurige en actuele informatie verzamelt over de algemene omstandigheden in het land van

herkomst (HvJ, C-277/11, M.M. t. Ierland, 2012, §§ 65-68; EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23

augustus 2016, § 98). Dit vloeit logischerwijze voort uit het feit dat het doel van de procedure voor de

toekenning van internationale bescherming er in bestaat na te gaan of een verzoeker al dan niet nood

heeft aan internationale bescherming, en bij de beoordeling van deze beschermingsnood niet alleen

rekening moet worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, maar ook met

algemene omstandigheden in het land van oorsprong op het tijdstip waarop een beslissing wordt

genomen (artikel 48/6, § 5 Vw.).

Wat de persoonlijke omstandigheden betreft, spreekt het voor zich en wijst ook het EHRM er op dat een

verzoeker in wezen de enige partij is die in staat is om informatie over zijn persoonlijke

omstandigheden te verschaffen. Bijgevolg rust de bewijslast, voor wat de individuele omstandigheden

betreft, in beginsel op de schouders van de verzoeker, die zo spoedig mogelijk alle elementen ter

staving van zijn verzoek om internationale bescherming dient neer te leggen (EHRM, J.K. e.a. t.

Zweden, nr. 59166/12, 23 augustus 2016, § 96).

In het licht van het voorgaande en overeenkomstig artikel 48/6, § 1, eerste lid Vw. bent u derhalve

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

van informatie over uw verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan u is om de nodige feiten

en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over

het verzoek om internationale bescherming. Deze relevante elementen omvatten luidens artikel 48/6, §

1, tweede lid van de Vreemdelingenwet onder meer , doch niet uitsluitend, uw verklaringen en alle

documentatie of stukken in uw bezit met betrekking tot uw identiteit, nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van de relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie en de redenen waarom u een verzoek indient.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk gewezen werd op

de medewerkingsplicht die op uw schouders rust, blijkt uit het geheel van de door u afgelegde

verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot

medewerking (CGVS p.2).

Zo kon het CGVS allereerst vaststellen dat u moedwillige informatie tracht achter te houden betreffende

uw eerdere verblijfplaatsen. U legde immers volstrekt tegenstrijdige verklaringen af over de plaatsen

waar u heeft verbleven sinds de geboorte van uw tweede kind tot aan uw vertrek uit Vietnam.
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Zo verklaarde u aanvankelijk dat u tussen de geboorte van uw tweede zoon en 2018 in Thanh Hoa

provincie verbleef (CGVS p.4). Later in het interview verklaarde u dan weer dat u in juni 2017 nieuw was

in Nghe An provincie en het er nog niet zo goed kende (CGVS p.8). Verder verklaarde u dat de bevalling

van uw jongste zoon in de provincie Nghe An plaatsvond (CGVS p.10). Later in het interview verklaarde

u dan weer dat u iets voor juni 2017 betrapt werd door uw schoonfamilie in Than Hoa provincie (CGVS

p.10). Deze verklaringen vallen evenwel absoluut niet met elkaar te rijmen. U verklaarde voorts dat u op

25 augustus 2018 nog eens terugkeerde naar Ha Tinh provincie waar u uitgelachen werd door de

kinderen in de straat (CGVS p.8). Door het woord “terugkeer” te gebruikten impliceerde u hier reeds

verbleven te hebben voor 2018, hetgeen niet overeenstemt met de rest van uw verklaringen waarin u

geen melding maakt van een eerder verblijf in Ha Tinh provincie (CGVS p.4, 8). Bovendien is deze

verklaring in strijd met uw latere verklaring dat de lachende kinderen zich in Nghe An provincie

bevonden (CGVS p.9). Gezien uw volledige tegenstrijdige verklaringen betreffende uw eerdere

verblijfplaatsen kan het CGVS vaststellen dat u hieromtrent moedwillig informatie tracht achter te

houden. U legt bovendien geen enkel document neer dat uw eerdere verblijfplaatsen alsnog kan staven.

In dit kader kan uw bewering dat u Vietnam pas voor de eerste keer verliet in november 2018 ook

allerminst overtuigen (CGVS p.5). Uw paspoort bevat immers tal van in- en uitreisstempels voor Laos,

Thailand en China. Uw bewering dat u geen idee heeft hoe die stempels in het paspoort terecht kwamen

en dat het reisbureau waarmee u uw reis naar Frankrijk organiseerde hier vermoedelijk iets mee

te maken heeft kan dan ook allerminst overtuigen (CGVS p.5). Hoe dan ook kan worden vastgesteld dat

u moedwillig informatie tracht achter te houden van de Belgische asielinstanties, hetgeen de algemene

geloofwaardigheid van uw verklaringen reeds in ernstige mate ondermijnt.

Ten derde heeft u CGVS niet kunnen overtuigen van uw beweerde problemen in Vietnam omwille

van de relatie die u er had met een vrouw. Daar u geen eenduidig beeld kan geven van uw eerdere

verblijfplaatsen bent u er namelijk vooreerst geenszins in geslaagd om aan te tonen waar u zich in

Vietnam en of u zich hoe dan ook in Vietnam bevond ten tijde van uw beweerde problemen. Voorts

heeft u het CGVS er niet van kunnen overtuigen dat u werkelijk een relatie had met D.T.T.. Zo legde u

vooreerst tegenstrijdige verklaringen af over de wijze waarop jullie elkaar hebben leren kennen.

Aanvankelijk verklaarde u namelijk dat jullie samen in de klas zaten op school, maar later verklaarde u

dan weer dat jullie elkaar in Nghe An hebben leren kennen waar jullie toen beide werkten (CGVS p.7,

10). Dat u niet eens in staat bent om op coherente wijze aan te geven hoe u uw vriendin waarmee u

gedurende drie en een half jaar een relatie had ondermijnt dan ook uw bewering een relatie gehad te

hebben met haar. Bovendien slaagt u er niet in om deze relatie op enige wijze te staven, zelfs niet met

een simpele foto van uw voormalige geliefde (CGVS p.9). Uw bewering dat u geen foto van uw

vriendin kan voorleggen omdat het te gevaarlijk was om zaken van jullie relatie te bewaren en dat jullie

bovendien niet beschikten over de materialen die hiervoor nodig waren kan tevens niet overtuigen

(CGVS p.9). Van iemand die gedurende drie en een half jaar een relatie had, kan immers verwacht

worden dat die op zijn minst een foto van deze persoon kan bekomen, in casu quod non (CGVS p.9).

Bovendien zou een foto van u met een andere vrouw niet per se als verdacht gepercipieerd worden

door uw omgeving. Het is immers perfect normaal om met andere vrouwen op de foto te gaan zonder

dat hier romantische relaties achter gezocht dienen te worden. Voorts zijn uw verklaringen over hoe u

met uw vriendin afsprak danig onwaarschijnlijk dat de geloofwaardigheid van uw beweerde relatie

nogmaals ondermijnd wordt. U verklaarde namelijk dat uw vriendin bij u in het huis kwam slapen dat

volledig omringd werd door huizen van uw schoonfamilie en waar uw schoonfamilie klaarblijkelijk

geregeld binnensprong (CGVS p.10). Op zich kan nog worden aangenomen dat uw schoonfamilie het

niet verdacht zou vinden dat er een vriendin bij u bleef slapen, maar u verklaarde bovendien dat u

samen met deze vriendin in bad ging en samen sliep zonder de ramen af te dekken of de deuren op slot

te doen (CGVS p.10-11). Dat u dergelijk roekeloos gedrag stelde terwijl u omringd werd door de familie

van uw echtgenoot kan dan ook allesbehalve overtuigen. U bent er dan ook niet in geslaagd om uw

relatie met een vrouw in Vietnam aannemelijk te maken.

Zelfs in de hypothese dat u wel een relatie had met een vrouw in Vietnam heeft u het CGVS er

geenszins van kunnen overtuigen dat deze relatie ooit gekend was bij de buitenwereld. U legde

immers allereerst tegenstrijdige verklaringen af over het moment waarop uw echtgenoot te weten kwam

dat u een relatie had met een vrouw. Zo verklaarde u aanvankelijk dat uw man in 2013 te weten kwam

dat u een relatie had en dat jullie sindsdien geen contact meer hadden (CGVS p.6-7). U verklaarde

evenwel ook dat uw schoonfamilie pas in 2017 ontdekte dat u een relatie had met een vrouw (CGVS

p.7). Wanneer u echter gevraagd werd waarom er zodanig veel tijd zat tussen het moment waarop uw

man en diens familie op de hoogte kwamen van uw buitenechtelijke relatie, verklaarde u plotseling dat

uw man in 2013 gewoon elders ging werken en jullie wel nog contact hadden (CGVS p.7).
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U voegde hieraan toe, in strijd met uw eerdere verklaring, dat uw man pas in 2017 via zijn familie te

weten kwam dat u een relatie had met een vrouw. Dat u over een dergelijk ingrijpende gebeurtenis niet

op coherente wijze kan vertellen ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van uw verklaringen in

ernstige mate. Daarenboven zijn uw verklaringen betreffende de wijze waarop u zich gedroeg nadat u

betrapt werd door uw schoonfamilie danig absurd dat er geen geloof aan gehecht kan worden. U

beweert namelijk dat u in bad zat met uw vriendin wanneer de nicht van uw echtgenoot jullie betrapte

(CGVS p.10-11). In de plaats van na deze gebeurtenis de schade trachten te beperken, zoals van u

verwacht zou kunnen worden, verhuisde u met uw vriendin naar de slaapkamer waar heel de buurt jullie

door het raam kon zien (CGVS p.10-11). Dit gedrag tart echter alle verbeeldingen en wijst nogmaals op

de ongeloofwaardigheid van uw verklaringen. In dit kader is het overigens opmerkelijk dat tot op heden

nog steeds getrouwd bent met uw echtgenoot (CGVS p.9). Er zou namelijk verwacht kunnen worden dat

na een dergelijke ervaring een scheiding wordt aangevraagd.

Voorts konden uw verklaringen betreffende de vervolging die u zou gekend hebben nadat u betrapt

werd allerminst overtuigen. Zo legt u van de aanval door de broers van uw echtgenoot geen enkel

bewijs voor. U ging nochtans een klacht indienen bij de politie volgens u (CGVS p.8). U weet het gebrek

aan bewijsmateriaal toe aan uw beperkte scholingsgraad en dat u hierdoor niet wist hoe dat allemaal

werkte (CGVS p.8). U behaalde evenwel uw middelbaar diploma en er kan dan ook van u verwacht

worden dat u in staat bent zelf informatie te verzamelen betreffende het indienen van een klacht.

Bovendien kwam u eigenhandig op het idee om een klacht in te dienen bij de politie, waaruit blijkt dat u

duidelijk wel vertrouwd bent met het systeem. Bovendien kan verwacht worden dat de politie uw klacht

registreerde en u hier een bewijs van meegaf, in casu quod non. U slaagde er daarenboven niet in om

te verklaren wanneer u deze klacht indiende (CGVS p.8). Het lijk hierbij echter weinig waarschijnlijk dat

u niet in staat zou zijn om een dergelijke belangrijke gebeurtenis in uw leven niet in de tijd zou kunnen

plaatsen. Voorts is het opmerkelijk dat u aangeeft zwaar toegetakeld te zijn door uw schoonbroers, maar

dat u desondanks geen medische hulp heeft gezocht (CGVS p.8). Ook wat betreft uw arrestatie nadat

u een klacht indiende tegen uw schoonbroers kan niet overtuigen. Zo is het bijzonder vreemd dat de

politie u zou arresteren om u vervolgens een verslag te laten schrijven van uw familiale problemen

terwijl u kort daarvoor het probleem reeds uiteenzette wanneer u een klacht ging indienen (CGVS p.8).

U kon voorts niet vertellen op welke basis u werd gearresteerd (CGVS p.8). Bovendien is het zeer

opvallend dat u deze arrestatie op geen enkele manier heeft trachten aan te klagen (CGVS p.8). Als

verklaring hiervoor beweerde u dat u hier geen geld voor had en dat u nieuw was in Nghe An (CGVS

p.8). Uw tegenstrijdige verklaringen betreffende uw verblijfplaatsen buiten beschouwing gelaten, is het

evenwel zeer opmerkelijk dat u desondanks uw slechte behandeling niet eens zou getracht hebben

ergens hulp te zoeken. Bovendien is het gedrag dat u stelde nadat u mishandeld werd door uw

schoonbroers en nadat u gearresteerd werd volledig in strijd met de door u aangehaalde vrees. U

verklaarde immers nog te zijn teruggekeerd naar uw woonst die omringd werd door de huizen van uw

schoonfamilie in augustus 2018 (CGVS p.8). Er zou namelijk van u verwacht kunnen worden dat u deze

plaats zo veel mogelijk trachtte te vermijden, in casu quod non. Tot slot wordt de ongeloofwaardigheid

van uw verklaringen betreffende de vervolging die u gekens zou hebben in Vietnam nogmaals bevestigd

door uw laattijdig vertrek. De aanval door uw schoonfamilie vond immers reeds plaats in juni 2017 en

toch verliet u Vietnam pas een jaar en vijf maanden later in november 2018 (CGVS p.4, 8). Dat u in

staat was om een dergelijk lange periode te wachten alvorens uw land van herkomst te ontvluchten

relativeert dan ook de ernst van de door u aangehaalde vrees. U heeft het CGVS er dan ook niet van

kunnen overtuigen dat u een relatie had met een vrouw, dat jullie betrapt werden en dat u vervolgd werd

door uw schoonfamilie.

Aangezien u geen van uw relaties met vrouwen heeft weten aantonen, uw bijzonder geringe kennis van

de LGBTQgemeenschap in Vietnam en België en dat u geen idee heeft wat de wetgeving is rond

LGBTQ-relaties in Vietnam, kunnen tevens vragen gesteld worden bij uw beweerde seksuele

geaardheid (CGVS p.11). Hoe dan ook blijkt uit de informatie die toegevoegd werd aan het

administratief dossier dat relaties tussen personen met hetzelfde geslacht wettelijk worden toegestaan.

Louter uw seksuele geaardheid volstaat dan ook niet om te spreken van een vrees voor vervolging bij

terugkeer naar Vietnam. Deze vrees dient dan ook in concreto worden aangetoond, maar hierin blijft u

gezien bovenstaande uiteenzetting duidelijk in gebreke.

Wat betreft uw deelname aan een Formosa-betoging dient te worden opgemerkt dat u zelf verklaarde

hier nooit problemen door gekend te hebben (CGVS p.12). Bovendien, zo verklaarde u, was u slechts

een iemand tussen de massa en viel u niet op (CGVS p.12). Het is bijgevolg weinig waarschijnlijk dat u

ooit vervolging zou kennen op basis van uw deelname aan de Formosa-betoging.
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Wat betreft uw bewering vervolging te vrezen vanwege uw katholieke geloof dient te worden

vastgesteld dat deze niet kan overtuigen. Het enige probleem dat u ooit kende was immers dat u

moeilijk werk kon vinden, verder bevond u geen nadelen omwille van uw geloof (CGVS p.12-13).

Bovendien gaf u aan steeds werk te kunnen vinden bij de buitenlandse bedrijven in Vietnam waardoor

kan worden gesteld dat u als katholiek in Vietnam perfect in staat was en bent om een leven uit te

bouwen zonder vervolging (CGVS p.12).

Aldus hebt u niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn

in overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag. Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op

deze elementen teneinde aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land

van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a)

en b) van de vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er

in uw land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de

zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in het dossier die de

toekenning van een Subsidiaire Beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

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.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat het beroep tegen deze beslissing overeenkomstig artikel 39/57, §1,

2e lid, 2° van de Vreemdelingenwet binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing dient te worden ingediend.”

2. Over het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 21 december 2019 een schending aan van “artikel 1A, §2,

van het Verdrag van Genève betreffende het statuut van de vluchtelingen, artikels 48, 48/2, 48/3, 48/4,

48/5,48/7, 57/6/1 en 62 van de Vreemdelingenwet, de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk

bestuur, waaronder meer bepaald, het redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikels 2 en

3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna “EVRM”); manifeste appreciatiefout,

schending van de materiële motiveringsplicht)”.

Verzoekster voert aan dat onterecht werd uitgegaan van het feit dat er geen bijzondere

steunmaatregelen nodig waren, dat ze tijdens haar verhoor heeft aangegeven dat zij psychische

problemen had en dat het verhoor dan ook niet in optimale condities gebeurde, rekening houdend ook

met het feit dat het per video-conferentie gebeurde.

Verzoekster stelt dat zij bij haar aankomst inderdaad geen verzoek om internationale bescherming

indiende, doch betoogt dat zij onwetend was aangaande deze mogelijkheid. Zij verduidelijkt dat ze pas

op het ogenblik van haar arrestatie geconfronteerd werd met de mogelijkheid van een gedwongen

repatriëring, dat zij op dat ogenblik bijstand bekwam van een raadsman, die haar desbetreffend de

mogelijkheid uitlegde.

Verzoekster volhardt erin dat zij op verschillende plaatsen in Vietnam gewoond heeft. Zij haalt aan dat

het voor haar, gelet op haar depressieve toestand, niet evident is een juiste tijdsbepaling te geven, te

meer nu zij veel heen en weer reisde. Zij stelt dat Than Hoa één van de grootste provincies van Vietnam

is en dat het woord “terugkeren” naar daar dan ook een volkomen juist taalgebruik is. Ze stelt dat de

commissaris-generaal, nu ze het woord terugkeren regelmatig gebruikte, onterecht meent dat “nu zij een

keer teveel “terugkeren” zou gebruikt hebben” en dat “dit net zo goed een taalfout kan zijn”.

Ze stelt dat de stempels in haar paspoort werden aangebracht door een nichtje, om het bekomen van

een visum voor Europa te vergemakkelijken en dat zij nooit eerder het land verliet, vooraleer zij naar

Frankrijk kwam. Verzoekster voert aan dat “het feit dat de CGVS niet naging of het effectief een

origineel paspoort betrof, doch stelt dat verzoekster enkel een copie voorlegde ( de CGVS kwam ook

niet naar het Centrum) in die omstandigheden niet van zorgvuldig onderzoek getuigde.”.
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Ze stelt dat de stempels met verblijven in Laos, Thailand en China bovendien zeer korte verblijven

betroffen, zodanig dat daar helemaal niet dergelijke afwezigheid uit Vietnam kan afgeleid worden,

zodanig dat dit haar relaas ongeloofwaardig zou maken.

Verzoekster stelt dat ze op een aantal data wordt vastgepind, terwijl dit details in haar relaas betreffen

en vergissen desbetreffend menselijk is. Verzoekster legt uit dat zij verkeerd begrepen werd door de

commissaris-generaal met betrekking tot de kennismaking en het begin van haar relatie. Ze verduidelijkt

dat ze haar vriendin kent sedert de schoolbanken, dat zij mekaar terug ontmoetten in Nighe An, waar ze

beiden werkten, en dat op dat ogenblik de relatie ontstaan is. Ze benadrukt dat ze elkaar “TERUG” in

Saigon ontmoetten en afspraken. Ze betoogt dat een gebrek aan stavingsstukken van een relatie, ook

door foto’s, niet afdoende is om geen geloof te hechten aan de relatie en voegt hieraan toe dat ze ook

geen foto’s heeft van haar huidige Belgische vriendin. Ze wijst erop dat ze geen Facebook heeft en dat

ze zich in een gesloten centrum bevindt, waardoor het niet evident is bewijsstukken te verzamelen.

Verzoekster stelt dat ze documenten bijbrengt die bevestigen dat zij wel degelijk een homoseksuele

relatie onderhoudt met haar Belgische vriendin, die dit onder ede bevestigt.

Verzoekster verklaart dat ze wel degelijk betrapt werd door haar schoonfamilie, dat het bezoek en de

overnachting van een vriendin niet als problematisch wordt gezien in Vietnam en dat zij niet de

gewoonte had op deuren op slot te doen of ramen af te dekken. Ze stelt dat het verdacht zou zijn indien

zij de deur wel op slot deed. Verzoekster meent dat haar dan ook onterecht “roekeloos” gedrag

verweten wordt.

Verzoekster wijst erop dat haar huwelijk een verstandshuwelijk was en dat haar echtgenoot en zij meer

apart dan samenwoonden Zij betoogt dat het feit dat haar echtgenoot de echtscheiding niet aanvroeg

niet volstaat uit te sluiten dat verzoekster een relatie had met een vrouw, nu in Vietnam niet evident is

om een echtscheiding aan te vragen, temeer verzoekster en haar echtgenoot beiden katholiek zijn.

Verzoekster voert aan dat het gegeven dat ze niet naar het ziekenhuis ging nadat ze werd toegetakeld

geen bewijs is dat de feiten niet gebeurden. Ze benadrukt dat ze hulp trachtte te vinden en een klacht

indiende. Zij legt uit dat zij haar arrestatie niet aanklaagde, omdat dit geen zin zou hebben, nu haar

schoonfamilie rijker en machtiger was dan zijzelf. Verzoekster voert dat er in Vietnam een gebrek aan

effectieve bescherming tegen haar schoonfamilie is. Verzoekster voert aan dat uit algemene informatie

blijkt dat de overheid geen effectieve bescherming verleent. Bovendien haalt zij aan dat het feit dat

homoseksualiteit niet als dusdanig in de strafwet opgenomen werd, niet impliceert dat er geen sancties

op kunnen volgen, nu handelingen strijdig met de moraliteit wel strijdig zijn (stuk 4).

Verzoekster voert aan dat haar problemen in verband met haar katholieke geloof nauwelijks onderzocht

werden, niettegenstaande uit algemene informatie – neergelegd bij het verzoekschrift – blijkt dat

katholieken effectief gediscrimineerd worden. Zij wijst erop dat deze discriminaties eveneens uitgaan

van de Vietnamese autoriteiten.

Wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus geeft verzoekster een theoretische uiteenzetting.

In hoofdorde wordt gevraagd de bestreden beslissing teniet te doen, minstens te hervormen en de

vluchtelingenstatus aan verzoekster toe te kennen; in ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te

hervormen en de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekster toe te kennen; en in uiterst

ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier naar het Commissariaat-

Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen terug te sturen met bevel bijkomende

onderzoeksmaatregelen uit te voeren.

2.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster volgende documenten:

“3. https://www.equaldex.com/region/vietnam

4. https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Vietnam

5. https://www.utopia-asia.com/vietlaw.htm

6. https://www.refworld.oriz/pdfid/50t7fal 12.pdf Country AdviceVietnamVietnam -VNM39799 -

Treatment of homosexuals-Discrimination-Vietnamese Law-Military service23February 2012

7. https://www.thebody.com/content/art22986.html Vietnam Media Call Homosexuality "Social Evil," Vow

Crackdown CPC National Prevention Information NetworkApril 19, 2002
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8. https://www.catholicnewsagency.com/news/the-desperate-plight-of-catholics-in-vietnam-one-priests-

story

9. https://www.catholic-sf.org/news/yietnam-church-acknowledges-victims-of-discrimination

10. https ://www. hnv. org/news/2012/05/22/vietnam-free-catholic-activists

11. https://www.vietnamonline.com/destination/thanh-hoa.html

12. https://missionsetrangeres.com/eqlises-asie/20Q0-05-16-la-persecution-des-chretiens-protestants-

au/

13. Verklaring op eer van verzoekster

14. Attest van de vriendin van verzoekster met identiteitskaart

15. Huurcontract van de vriendin van verzoekster

16. Attest van de Heer H. mbt de mogelijke tewerkstelling van verzoekster”.

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 verzoekster om internationale bescherming toekomt

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

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 procedurele noden in de zin van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet

2.4.1. In de bestreden beslissing, waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

worden geweigerd, wordt in de eerste plaats opgemerkt dat er bij verzoekster geen bijzondere

procedurele noden kunnen worden vastgesteld.

2.4.2. Verzoekster voert aan dat onterecht werd uitgegaan van het feit dat er geen bijzondere

steunmaatregelen nodig waren, dat ze tijdens haar verhoor heeft aangegeven dat zij psychische

problemen had en dat het verhoor dan ook niet in optimale condities gebeurde, rekening houdend ook

met het feit dat het per video-conferentie gebeurde.

2.4.3. Artikel 48/9, § 1 van de Vreemdelingenwet, op 22 maart 2018 in werking getreden, luidt als volgt:

“De vreemdeling die een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend overeenkomstig artikel

50, § 3, eerste lid, heeft de mogelijkheid om op omstandige en precieze wijze in een vragenlijst, die hij

beantwoordt vóór de in artikel 51/10 bedoelde verklaring, de elementen aan te brengen waaruit zijn

bijzondere procedurele noden blijken, teneinde aanspraak te kunnen maken op de rechten en te kunnen

voldoen aan de verplichtingen voorzien in dit hoofdstuk”.

2.4.4. De Raad stelt vast dat de vragenlijst “bijzondere procedurele noden” geen elementen bevat

waaruit kan blijken dat verzoekster eventuele bijzondere procedurele noden kenbaar maakte.

Verzoekster heeft op geen enkel moment aangegeven dat zij omwille van psychische problemen niet in

de staat zou zijn om deel te nemen aan de onderhavige procedure. Verzoekster gaf gedurende haar

persoonlijk onderhoud louter aan dat ze “een beetje psychologisch onrustig” was toen ze in Europa

aankwam (notities van het persoonlijk onderhoud van 11 december 2019 (hierna: notities), p. 6), doch

gaf nergens aan dat ze omwille hiervan niet zou kunnen deelnemen aan de procedure.
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Evenmin kan blijken dat het gegeven dat het persoonlijk onderhoud via video-conferentie plaatsvond

een invloed had op verzoeksters verklaringen. Uit een eenvoudige lezing van het gehoorverslag blijkt

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

psychische problemen. De dossierbehandelaar heeft hoe dan ook eenvoudige en duidelijke vragen

gesteld, die verzoekster goed kon volgen en waarvan zij de logica en de inhoud correct begreep. Aan

verzoekster werden bovendien zowel open als concrete vragen gesteld. Uit het gehoorverslag blijkt

verder dat verzoekster naar aanleiding van het verhoor de gelegenheid kreeg bijkomende opmerkingen

te maken. Noch zij, noch haar raadsman maakten melding van de psychische toestand waarin zij zou

verkeren, noch wordt dit anderszins geadstrueerd, bijvoorbeeld door het voorleggen van een medisch

getuigschrift. Aldus is geenszins aangetoond dat verzoeksters voorgehouden psychische problemen een

impact gehad hebben op haar verklaringen. Verzoekster blijft bij loutere beweringen, die zoals infra zal

blijken, niet geloofwaardig zijn.

2.5. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.5.1. Verzoekster verklaart dat zij in geval van terugkeer naar Vietnam problemen zou kennen omwille

van haar seksuele geaardheid.

2.5.2. Vooreerst stelt de Raad samen met de commissaris-generaal vast dat verzoekster pas op 8

november 2019 (zie bijlage 26) een verzoek om internationale bescherming indiende, nadat zij reeds in

november 2018 in Europa was aangekomen en er – eerst in Frankrijk, waarna ze in september 2019

naar België doorreisde – bijna een jaar verbleven had (notities, p. 4-5). Van een persoon die beweert

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

de subsidiaire bescherming inroept, mag nochtans redelijkerwijze worden verwacht dat zij bij haar

aankomst of kort daarna bij de autoriteiten van het onthaalland een verzoek om internationale

bescherming indient. Het feit dat verzoekster zo lang wachtte om een verzoek om internationale

bescherming in te dienen in België en evenmin een verzoek indiende in Frankrijk, is immers een

indicatie dat zij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en ondergraaft de

waarachtigheid van de door haar geschetste vervolging. Dit klemt te meer nu verzoekster haar verzoek

pas indiende nadat zij werd aangehouden en werd overgebracht naar een gesloten centrum met het oog

op repatriëring.

2.5.3. Verzoekster heeft geen verklaring voor deze laattijdigheid. Ze herneemt in haar verzoekschrift

(notities, p. 5) dat zij onwetend was aangaande de mogelijkheid om een verzoek om internationale

bescherming in te dienen en verduidelijkt dat ze pas op het ogenblik van haar arrestatie geconfronteerd

werd met de mogelijkheid van een gedwongen repatriëring en dat zij op dat ogenblik bijstand bekwam

van een raadsman, die haar desbetreffend de mogelijkheid uitlegde. Indien verzoekster werkelijk vreest

te worden vervolgd in geval van terugkeer naar Vietnam, dan is niet aannemelijk dat zij, temeer gezien

zij reeds een jaar in Europa verbleef, niet op de hoogte zou zijn van de mogelijkheid om internationale

bescherming te bekomen. Verzoekster had zich kunnen infomeren – verzoekster had immers contacten

binnen de Vietnamese maatschappij - en toont niet aan dat zij daartoe enige poging ondernam

desgevallend via andere kanalen. Aldus ondermijnt de vaststelling dat verzoekster pas een jaar na haar

komst naar Europa én nadat zij aangehouden werd om internationale bescherming vroeg, haar

voorgehouden vrees voor vervolging.

2.5.4. Artikel 48/6, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De verzoeker om internationale bescherming dient alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek

zo spoedig mogelijk aan te brengen. De met het onderzoek van het verzoek belaste instanties hebben

tot taak om de relevante elementen van het verzoek om internationale bescherming in samenwerking

met de verzoeker te beoordelen.

De in het eerste lid bedoelde elementen omvatten onder meer de verklaringen van de verzoeker en alle

documentatie of stukken in zijn bezit met betrekking tot zijn identiteit, nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van de relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om internationale

bescherming indient.

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, vormt een negatieve indicatie met

betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van verzoekers relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan”.
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2.5.5. Voorop benadrukt de Raad dat een persoon die verzoekt om internationale bescherming de plicht

heeft volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over het verzoek om

internationale bescherming. Het is in de eerste plaats aan verzoekende partij om de nodige elementen

aan te brengen bij de asielinstanties zodat zij kunnen oordelen over de nood aan internationale

bescherming. De medewerkingsplicht vereist van verzoekende partij dat zij zo gedetailleerd en correct

mogelijke informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en asielrelaas. Hierbij is

essentieel dat de verzoekende partij waarheidsgetrouw en oprecht is.

2.5.6. Verzoekster legt echter tegenstrijdige verklaringen af aangaande haar verblijfplaatsen sinds de

geboorte van haar tweede kind tot aan haar vertrek uit Vietnam. Zo verklaarde ze aanvankelijk dat ze

tussen de geboorte van haar tweede zoon (29 mei 2013, zie verklaring DVZ, punt 16) en 2018 in Thanh

Hoa provincie verbleef (notities, p. 4), terwijl ze even later aangaf dat ze in juni 2017 nieuw was in de

provincie Nghe An (notities, p. 8), om vervolgens te stellen dat ze in de provincie Nghe An beviel van

haar jongste zoon (notities, p. 10). Verzoekster verklaarde echter dat zij ongeveer in juni 2017 door haar

schoonfamilie betrapt werd in Than Hoa, waarna ze de relatie met haar vriendin beëindigde (notities, p.

7-8, p. 9, p. 10). Gewezen op de lange periode tussen het einde van haar relatie en de aanval in 2018,

stelde verzoekster echter dat haar relatie in 2018 eindigde (“U zegt dat uw relatie met uw vriendin in

Vietnam eindigde in 2017 en dat u aangevallen werd in 2018, waarom zat er zo veel tijd tussen?”, “(tolk

herhaalt) hik heb dat verkeerd gezegd, de relatie met mijn vriendin eindigde in 2018 en niet in 2017, dat

heb ik verkeerd gezegd”, notities, p. 12). Verzoeksters incoherente verklaringen aangaande haar

verblijfplaatsen voorafgaand aan haar komst naar Europa doen reeds afbreuk aan haar algehele

geloofwaardigheid. Gezien verzoekster beweert dat ze iets voor juni 2017 in Than Hoa betrapt werd,

doch strijdige verklaringen aflegt aangaande haar whereabouts op dat moment, ondergraven haar

incoherente verklaringen reeds de geloofwaardigheid van haar relaas. Bovendien stelde verzoekster dat

ze op 25 augustus 2018 nog eens terugkeerde naar Ha Tinh provincie, waar zij uitgelachen werd door

de kinderen in de straat (notities, p. 8). Nochtans kan uit verzoeksters verklaringen aangaande haar

verblijfplaatsen niet blijken dat zij eerder in Ha Tinh provincie verbleef (notities, p. 4, p. 8). Bovendien

bevat verzoeksters paspoort tal van in- en uitreisstempels voor Laos, Thailand en China, waarover

verzoekster geenszins overtuigend en bezwaarlijk ernstig verklaarde dat ze geen idee heeft hoe die

stempels in haar paspoort terecht kwamen en dat het reisbureau waarmee verzoekster haar reis naar

Frankrijk mee organiseerde hier vermoedelijk iets mee te maken had (notities, p. 5). De Raad kan

slechts vaststellen dat verzoekster verhindert dat de Belgische asielinstanties bekend raken met haar

ware levenswandel en de redenen waarom ze telkens voor korte tijd op meerdere plaatsen verbleef voor

haar komst naar België.

2.5.7. Waar verzoekster er in haar verzoekschrift er nog op wijst dat het voor haar, gelet op haar

depressieve toestand, niet evident is een juiste tijdsbepaling te geven, te meer zij veel heen en weer

reisde, herneemt de Raad dat verzoeksters voorgehouden psychische problemen niet zijn aangetoond,

laat staan dat deze een impact zouden hebben gehad op haar verklaringen. Vervolgens geeft ze aan dat

ze per vergissing heeft gezegd dat ze terugkeerde naar Ha Tinh en dat “dit net zo goed een taalfout kan

zijn”. De Raad kan echter niet aannemen dat verzoekster zou verklaren dat ze terugkeerde naar Ha

Tinh, indien zij daar nog nooit zou zijn geweest. Verder stelt het verzoekschrift dat de stempels in haar

paspoort werden aangebracht door een nichtje, om het bekomen van een visum voor Europa te

vergemakkelijken en dat zij nooit eerder het land verliet, vooraleer zij naar Frankrijk kwam, alsook –

niettegenstaande haar eerdere ontkenning het land ooit verlaten te hebben – dat de stempels met

verblijven in Laos, Thailand en China bovendien zeer korte verblijven betroffen, waaruit helemaal geen

afwezigheid uit Vietnam kan afgeleid worden. Verzoekster verschaft ook in haar verzoekschrift geen

duidelijkheid over haar reizen naar het buitenland.

2.5.8. Verder kunnen verzoeksters verklaringen aangaande haar beweerde problemen in Vietnam

omwille van haar relatie met een vrouw niet overtuigen. Vooreerst ondergraaft verzoeksters onwilligheid

om duidelijk en eenduidig aan te geven waar zij zich bevond ten tijde van haar beweerde problemen de

geloofwaardigheid van haar asielrelaas. Verzoekster stelt dat ze op een aantal data wordt vastgepind,

terwijl dit details in haar relaas betreffen en vergissen desbetreffend menselijk is. De Raad merkt op dat

verzoeksters persoonlijke vergoelijkingen geen afbreuk doen aan de vaststelling dat verzoekster

wisselende verklaringen aflegde over essentiële tijdstippen van haar asielrelaas.

2.5.9. Daarnaast maakte verzoekster haar relatie met D.T.T., die de overigens tot de kern van haar

relaas behoort, niet aannemelijk. Zo legde verzoekster strijdige verklaringen af over wanneer haar relatie

met D.T.T. eindigde (“Ik heb een relatie met haar gehad tot 2017 en onze relatie werd dan ontdekt.”,

notities, p. 7; “de relatie met mijn vriendin eindigde in 2018 en niet in 2017, dat heb ik verkeerd gezegd”,
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notities, p. 12), kon verzoekster niet eens een foto van D.T.T. voorleggen – dit terwijl hun relatie

drieënhalf jaar geduurd zou hebben – en is geheel ongeloofwaardig dat verzoekster samen met D.T.T.

in bad ging en samen sliep zonder ramen af te dekken of deuren op slot te doen (notities, p. 10-11),

temeer haar huis volledig omringd werd door huizen van haar schoonfamilie en gebruikelijk was dat haar

schoonfamilie binnensprong (“In mijn huls daar kan iedereen binnen en buiten, en als ik niet in Nghe An

woonde kwam de familie ook in het huis, om er op te letten en ik heb ook niet opgelet en niet voldoende

maatregelen genomen omdat ik er niet aan gedacht had dat iedereen binnen en buiten kwam.”, notities,

p. 11). Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift dat het verdacht zou zijn indien zij de deur wel op slot

deed en dat haar dan ook onterecht “roekeloos” gedrag verweten wordt, wat uiteraard een loutere

bewering is nu niet kan ingezien worden waarom Vietnamezen zich niet discreet zouden kunnen

gedragen tijdens het baden en bij intieme handelingen, en dit los van de seksuele geaardheid van de

mensen. De Raad kan niet inzien dat verzoekster, die wist dat haar schoonfamilie mogelijks kon

binnenkomen, geen voorzichter houding heeft aangenomen, dan wel onopvallende

voorzorgsmaatregelen heeft genomen. Verzoekster heeft hiervoor ook geen aannemelijke verklaring.

Bovendien strookt verzoeksters houding nadat ze betrapt werd door haar schoonfamilie geenszins met

gedrag dat kan verwacht worden van iemand wiens buitenechtelijke en bovendien homoseksuele relatie

net ontdekt werd. Verzoekster zat beweerdelijk in bad met haar vriendin wanneer de nicht van

echtgenoot hen betrapte en ging vervolgens – in plaats van met de familie te gaan praten – met haar

vriendin naar de slaapkamer waar heel de buurt hen door het raam kon zien (notities, p. 10-11).

De Raad merkt op dat verzoekster tot op heden nog steeds getrouwd is met haar echtgenoot (notities, p.

9), en hij blijkbaar geen redenen had te menen dat verzoekster bedrog pleegde. Verzoeksters

verklaringen komen dan ook verzonnen voor.

2.5.10. Waar verzoekster in haar verzoekschrift betoogt dat het in Vietnam niet evident is om een

echtscheiding aan te vragen, temeer verzoekster en haar echtgenoot beiden katholiek zijn, toont zij niet

aan dat het in Vietnam werkelijk moeilijk is om een echtscheiding in te zetten. Dit betreft een blote

bewering die zij met geen enkel objectief stuk staaft.

2.5.11. Waar verzoekster betoogt dat een gebrek aan stavingsstukken van een relatie, ook door foto’s,

niet afdoende is om geen geloof te hechten aan de relatie, merkt de Raad op dat de

ongeloofwaardigheid van haar relatie, gelet op voorgaande, geenszins steunt op het enkele feit dat

verzoekster geen foto van haar vriendin heeft neergelegd. De beslissing dient als geheel te worden

gelezen.

2.5.12. In zoverre geloof wordt gehecht aan verzoeksters voorgehouden liefdesrelatie met D.T.T. – quod

non – maakt verzoekster hoe dan ook niet aannemelijk dat deze relatie bekend werd. Zo legde

verzoekster tegenstrijdige verklaringen af over het moment wanneer haar echtgenoot te weten kwam dat

zij een relatie had met een vrouw, wat nochtans geen onbelangrijke gebeurtenis uitmaakt. Verzoekster

verklaarde aanvankelijk dat haar man in 2013 te weten kwam dat ze een relatie had en dat ze sindsdien

geen contact meer hadden (notities, p. 6-7). Daarnaast gaf ze aan dat haar schoonfamilie haar relatie

pas in 2017 ontdekte (notities, p. 7). Gevraagd naar de reden voor deze lange periode, stelde

verzoekster plots – strijdig aan haar vorige verklaringen – dat haar man in 2013 gewoon elders ging

werken, dat ze wel nog contact hadden en dat hij pas in 2017 via zijn familie te weten kwam dat

verzoekster een relatie had met een vrouw (notities, p. 7). Dergelijke incoherente verklaringen

aangaande essentiële gebeurtenissen tonen aan dat verzoeksters verklaringen niet op waar gebeurde

ervaringen berusten.

2.5.13. Ook de door verzoekster voorgehouden vervolgingsfeiten volgend op haar betrapping zijn niet

aannemelijk. Verzoekster legt geen enkel (begin van) bewijs neer met betrekking tot de beweerde

aanval van haar schoonbroers, niettegenstaande verzoekster een klacht zou hebben ingediend bij de

politie (notities, p. 8). Bovendien kon verzoekster niet aangeven wanneer zij deze klacht indiende

(notities, p. 8). Daarnaast stelde verzoekster dat ze gearresteerd werd na het indienen van de klacht

tegen haar schoonbroers (notities, p. 8). Ze wist niet op welke basis ze werd gearresteerd, gaf aan dat

ze naar het politiekantoor werd gebracht, er twee dagen werd opgesloten en een verslag schrijven over

het familieconflict (notities, p. 8). Echter kan niet worden ingezien waarom verzoekster een verslag

diende te schrijven, indien ze kort daarvoor een klacht had ingediend en het verhaal aldus reeds uit de

doeken had gedaan (notities, p. 8). Waar verzoekster in haar verzoekschrift uitlegt dat zij haar arrestatie

niet aanklaagde, omdat dit geen zin zou hebben, nu haar schoonfamilie rijker en machtiger was dan

zijzelf en er in Vietnam een gebrek aan effectieve bescherming tegen haar schoonfamilie is, merkt de

Raad op dat verzoekster evenmin getracht heeft ergens anders hulp te zoeken (notities, p. 8).
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Bovendien is verzoeksters gedrag na de voorgehouden mishandeling door haar schoonbroers en de

arrestatie onverzoenbaar met haar beweerde terugkeer naar haar woning, gezien deze omringd werd

door de huizen van haar schoonfamilie in augustus 2018 (notities, p. 8). Ook de vaststelling dat

verzoekster Vietnam pas een jaar en vijf maanden na het laatste vervolgingsfeit – ze werd in juni 2017

aangevallen door haar schoonfamilie en verliet Vietnam pas in november 2018 – heeft verlaten,

ondergraaft de geloofwaardigheid, minstens de ernst, van haar beweerde vrees voor vervolging. Gelet

op voorgaande maakt verzoekster noch haar voorgehouden relatie met D.T.T., noch de beweerde

vervolgingsfeiten omwille van haar relatie met D.T.T. aannemelijk.

2.5.14. Verder wijst de Raad erop dat verzoeksters verklaringen aangaande haar voorgehouden

homoseksuele geaardheid niet kunnen overtuigen (notities, p. 11). Verzoekster koppelt de ontdekking

van haar lesbische geaardheid aan haar relatie met D.T.T. (notities, p. 11), welke, gelet op

bovenstaande, niet geloofwaardig is. Verder stelde ze nooit met iemand gesproken had over haar

gevoelens wanneer ze zich ervan bewust werd, geen contacten had met andere holebi’s in Vietnam,

nooit iets heeft opgezocht op internet en zelfs niet op de hoogte was van de wetgeving aangaande

holebi’s in Vietnam (notities, p. 11). Van iemand die beweert vervolging te vrezen omwille van haar

homoseksuele geaardheid en hiervoor een reis naar Europa kan organiseren, kan redelijkerwijs worden

verwacht dat zij meer interesse zou tonen in de situatie van homoseksuelen in haar land van herkomst

en zich hierover zou informeren, teneinde de gevaren voor zichzelf te kunnen inschatten en haar gedrag

hierop af te stemmen. Voorgaande maakt niet onredelijk aan te nemen dat verzoekster in België een

asielrelaas heeft samengesteld.

2.5.15. In het licht van voorgaande vaststellingen kan verzoeksters voorgehouden relatie met N.L.P.

evenmin overtuigen. Verzoekster verklaarde dat ze sinds september 2019 – wanneer ze in België

aankwam – een relatie begon met N.L.P., die tevens de bazin is van het restaurant waar ze samen

werken (notities, p. 9-10). Gevraagd naar bewijzen van deze relatie, antwoordde verzoekster “Ze

hebben mij kleren gegeven en we woonden samen en die vrouw heeft me geprobeerd aan de gemeente

te vragen om hier te mogen blijven en dat is niet geaccepteerd en ze brachten me naar het bureau van

de mutualiteit en dat is gelukt.” (notities, p. 10), waaruit echter niet kan blijken dat verzoekster

daadwerkelijk een liefdesrelatie met N.L.P. onderhoudt. Uit verzoeksters verklaringen komt louter naar

voor dat verzoekster werkzaam is in het restaurant van N.L.P. en dat deze haar heeft geholpen met

kleren en haar administratie om een verblijf van langere duur te bekomen. Het door verzoekster

neergelegde attest waarin N.L.P. verklaart dat zij een relatie heeft met verzoekster heeft geen objectief,

noch objectief karakter en kan voorgaande vaststellingen niet doen ombuigen. Verzoekster legt tevens

een huurcontract neer, afgesloten tussen de heer H. en verzoekster, wat aldus niet kan aantonen dat

verzoekster zou samenwonen met N.L.P.. De heer H. heeft tevens verklaard dat verzoekster tewerk kan

worden gesteld in zijn restaurant (zie attest neergelegd bij verzoekschrift). Uit voorgaande kan slechts

blijken dat verzoeksters bazen haar hulp willen bieden, doch niet dat verzoekster een relatie heeft met

haar bazin, noch dat deze vrouw lesbisch zou zijn.

2.5.16. Hoe dan ook, en nog daargelaten de waarachtigheid van verzoeksters asielrelaas, kan uit de

informatie toegevoegd aan het administratief dossier, alsook uit de informatie neergelegd door

verzoekster, blijken dat relaties tussen personen met hetzelfde geslacht wettelijk worden toegestaan in

Vietnam en dat de overheid in recente jaren receptief was voor oproepen voor gelijke rechten voor de

LGBT-gemeenschap (rapport Freedom House van 2018). Hoewel uit het rapport kan blijken dat

discriminatie op basis van seksuele geaardheid niet wordt verboden bij wet en maatschappelijke

discriminatie een probleem blijft, benadrukt de Raad dat, om te oordelen of discriminatoire maatregelen

op zich een vervolging betekenen, alle omstandigheden in overweging dienen te worden genomen. Het

ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening houden op zich geen vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin in. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden moeten het

ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die

gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de

gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden

aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Verzoekster maakt geen enkel

gewag van een eventuele discriminatie die zij zou hebben ondergaan in Vietnam omwille van haar

voorgehouden seksuele geaardheid. Waar verzoekster aanhaalt dat het feit dat homoseksualiteit niet als

dusdanig in de strafwet opgenomen werd, niet impliceert dat er geen sancties op kunnen volgen, nu

handelingen strijdig met de moraliteit wel strijdig zijn, toont zij niet in concreto aan dat zij zou worden

geviseerd door de overheid.



RvV X - Pagina 13

2.5.17. Wat betreft verzoeksters deelname aan een Formosa-betoging, verklaarde verzoekster zelf dat

ze hierdoor nooit problemen kende en dat ze slechts een iemand tussen de massa was en niet opviel

(notities, p. 12).

2.5.18. Verder maakt verzoekster haar vrees voor vervolging omwille van haar katholieke geloof niet

aannemelijk. Zo verklaarde ze dat het enige probleem dat ze ooit kende was dat ze moeilijk werk kon

vinden, doch dat ze verder geen nadelen omwille van haar geloof ondervond (notities, p. 12-13).

Bovendien stelde verzoekster dat ze steeds werk kon vinden bij de buitenlandse bedrijven in Vietnam

waardoor kan worden gesteld dat ze als katholiek in Vietnam perfect in staat was en is om een leven uit

te bouwen zonder vervolging (notities, p. 12). Verzoekster voert in haar verzoekschrift aan dat haar

problemen in verband met haar katholieke geloof nauwelijks onderzocht werden, niettegenstaande uit

algemene informatie – neergelegd bij het verzoekschrift – blijkt dat katholieken effectief gediscrimineerd

worden. Zij wijst erop dat deze discriminaties eveneens uitgaan van de Vietnamese autoriteiten. De

Raad herneemt dat, om tot een erkenning van de vluchtelingenstatus te leiden, de discriminatie en het

ontzeggen van bepaalde rechten dermate systematisch en ingrijpend dienen te zijn dat hierdoor

fundamentele mensenrechten worden aangetast, waardoor het leven in het land van herkomst

ondraaglijk wordt, wat gelet op voorgaande in casu niet wordt aangetoond door verzoekster en niet blijkt

uit de talrijke neergelegde objectieve informatie. Ook in het verzoekschrift worden geen dergelijke

elementen bijgebracht.

2.5.19. Verzoekster beperkt zich tot het herhalen van het asielrelaas, het geven van gefabriceerde post

factum verklaringen, het formuleren van boute beweringen en het maken van persoonlijke

vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de

voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

2.5.20. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster 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.

2.6. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.6.1. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

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

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

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

Vreemdelingenwet.

2.6.2. Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

zij in geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou

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

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.7. In de mate dat verzoekster aanvoert dat de artikelen 2 en 3 van het EVRM worden 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.

2.8. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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

te besluiten dat verzoekster 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.

2.8.2. 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien januari tweeduizend twintig 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


