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nr. 236 669 van 10 juni 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. DELGRANGE

Haachtsesteenweg 55

1210 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 Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 29 oktober 2019

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

staatlozen van 26 september 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 mei 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. DELGRANGE en van attaché

L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Nigeriaanse staatsburger te zijn, afkomstig van Ikedur (Imo-State).

U diende een eerste verzoek tot internationale bescherming in op 25 april 2016. U verklaarde uw vader

niet gekend te hebben en uw moeder op zeer jonge leeftijd verloren te zijn. U werd opgevoed door een

vriendin van uw moeder die u in de prostitutie dwong.
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Op 9 augustus 2016 nam het Commissariaat-generaal (hierna CGVS) een beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat geen geloof werd

gehecht aan uw asielrelaas. Deze beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV)

bevestigd op 21 december 2016.

Zonder naar uw land van oorsprong terug te keren diende u op 3 februari 2017 een tweede verzoek in.

Op 28 februari 2017 nam het CGVS een beslissing van weigering van inoverwegingname van een

asielaanvraag (meervoudige aanvraag).

Zonder het land te verlaten diende u op 18 december 2017 een derde verzoek in. U herhaalde in uw

verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken uw problematische opvoedingssituatie in Nigeria maar

voegde er ook aan toe homoseksueel te zijn. Ook stelde u dat u HIV-+ bent. U werd door het CGVS

uitgenodigd om deze elementen te komen toelichten. U gaf echter geen gevolg aan deze oproeping. Op

23 maart 2018 nam het CGVS een beslissing van weigering tot inoverwegingname van een

asielaanvraag. U ging in beroep bij de RVV tegen deze beslissing. Op 21 november 2018 verwierp de

RVV uw beroep wegens laattijdigheid.

Op 21 januari 2019 diende u onderhavig vierde verzoek in.

U verklaart homoseksueel te zijn maar tijdens uw eerste twee verzoeken te verlegen geweest te zijn om

dit te zeggen aan de asielinstanties.

Toen u 28 jaar was werd u zich ervan bewust dat u homoseksuele gevoelens koesterde voor mannen. U

werd verliefd op U., een 16-jarige jongen, de broer van een vriend van u. U zocht hem bij hem thuis op,

op een moment dat hij alleen was. U overtuigde hem u zijn penis te laten zien, waarop u verder ging en

hem uiteindelijk penetreerde. U. had hierna pijn aan zijn anus en had bloedingen. Toen zijn moeder hier

achter kwam, vertelde U. haar wat u gedaan had. De moeder van U. ging hierna naar uw ouders om

over u te klagen. Initieel probeerde u te ontkennen maar omdat U. alles had toegegeven, was er bewijs

tegen u. Hierna verliet u uw ouderlijke woonst en brak u met uw familie. U vestigde zich elders in Ikedur,

de stad waar u steeds gewoond had.

Hierna begon u een relatie met C., een 24-jarige man. Jullie hadden een goede relatie. Op een dag ging

u met C. en diens broer T. op bezoek bij een vriend van T.. Toen jullie daar aankwamen bleek dat deze

vriend, wiens naam u niet kent, door mensen werd afgeranseld en gestenigd omdat hij net op dat

moment betrapt was met een andere man. U was erg onder de indruk van dit gebeuren en dacht

meteen dat dit ook u kon overkomen. Na dit incident besloot u Nigeria te verlaten omdat u besefte dat u

in dat land nooit uw leven zou kunnen leiden zoals u dat wenste.

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.

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te hebben en vervolging te vrezen omwille van uw seksuele

geaardheid. Het CGVS trekt niet in twijfel dat u afkomstig bent uit Nigeria.

Het CGVS is in het licht van de elementen van uw dossier, echter niet overtuigd dat u

homoseksueel bent.

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 coherent relaas verwachten.
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Er dient echter te worden vastgesteld dat u er niet in slaagt een dergelijk relaas omtrent uw geaardheid

en de daaruit voortvloeiende problemen te brengen.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u pas bij uw derde verzoek tot internationale

bescherming de Belgische asielinstanties op de hoogte bracht van uw homoseksuele geaardheid, als

reden voor uw nood aan bescherming. U verklaart dat u verlegen was om het te zeggen, dat u het

heel moeilijk vond om het te zeggen (zie notities persoonlijk onderhoud dd. 22/8/2019 (hierna notities),

p. 8). U verklaarde verder tijdens uw derde verzoek dat, toen u in België aankwam, u niet wist dat uw

geaardheid hier wel kon (zie verklaring meervoudige aanvraag dd. 27/2/2018, nr. 15). Er dient echter

te worden vastgesteld dat u tijdens uw vierde verzoek verklaarde dat u, nog tijdens uw eerste verzoek,

gedurende uw verblijf in het 'kamp' (asielcentrum) kennis maakte met P., een man die uw partner werd

en die u aanmoedigde uw seksuele geaardheid te 'gebruiken om asiel te vragen' (zie notities, p. 5, 8).

Dat u dan, ook tijdens uw tweede verzoek, uw geaardheid totaal onvermeld liet, tast uw huidige

verklaringen betreffende deze geaardheid, die de reden voor uw vertrek uit Nigeria zou zijn, reeds

fundamenteel aan. Bovendien staat uw bewering dat u verlegen bent in schril contrast met uw

verklaringen over hoe u in Nigeria, het land dat u hebt moeten verlaten omdat homoseksualiteit er

niet aanvaard is, uw twee homoseksuele relaties bent aangegaan. Zowel voor uw eenmalig seksueel

contact met U. als voor uw relatie met C. zette u de eerste stap (zie notities, p. 6, 10). Aan U. zei u zelfs

onomwonden, zonder dat u wist hoe de jongen zou reageren op u, dat u zijn penis wou zien (zie notities,

p. 10). Met C. keek u, ook zonder dat u wist hoe hij stond tegenover homoseksualiteit, samen naar een

video met 'gay-porn'. De video met homoporno ging u zelf kopen in een winkel waarover u verklaart :

'...wanneer je in de shop komt en je vraagt ernaar dan geven ze het je.' (zie notities, p.9). Dat u deze

stappen in een land als Nigeria wel zou gezet hebben, maar in België te verlegen was om uw

geaardheid, mondeling of schriftelijk, te melden aan de asielinstanties, zowel in uw eerste verzoek (ook

tijdens het beroep voor de RVV) als in uw tweede verzoek, tart alle verbeelding. De reden waarom u

uw geaardheid, nochtans de oorzaak voor uw vertrek uit Nigeria, niet meteen kenbaar maakte

aan de Belgische instanties die konden instaan om u internationale bescherming te geven, is niet

aannemelijk.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen over de ontdekking en beleving van

uw geaardheid niet geloofwaardig zijn. Zo verklaarde u voor de DVZ dat, toen u 'begon op te

groeien', u voelde dat u geïnteresseerd was in mannen en niet echt in vrouwen en dat u maar geen

contact legde met meisjes, waardoor u gedwongen werd om thuis te komen met meisjes (zie

verklaring meervoudige aanvraag, dd. 27/2/2018, nr. 15). Voor het CGVS verklaarde u echter dat uw

vrienden u, toen u 19 à 20 was, zeiden dat dingen die u deed voor homo's waren maar dat u dat toen

niet zo zag. Pas wanneer u 28 jaar oud was realiseerde u zich voor het eerst dat u homoseksueel was.

Toen u 22 jaar was had u een vriendin, van wie u hield en met wie u drie jaar samen was. U verklaarde

uitdrukkelijk dat u 'voordien' aangetrokken was tot vrouwen (zie notities, p. 6, 7, 9). De manier

waarop u uw ontluikende homoseksualiteit schetst is heel verschillend voor de DVZ en CGVS.

U gevraagd hoe u zich voelde toen u ontdekte dat u 'gay' was, verklaart u : 'Ik voelde me goed, dan

voelde ik dat het echt een proces was waar ik al even in zat en dan besloot ik ermee verder te gaan.'

(zie notities p. 11). U verklaart verder dat u wist dat het niet geaccepteerd werd in Nigeria. Vooreerst kan

worden opgemerkt dat de bewoordingen die u, trouwens meermaals, gebruikt om de 'ontdekking' van

uw geaardheid voor te stellen, ernstige vragen oproept. U stelt uw geaardheid immers voor als een

'beslissing', een 'keuze', een 'levensstijl' (zie notities p. 11, 3, 6, verklaring volgend verzoek (derde

verzoek) dd. 20/5/2019, nr. 18). Bovendien had u blijkbaar geen enkele moeite of twijfel bij de

aanvaarding van uw geaardheid - wat ook niet opmerkelijk is indien u het als een keuze ziet die u

maakte. Ook verder verklaart u uitdrukkelijk dat u het er nooit moeilijk mee gehad hebt dat u 'gay' bent

(zie notities CGVS, p. 12). Na het persoonlijk onderhoud merkt uw advocate op dat u toch ook

zeer bang was op momenten (zie notities, p. 15). Er dient te worden opgemerkt dat u inderdaad

meermaals verklaarde bang te zijn geweest (zie notities, p. 6, 10, 11, 12), maar dat dit vooral betrekking

had op een mogelijke outing of betrapping in Nigeria. Zo verklaarde u dat u echt in een totale vrees

leefde om u te uiten (zie notities, p. 12). Er kan worden vastgesteld dat dit vooreerst in schril contrast

staat met u verklaring, enkele zinnen verder, dat u het er nooit moeilijk mee gehad hebt 'gay' te zijn,

maar ook met uw verklaringen over uw eerste homoseksueel contact met U., waarbij u direct en

onomwonden op de jongen afstapte en hem 'overtuigde' zijn penis aan u te laten zien, waarna u hem

snel wou penetreren (u gebruikte zelf het woord 'forceren') om niet betrapt te worden (zie notities, p.10).

Ook uw toenadering tot C., via een gayporn-video die u zelf kocht in een winkel, getuigt niet van een

'totale vrees' om u te outen.
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Uw verklaringen over uw toenadering tot U. en C., zijn bovendien allesbehalve doorleefd. Uit

deze verklaringen blijkt dat u niet bekend bent met de risico's en werkelijke angst die homoseksuelen,

levend in een homofoob land als Nigeria, dagelijks lopen en hebben. U geconfronteerd met uw directe

aanpak ten aanzien van U., kan u enkel aanhalen dat als zijn moeder er niet tussengekomen was, het

misschien nooit was uitgekomen (zie notities, p. 11). U hield blijkbaar geen rekening met de

mogelijkheid dat U. zelf, van wie u zegt dat hij niet homoseksueel is (zie notities, p.10), voor problemen

zou kunnen zorgen. Uw verklaringen over uw toenadering tot U. getuigen allerminst van een reële

inschatting van de risico's die u liep.

Al deze vaststellingen tonen aan dat uw verklaringen over de ontdekking en beleving van uw geaardheid

in Nigeria niet geloofwaardig zijn.

Ook wat betreft uw homoseksuele partners (zowel in Nigeria als in België), zijn uw

verklaringen allesbehalve consistent.

Zo dienen uw verklaringen over C. te worden opgemerkt. Tijdens uw derde verzoek verklaarde u immers

voor de DVZ dat u en de jongen waar u een relatie mee had (die u C. noemt), op hetzelfde moment uit

Nigeria zijn vertrokken en dat hij, op het moment van dat gesprek (27/2/2018) in Frankrijk was, naar

waar hij gegaan was nadat hij in België, waar hij samen met u was aangekomen, gecontroleerd was op

de bus (zie verklaring meervoudige aanvraag, dd. 27/2/2018, nr. 15). U, tijdens uw vierde verzoek, door

het CGVS gevraagd of u nog contact hebt met C., verklaart u dat u, na uw vertrek uit Nigeria, alles wou

achterlaten en u zich hierop (in België) wou focussen. U verklaart verder niet te weten waar C. is, maar

stelt wel dat hij in Nigeria is (zie notities, p. 10). U later opnieuw met deze verklaringen geconfronteerd,

bevestigt u nogmaals dat u van C. niets meer hoorde nadat u Nigeria verliet en stelt u nogmaals dat u

de dingen achter u wou laten. U echter geconfronteerd met uw verklaringen tijdens uw derde verzoek,

met name dat C. met u mee kwam naar België, stelt u gewoon dat dat niet waar was en dat u dat zei

omdat u zoveel van C. hield en u wenste dat u hem had meegenomen (zie notities, p. 13). Naast de

vaststelling dat u dus opnieuw duidelijk de Belgische asielinstanties om de tuin tracht te leiden, door

opnieuw, ook in uw derde en vierde verzoek onwaarheden te vertellen, dient ook te worden besloten dat

uw verklaringen over de enige mannelijke partner met wie u een langdurige relatie had in Nigeria

(zie notities, p. 8), niet geloofwaardig zijn.

Verder verklaart u dat u zichzelf als homo zag sinds u 28 jaar was en u probeerde sex te hebben met

een man toen u 29 jaar was. Gevraagd wie die man was, zegt u 'C.' (zie notities, p. 6). Uit deze

verklaringen kan afgeleid worden dat C. uw eerste seksuele partner was. Echter, later tijdens het

persoonlijk onderhoud blijkt dat U. uw eerste mannelijke sekspartner was (zie notities, p. 10). Elders,

gevraagd met hoeveel partners u seks had (in Nigeria) verklaart u initieel enkel met C. seks te hebben

gehad ('alleen hem, C.'), om er weliswaar meteen aan toe te voegen 'en dan de jongen met de moeder.

U..' (zie notities, p. 8). Verder gevraagd hoe U. uw sekspartner is geworden, verwisselt u U. met C. en

begint u opnieuw te praten over de video met gayporn die u samen met C. zag (zie notities, p. 10).

Vervolgens verklaart u gedurende een jaar een relatie te hebben gehad met C.. Gedurende dat jaar

hebben jullie echter nooit over jullie toekomst in Nigeria gesproken (zie notities, p. 13) - omdat dat niet

mogelijk was. U gevraagd wanneer u het gelukkigst was met C., zegt u 'altijd op zondag'. Gepeild naar

het beste moment dat jullie samen hadden, komt u niet verder dan te stellen : 'elke keer dat ik met hem

samen was hebben we plezier, want hij is echt vriendelijk.' U slaagt er niet in een concrete herinnering

aan te halen, van een moment waarop u met uw partner zeer gelukkig was. Uw verklaringen over uw

(seks)partners in Nigeria zijn allesbehalve consistent, noch doorleefd en bijgevolg totaal

ongeloofwaardig. Hetzelfde geldt trouwens voor uw verklaringen over uw partners in België. Zo

verklaarde u tijdens uw derde verzoek voor de DVZ dat u Philip, die op het moment van het gesprek

(27/2/2018) uw 'boyfriend' was, leerde kennen in een club in Antwerpen en dat hij in Antwerpen woont

(zie verklaring meervoudige aanvraag dd. 27/2/2018, nr. 15). Tijdens uw vierde verzoek verklaarde

u echter voor het CGVS dat u Philip leerde kennen in een club in Namur (zie notities, p. 7). U kent

bovendien de volledige naam van uw twee opeenvolgende partners in België niet (zie notities, p. 2, 8). U

verklaart op dit moment bij uw huidige vriendje Stefaan te wonen - weliswaar niet het adres dat u als

woonplaatskeuze doorgeeft aan het CGVS-, maar u dient het adres op te zoeken op uw smartphone

(zie notities, p. 2). Later blijkt dat u ook op dat adres vrijwilligerswerk doet (zie document dat u voorlegt

van vzw Rafaël, notities p.4). Bovendien blijkt u bij uw registratie op de DVZ nog een ander

verblijfsadres (bij een vriend) te hebben opgegeven, met name Rue Leopold 15 te Laken (zie document

ivm nood aan opvang in blauwe map).
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Bovendien verklaarde u dat u buiten uw partners nog enkele andere personen in Nigeria hebt leren

kennen die gay zijn (zie notities, p. 9). Hierop doorgevraagd blijkt u een vermoeden te hebben over een

advocaat dat die gay zou zijn. Verder opnieuw gevraagd of u, buiten U., C. en deze advocaat, nog gay

mensen kent in Nigeria, zegt u plots 'nee' (zie notities, p. 14).

Wat verder uw algehele geloofwaardigheid ondermijnt is dat u tijdens uw derde verzoek - toen u voor

het eerst melding maakte over uw homoseksualiteit - verklaarde dat de problemen die u aanhaalde

tijdens uw eerste twee verzoeken (gedwongen prostitutie door de vrouw die u opvoedde), er ook nog

waren en dat uw verklaringen hierover nog correct waren (zie verklaring meervoudige aanvraag, dd.

27/2/2018, nr. 15), terwijl u tijdens uw huidige vierde verzoek toegeeft dat eigenlijk alles wat u tijdens uw

eerste verzoek zei, een leugen was (zie notities, p. 4).

Al deze bovenstaande elementen doen besluiten dat uw verklaringen over uw

homoseksuele geaardheid en de problemen die u daardoor in Nigeria zou hebben ondervonden

of zou riskeren, niet geloofwaardig zijn.

U haalt bovendien een vrees bij terugkeer naar Nigeria aan, omwille van uw HIV-positieve-status.

Er dient te worden opgemerkt dat u, in verband met uw gezondheidssituatie, voor het CGVS verklaart

bescherming te vragen omdat u niet naar Nigeria terug kan omdat u niet zonder de medicatie kan en de

medicatie zeer duur is (zie notities, p. 6). Ook later tijdens het persoonlijk onderhoud nogmaals

gevraagd welke vrees u heeft met betrekking tot uw HIV-+-status verklaart u onterfd en alleen te zijn en

de medicatie niet te kunnen betalen. Nog doorgevraagd of u een vrees hebt buiten de prijs van de

medicatie, verwijst u naar uw homoseksuele geaardheid. Opnieuw gevraagd of u nog een vrees heeft,

gelinkt aan uw HIV-+-status, verklaart u dat u zal sterven omdat u de medicatie niet kan betalen (zie

notities, p. 14-15). De eerdere vrees die u voor de DVZ aanhaalde, met name dat mensen niet dichtbij je

zullen willen komen en dat mensen u zullen vermijden omwille van uw ziekte (zie verklaring volgend

verzoek, dd. 20/5/2019, nrs. 15 & 18), haalde u niet meer aan voor het CGVS, waardoor de ernst ervan,

in uw persoonlijke situatie, danig kan worden betwijfeld. Uw verklaring dat u door uw familie onterfd bent

en alleen bent, zijn verbonden aan en vloeien uit uw beweerde homoseksuele geaardheid, die

niet geloofwaardig werd bevonden. Uw verklaringen over een gebrek aan ondersteuning van uw familie

kunnen dus niet weerhouden worden.

Met betrekking tot de door u, voor de DVZ kort aangehaalde vrees voor sociale uitsluiting omwille van

uw HIV-positieve status, dient bovendien te worden vastgesteld dat uw verklaringen in dit verband geen

concrete elementen bevatten die er op wijzen dat er voor u bij een terugkeer een ‘gegronde vrees voor

vervolging’ of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou bestaan. Om tot een erkenning van

de vluchtelingenstatus te leiden, dienen de discriminatie en het ontzeggen van bepaalde rechten

dermate systematisch en ingrijpend te zijn dat hierdoor fundamentele mensenrechten worden aangetast

waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Uw verklaringen in dit verband zijn

echter te beperkt en te vaag om een ‘gegronde vrees voor vervolging’ of een ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’ te kunnen vaststellen.

Indien uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier inderdaad blijkt dat personen met

HIV/aids het slachtoffer kunnen zijn van sociale discriminatie, is deze situatie niet van die aard om te

besluiten dat elke persoon met HIV/aids, louter omwille van haar of zijn medische situatie een gegronde

vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a en b van de vreemdelingenwet kan doen gelden. Zulks moet steeds

in concreto, en rekening houden met alle omstandigheden eigen aan de afzonderlijke zaak, worden

aangetoond, wat u niet doet hoewel u daartoe ruim de kans kreeg tijdens het persoonlijk onderhoud op

het CGVS. Hoewel meermaals werd gepeild naar mogelijke problemen gelinkt aan uw HIV-+-status,

kwam u niet verder dan te verwijzen naar het financiële aspect (dure medicijnen).

Uit de door u neergelegde medische attesten blijkt dat u inderdaad HIV-positief bent, maar uit uw

verklaringen blijkt niet, noch toont u aan dat u bewust adequate verzorging zou worden ontzegd omwille

van uw ziekte. U haalde enkel aan te vermoeden geen behandeling voor uw ziekte te kunnen krijgen en

uw medicijnen niet te kunnen krijgen, omdat deze te duur zijn, maar uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt niet dat

aan personen met HIV/aids de toegang tot medische behandeling wordt ontzegd. Integendeel, uit de

informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat zowel de Nigeriaanse autoriteiten als

(internationale) ngo’s blijvende en toenemende inspanningen voeren om behandeling van HIV/aids
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gratis te verstrekken. Daarenboven beogen de Nigeriaanse autoriteiten een mentaliteitswijziging, gezien

uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het

administratief dossier eveneens blijkt dat de Nigeriaanse autoriteiten (en ook ngo’s) inspanningen

leveren om het stigma rond HIV/aids te verminderen door het voeren van public education campaigns.

Uit al het voorgaande blijkt dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dermate geviseerd en

systematisch gediscrimineerd te worden dat u hiervoor nood zou hebben aan internationale

bescherming, te meer nu op verschillende niveaus in Nigeria (zowel van overheidswege als door diverse

(internationale) organisaties) inspanningen worden geleverd voor de verbetering van de

levensomstandigheden van personen met HIV/aids. U toont bijgevolg niet aan dat er in uw concreet

geval sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden en dat de mogelijke discriminatie die u

eventueel zou ondergaan in geval van terugkeer naar uw land van herkomst omwille van uw besmetting

met het HIV-virus een vervolging inhoudt in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève.

Met betrekking tot de door u aangehaalde vrees voor het gebrek aan medische behandeling van uw

ziekte, dient u zich voor de beoordeling van deze elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit

is een aanvraag tot machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of haar gemachtigde op basis

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Hieruit blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer

ermee belast is om de toegankelijkheid van de medische zorgen die een vreemdeling nodig heeft in

diens land van herkomst te beoordelen, evenals de graad van ernst en de noodzakelijk geachte

behandeling. Het Commissariaat-generaal zou haar bevoegdheid overschrijden indien zij hier uitspraak

over zou doen.

Er kan verwezen worden naar de geëigende procedure voorzien bij artikel 9ter van de

vreemdelingenwet, te meer nu u niet aangeeft dat de toegang tot verzorging bezwaard wordt door niet-

medische redenen die kunnen aantonen dat u aanspraak kan maken op de toekenning van de

subsidiaire bescherming zoals voorzien bij artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. U haalt immers naast

medische, uitsluitend (ongeloofwaardige) familiale, financiële en (socio-) economische redenen aan.

U legde in het kader van uw vierde verzoek een document neer om aan te tonen dat u vrijwilligerswerk

verricht in België. Dit gegeven voegt echter niets toe aan uw verzoek tot internationale bescherming en

heeft hier geen invloed op. Wat betreft de medische attesten die uw HIV-+-status attesteren, hieraan

wordt hierboven geen twijfel gehecht.

Er kan nog opgemerkt worden dat uit de informatie waar het CGVS over beschikt, en waarvan een kopie

zich in het administratief dossier bevindt (zie ‘COI Focus Nigeria: Situation sécuritaire liée à Boko

Haram’ dd. 28 maart 2018), duidelijk blijkt dat Boko Haram terrein heeft verloren in Nigeria en er bijna

geen grondgebied meer controleert. Voorts blijkt uit dezelfde informatie dat de actieradius van Boko

Haram in Nigeria geografisch beperkt is en de groep actueel hoofdzakelijk actief is in het uiterste

noordoosten van Nigeria, en dan vooral in de staat Borno, waar de bevolking wordt getroffen door raids,

ontvoeringen en aanvallen. Ook de noordoostelijke staten Adamawa en Yobe worden door dergelijke

gewelddaden van Boko Haram getroffen, maar dit in mindere mate. De rest van Nigeria blijft echter

gevrijwaard van vergelijkbare terreurdaden van Boko Haram. Gelet op de regionale verschillen in het

geweldsniveau en de impact van het geweld, dient niet alleen rekening te worden gehouden met de

actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u

afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Nigeria, dient in casu de

veiligheidssituatie in de staat Imo te worden beoordeeld.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de staat Imo actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een

ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van

een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de staat Imo aldus geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

Op basis van artikel 57/5quater van de vreemdelingenwet werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen

te formuleren op de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud van het CGVS. De kopies van

de notities werden aan u en aan uw advocaat opgestuurd dd. 30/8/2019 en 2/9/2019. Uw advocaat liet

bij email op 16 september 2019 weten dat jullie geen opmerkingen hebben op de notities. Daar u, noch

uw advocaat opmerkingen heeft overgemaakt, wordt u geacht in te stemmen met de inhoud ervan en

kan aangenomen worden dat het persoonlijk onderhoud goed verliep.
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C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het enig middel wordt “Genomen van de schending van: artikel 2 en 3 van het Verdrag voor de

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna EVRM); artikel 1, A,

(2), van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951,

goedgekeurd door de wet van 26 juni 1953; artikel 1, (2), van het Protocol betreffende de status van

vluchtelingen van 31 januari 1967, goedgekeurd door de wet van 27 februari 1967; artikels 48/3 en 48/4,

van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet); artikelen 57/6/2, juncto 62, van de Vreemdelingenwet;

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1 991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen; de motiveringsplicht, de algemene zorgvuldigheidsplicht, de onafhankelijkheids-

plicht, de onpartijdigheidsplicht en het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”.

Verzoeker argumenteert omtrent de laattijdigheid van het inroepen van internationale bescherming. Hij

verwijst naar zijn schaamte, de lange duur om zijn geaardheid te aanvaarden als

overlevingsmechanisme en de vrees om toe te geven dat hij gelogen heeft bij de asielinstanties bij zijn

eerste asielaanvraag.

Verzoeker voert verweer inzake de ontdekking en beleving van zijn geaardheid. “Verzoeker vertelt dat

hij bij het opgroeien interesse voelde voor mannen, maar hij probeerde dit te onderdrukken en hij ging

een relatie aan met een vrouw. Toen verzoeker 28 jaar oud was, besefte hij echter dat hij zijn

geaardheid niet langer kon onderdrukken. Deze evolutie kan op veel verschillende manieren verteld

worden, en wordt door verzoeker zelf waarschijnlijk vaak anders gepercipieerd. Dit zorgt net voor

geloofwaardigheid, gezien de verklaringen van verzoeker net het doorleefd karakter tonen van de

ontdekking, die niet vastgepind kan worden op een specifiek moment.

Wat betreft de beleving van zijn geaardheid, verwijt de bestreden beslissing dat verzoeker verklaarde

voordien aangetrokken te zijn geweest door vrouwen. Hierbij lijkt het CGVS helemaal niet bewust van

de maatschappelijke druk voor een Nigeriaanse man om aangetrokken te worden door vrouwen. Het

was voor verzoeker zo'n verplichting, een bijna permanente brainwashing om vrouwen aantrekkelijk te

vinden. Achteraf besefte hij echter dat zijn aantrekking enkel uit die maatschappelijke druk voortvloeide,

en dat hij zijn aantrekking voor mannen niet op lange termijn kon onderdrukken. De bestreden beslissing

maakt onterecht abstractie van de hetero normatieve samenleving waarin verzoeker opgegroeid is.”

Verzoeker argumenteert inzake zijn gevoelens bij zijn geaardheid en verwijst naar de complexe realiteit

van LGBT asielzoekers “waarin ze meerdere (ook tegenstrijdige emoties) met elkaar kunnen verenigen

en relaties behouden ten opzichte van hun land van herkomst”.

“Het CGVS vindt ook ongeloofwaardig dat verzoeker zoveel risico zou nemen in een homofoob land.

Fobear merkte hier al bij op dat het homonormatieve narratief vaak verwacht dat de seksuele oriëntatie

de primaire identiteit en levensstijl van de personen in kwestie is. Echter, het CGVS verwacht

tegelijkertijd dat de asielzoekers geen risico's nemen in het hebben van seksuele relaties of ander

normafwijkend gedrag. Dit is een schizofrene redenering.

Daarenboven negeert het CGVS daarbij de psychologische gevolgen voor verzoeker van jaren zijn

seksuele geaardheid te hebben onderdrukt. In die omstandigheden is het logisch dat men soms

compleet irrationeel begint te handelen.”

Inzake verzoekers relaties in Nigeria en België verwijst verzoeker naar rechtsleer inzake de

behandelingen van asieldossiers van holebi’s.

Omtrent C. stelt hij dat het een leugen was, “C. bevindt zich nog steeds in Nigeria”. Hij voert aan dat zijn

verklaringen doorleefd waren en dat hij C. beschouwt als zijn eerste seksuele partner in de zin van een

relatie.

Bij het verzoekschrift voegt hij foto’s van zijn huidige partner S..

Omtrent zijn HIV-positieve status laat verzoeker gelden: “Verzoeker heeft ingeroepen dat hij vreest voor

sociale uitsluiting in geval van terugkeer omwille van zijn HlV-positieve-status.
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Het CGVS verwijt aan verzoekers verklaringen dat ze geen concrete elementen bevatten. Er moet

echter benadrukt worden dat verzoeker pas in België ontdekt heeft dat hij HIV positief was, en hij is

ervan overtuigd dat hij ook in België besmet werd, gezien hij hier voor de eerste keer anale seks heeft

gehad met een persoon die mogelijks besmet was.

Verzoeker kan dus geen concrete elementen inroepen gezien hij nooit met een HIV positieve status in

Nigeria heeft gewoond. De bestreden beslissing stelt dat er inderdaad aanwijzing is van sociale

discriminatie, maar dat het in concreto beoordeeld moet worden. Men ziet moeilijk hoe verzoeker een

hypothetische situatie in concreto zou kunnen aantonen.”

Verzoeker voegt bij het verzoekschrift foto's van hemzelf en zijn huidige partner.

Beoordeling

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

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

motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

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

bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen

en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7

van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en

artikel 13, lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling

dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.
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Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.2.3. Inzake verzoekers aangehaalde grond voor vervolging, met name zijn homoseksuele geaardheid,

stelt de bestreden beslissing:

“Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u pas bij uw derde verzoek tot internationale

bescherming de Belgische asielinstanties op de hoogte bracht van uw homoseksuele geaardheid, als

reden voor uw nood aan bescherming. U verklaart dat u verlegen was om het te zeggen, dat u het

heel moeilijk vond om het te zeggen (zie notities persoonlijk onderhoud dd. 22/8/2019 (hierna notities),

p. 8). U verklaarde verder tijdens uw derde verzoek dat, toen u in België aankwam, u niet wist dat uw

geaardheid hier wel kon (zie verklaring meervoudige aanvraag dd. 27/2/2018, nr. 15). Er dient echter

te worden vastgesteld dat u tijdens uw vierde verzoek verklaarde dat u, nog tijdens uw eerste verzoek,

gedurende uw verblijf in het 'kamp' (asielcentrum) kennis maakte met P., een man die uw partner werd

en die u aanmoedigde uw seksuele geaardheid te 'gebruiken om asiel te vragen' (zie notities, p. 5, 8).

Dat u dan, ook tijdens uw tweede verzoek, uw geaardheid totaal onvermeld liet, tast uw huidige

verklaringen betreffende deze geaardheid, die de reden voor uw vertrek uit Nigeria zou zijn, reeds

fundamenteel aan. Bovendien staat uw bewering dat u verlegen bent in schril contrast met uw

verklaringen over hoe u in Nigeria, het land dat u hebt moeten verlaten omdat homoseksualiteit er

niet aanvaard is, uw twee homoseksuele relaties bent aangegaan. Zowel voor uw eenmalig seksueel

contact met U. als voor uw relatie met C. zette u de eerste stap (zie notities, p. 6, 10). Aan U. zei u zelfs

onomwonden, zonder dat u wist hoe de jongen zou reageren op u, dat u zijn penis wou zien (zie notities,

p. 10). Met C. keek u, ook zonder dat u wist hoe hij stond tegenover homoseksualiteit, samen naar een

video met 'gay-porn'. De video met homoporno ging u zelf kopen in een winkel waarover u verklaart :

'...wanneer je in de shop komt en je vraagt ernaar dan geven ze het je.' (zie notities, p.9). Dat u deze

stappen in een land als Nigeria wel zou gezet hebben, maar in België te verlegen was om uw

geaardheid, mondeling of schriftelijk, te melden aan de asielinstanties, zowel in uw eerste verzoek (ook

tijdens het beroep voor de RVV) als in uw tweede verzoek, tart alle verbeelding. De reden waarom u

uw geaardheid, nochtans de oorzaak voor uw vertrek uit Nigeria, niet meteen kenbaar maakte

aan de Belgische instanties die konden instaan om u internationale bescherming te geven, is niet

aannemelijk.”

Verzoekers verweer inzake zijn ‘schaamte’ omwille van zijn seksuele geaardheid en de vrees om toe te

geven dat hij gelogen heeft bij de asielinstanties in het kader van de eerste asielaanvraag, kan niet

worden aangenomen.

Uit verzoekers verklaringen blijkt duidelijk dat hij nog tijdens het eerste verzoek, gedurende zijn verblijf in

een asielcentrum, kennis maakte met een man die zijn partner werd en die hem aanmoedigde om zijn

seksuele geaardheid te 'gebruiken om asiel te vragen'. Verzoekers vermeende homoseksuele relatie in

België tijdens zijn eerste verzoek, samen genomen met zijn verklaring dat hij Nigeria verliet omwille van

het risico wegens zijn homoseksualiteit (gehoor CGVS, p. 5), ondermijnt de waarachtigheid van zijn

verklaringen inzake zijn thans voorgehouden ‘schaamte’. De voorgehouden ‘schaamte’ is nog minder

geloofwaardig omwille van zijn verklaringen waaruit blijkt dat hij in Nigeria, het land dat hij moest

verlaten omdat homoseksualiteit er niet aanvaard is, zowel voor het eenmalig seksueel contact met

U. als voor zijn relatie met C. de eerste stap zette. Met C. keek verzoeker, zonder dat verzoeker wist

hoe deze stond tegenover homoseksualiteit, samen naar een video met 'gay-porn'. Tevens blijkt dat

verzoeker de video met homoporno zelf kocht in een winkel, een publieke plaats, hoewel hij blijkbaar

ook al via internet (gehoor CGVS, p. 9), en bijgevolg in privéomstandigheden ‘gay-porn’ had bekeken.

Verzoekers ‘vrees’ om toe te geven dat hij gelogen heeft bij de asielinstanties in het kader van zijn

eerste asielaanvraag blijkt hem daarenboven niet te beletten om tijdens zijn verzoek in het kader van

zijn vermeende homoseksualiteit opnieuw te liegen.
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De bestreden beslissing stelt immers: “Zo dienen uw verklaringen over C. te worden opgemerkt. Tijdens

uw derde verzoek verklaarde u immers voor de DVZ dat u en de jongen waar u een relatie mee had (die

u C. noemt), op hetzelfde moment uit Nigeria zijn vertrokken en dat hij, op het moment van dat gesprek

(27/2/2018) in Frankrijk was, naar waar hij gegaan was nadat hij in België, waar hij samen met u was

aangekomen, gecontroleerd was op de bus (zie verklaring meervoudige aanvraag, dd. 27/2/2018, nr.

15). U, tijdens uw vierde verzoek, door het CGVS gevraagd of u nog contact hebt met C., verklaart u dat

u, na uw vertrek uit Nigeria, alles wou achterlaten en u zich hierop (in België) wou focussen. U verklaart

verder niet te weten waar C. is, maar stelt wel dat hij in Nigeria is (zie notities, p. 10). U later opnieuw

met deze verklaringen geconfronteerd, bevestigt u nogmaals dat u van C. niets meer hoorde nadat u

Nigeria verliet en stelt u nogmaals dat u de dingen achter u wou laten. U echter geconfronteerd met uw

verklaringen tijdens uw derde verzoek, met name dat C. met u mee kwam naar België, stelt u gewoon

dat dat niet waar was en dat u dat zei omdat u zoveel van C. hield en u wenste dat u hem

had meegenomen (zie notities, p. 13). Naast de vaststelling dat u dus opnieuw duidelijk de Belgische

asielinstanties om de tuin tracht te leiden, door opnieuw, ook in uw derde en vierde verzoek

onwaarheden te vertellen, dient ook te worden besloten dat uw verklaringen over de enige

mannelijke partner met wie u een langdurige relatie had in Nigeria (zie notities, p. 8), niet

geloofwaardig zijn.”

Het verzoekschrift bevestigt verzoekers leugen als volgt: ‘Wat betreft de tegenstrijdigheid over C.,

verklaart verzoeker dat hij inderdaad eerst gezegd had dat C. mee gevlucht was omdat hij vreesde dat

het CGVS het ongeloofwaardig zou vinden dat zijn partner niet mee gevlucht zou zijn, terwijl hij ook

vervolgingen riskeerde in Nigeria. Dit was echter een leugen, C. bevindt zich nog steeds in Nigeria.”

Verzoekers verweer inzake ‘schaamte’ en ‘vrees toe te geven dat hij gelogen heeft bij eerdere

asielaanvragen’, kan bijgevolg niet worden aangenomen als ontkrachting van de hogere motivering in

de bestreden beslissing inzake de laattijdigheid van het aanbrengen door verzoeker van zijn seksuele

geaardheid als grond van vervolging.

Ten overvloede stelt de Raad vast dat het gehoorverslag van verzoeker de volgende opmerking van

verzoekers advocaat bevat (gehoor CGVS, p. 15): “ […] Hij zal ook gay blijven. Als u hier nu geen geloof

aan hecht, dan komt hij gewoon terug. We kunnen zijn relaties ook bewijzen. Best nu de zaak kort

houden en meteen in orde brengen. Hij zal anders nieuw verzoek indienen. Hij weet ook dat als hij in de

toekomst een vrouw zou trouwen, zijn status zal ingetrokken worden. […]”. De opmerking dat verzoeker

een nieuw verzoek zal indienen en dat hij beseft dat hij niet met een vrouw mag trouwen, kan aanzien

worden dat verzoeker hoe dan ook verzoeken tot internationale bescherming zal blijven indienen,

ongeacht de motivering in het thans voorliggende vierde verzoek. Deze assertiviteit inzake het voeren

van procedures kan tevens aanzien worden als de negatie van verzoekers voorgehouden ‘schaamte’ en

‘vrees omwille van voorgaande leugens bij de asielinstanties’.

2.2.4. Inzake de ontdekking en beleving van verzoekers vermeende geaardheid en zijn relaties in België

en Nigeria motiveert de bestreden beslissing aan de hand van verzoekers verklaringen:

- de wijze waarop verzoeker zijn ontluikende homoseksualiteit schetst, is heel verschillend voor de DVZ

en CGVS;

- verzoeker omschrijft zijn geaardheid als een 'beslissing', een 'keuze', een 'levensstijl';

- verzoeker had blijkbaar geen enkele moeite of twijfel bij de aanvaarding van zijn geaardheid;

- in mate dat verzoeker verklaarde bang te zijn geweest, had dit voornamelijk betrekking op een

mogelijke outing of betrapping in Nigeria, hetgeen contradictorisch is met zijn verklaring dat hij het er

nooit moeilijk mee had 'gay' te zijn, alsook met zijn verklaringen over zijn eerste homoseksueel contact

(waarbij hij direct en onomwonden op de jongen afstapte en hem 'overtuigde' zijn penis te laten zien,

waarna hij hem snel wou penetreren teneinde niet betrapt te worden) en de toenadering tot een man via

een gayporn-video die hij zelf kocht in een winkel;

- verzoekers verklaringen over zijn directe en onomwonden toenadering tot U. getuigen allerminst van

een reële inschatting van de risico's die hij liep;

- verzoekers verklaringen over C., de enige mannelijke partner met wie hij een langdurige relatie had in

Nigeria, zijn niet geloofwaardig omdat hij (i) inconsistente verklaringen aflegt inzake wie zijn eerste

mannelijke sekspartner was (ii) de verklaringen over zijn (seks)partners in Nigeria inconsistent en niet

doorleefd zijn;

- verzoekers verklaringen over zijn partners in België zijn inconsistent inzake plaats van kennismaking

en adressen en bevatten onwetendheden over hun volledige namen;

- verzoekers verklaringen over ander personen in Nigeria die hij kent en ‘gay’ zijn, blijken incoherent te

zijn.
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De verwijzing naar informatie van LGBTQ+- verenigingen inzake de behandeling van asieldossiers, de

vergoelijking van verzoekers verklaringen inzake de ontdekking en beleving van zijn geaardheid, de

verwijzing naar UNHCR inzake de behandeling van asieldossiers en het finale onderzoek naar de

‘vrees’ door de VBV en de Raad, vermogen niet om de hoger omschreven inconsistenties en

incoherenties in verzoekers verklaringen te weerleggen. De voorgaande vaststellingen en motiveringen

vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht en pertinent. Deze motiveringen ondermijnen

bijgevolg verzoekers geloofwaardigheid. De drie foto’s die gevoegd zijn bij het verzoekschrift, en waarop

verzoeker te zien is met een man, kunnen zijn teloorgegane geloofwaardigheid niet herstellen

aangezien dergelijke foto’s eenvoudig te ensceneren zijn.

Hierbij voegt zich de vaststelling dat de navolgende motivering in het geheel niet wordt betwist: “Wat

verder uw algehele geloofwaardigheid ondermijnt is dat u tijdens uw derde verzoek - toen u voor het

eerst melding maakte over uw homoseksualiteit - verklaarde dat de problemen die u aanhaalde tijdens

uw eerste twee verzoeken (gedwongen prostitutie door de vrouw die u opvoedde), er ook nog waren en

dat uw verklaringen hierover nog correct waren (zie verklaring meervoudige aanvraag, dd. 27/2/2018,

nr. 15), terwijl u tijdens uw huidige vierde verzoek toegeeft dat eigenlijk alles wat u tijdens uw eerste

verzoek zei, een leugen was (zie notities, p. 4).”

2.2.5. Inzake het feit dat verzoeker HIV-positief is, stelt de bestreden beslissing:

“Er dient te worden opgemerkt dat u, in verband met uw gezondheidssituatie, voor het CGVS verklaart

bescherming te vragen omdat u niet naar Nigeria terug kan omdat u niet zonder de medicatie kan en de

medicatie zeer duur is (zie notities, p. 6). Ook later tijdens het persoonlijk onderhoud nogmaals

gevraagd welke vrees u heeft met betrekking tot uw HIV-+-status verklaart u onterfd en alleen te zijn en

de medicatie niet te kunnen betalen. Nog doorgevraagd of u een vrees hebt buiten de prijs van de

medicatie, verwijst u naar uw homoseksuele geaardheid. Opnieuw gevraagd of u nog een vrees heeft,

gelinkt aan uw HIV-+-status, verklaart u dat u zal sterven omdat u de medicatie niet kan betalen (zie

notities, p. 14-15). De eerdere vrees die u voor de DVZ aanhaalde, met name dat mensen niet dichtbij je

zullen willen komen en dat mensen u zullen vermijden omwille van uw ziekte (zie verklaring volgend

verzoek, dd. 20/5/2019, nrs. 15 & 18), haalde u niet meer aan voor het CGVS, waardoor de ernst ervan,

in uw persoonlijke situatie, danig kan worden betwijfeld. Uw verklaring dat u door uw familie onterfd bent

en alleen bent, zijn verbonden aan en vloeien uit uw beweerde homoseksuele geaardheid, die

niet geloofwaardig werd bevonden. Uw verklaringen over een gebrek aan ondersteuning van uw familie

kunnen dus niet weerhouden worden.

Met betrekking tot de door u, voor de DVZ kort aangehaalde vrees voor sociale uitsluiting omwille van

uw HIV-positieve status, dient bovendien te worden vastgesteld dat uw verklaringen in dit verband geen

concrete elementen bevatten die er op wijzen dat er voor u bij een terugkeer een ‘gegronde vrees voor

vervolging’ of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou bestaan. Om tot een erkenning van

de vluchtelingenstatus te leiden, dienen de discriminatie en het ontzeggen van bepaalde rechten

dermate systematisch en ingrijpend te zijn dat hierdoor fundamentele mensenrechten worden aangetast

waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Uw verklaringen in dit verband zijn

echter te beperkt en te vaag om een ‘gegronde vrees voor vervolging’ of een ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’ te kunnen vaststellen.

Indien uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier inderdaad blijkt dat personen met

HIV/aids het slachtoffer kunnen zijn van sociale discriminatie, is deze situatie niet van die aard om te

besluiten dat elke persoon met HIV/aids, louter omwille van haar of zijn medische situatie een gegronde

vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a en b van de vreemdelingenwet kan doen gelden. Zulks moet steeds

in concreto, en rekening houden met alle omstandigheden eigen aan de afzonderlijke zaak, worden

aangetoond, wat u niet doet hoewel u daartoe ruim de kans kreeg tijdens het persoonlijk onderhoud op

het CGVS. Hoewel meermaals werd gepeild naar mogelijke problemen gelinkt aan uw HIV-+-status,

kwam u niet verder dan te verwijzen naar het financiële aspect (dure medicijnen).

Uit de door u neergelegde medische attesten blijkt dat u inderdaad HIV-positief bent, maar uit uw

verklaringen blijkt niet, noch toont u aan dat u bewust adequate verzorging zou worden ontzegd omwille

van uw ziekte. U haalde enkel aan te vermoeden geen behandeling voor uw ziekte te kunnen krijgen en

uw medicijnen niet te kunnen krijgen, omdat deze te duur zijn, maar uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en die werd toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt niet dat

aan personen met HIV/aids de toegang tot medische behandeling wordt ontzegd.
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Integendeel, uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat zowel de Nigeriaanse

autoriteiten als (internationale) ngo’s blijvende en toenemende inspanningen voeren om behandeling

van HIV/aids gratis te verstrekken. Daarenboven beogen de Nigeriaanse autoriteiten een

mentaliteitswijziging, gezien uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die

werd toegevoegd aan het administratief dossier eveneens blijkt dat de Nigeriaanse autoriteiten (en ook

ngo’s) inspanningen leveren om het stigma rond HIV/aids te verminderen door het voeren van public

education campaigns.

Uit al het voorgaande blijkt dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dermate geviseerd en

systematisch gediscrimineerd te worden dat u hiervoor nood zou hebben aan internationale

bescherming, te meer nu op verschillende niveaus in Nigeria (zowel van overheidswege als door diverse

(internationale) organisaties) inspanningen worden geleverd voor de verbetering van de

levensomstandigheden van personen met HIV/aids. U toont bijgevolg niet aan dat er in uw concreet

geval sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden en dat de mogelijke discriminatie die u

eventueel zou ondergaan in geval van terugkeer naar uw land van herkomst omwille van uw besmetting

met het HIV-virus een vervolging inhoudt in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève.

Met betrekking tot de door u aangehaalde vrees voor het gebrek aan medische behandeling van uw

ziekte, dient u zich voor de beoordeling van deze elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit

is een aanvraag tot machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of haar gemachtigde op basis

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Hieruit blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer

ermee belast is om de toegankelijkheid van de medische zorgen die een vreemdeling nodig heeft in

diens land van herkomst te beoordelen, evenals de graad van ernst en de noodzakelijk geachte

behandeling. Het Commissariaat-generaal zou haar bevoegdheid overschrijden indien zij hier uitspraak

over zou doen.

Er kan verwezen worden naar de geëigende procedure voorzien bij artikel 9ter van de

vreemdelingenwet, te meer nu u niet aangeeft dat de toegang tot verzorging bezwaard wordt door niet-

medische redenen die kunnen aantonen dat u aanspraak kan maken op de toekenning van de

subsidiaire bescherming zoals voorzien bij artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. U haalt immers naast

medische, uitsluitend (ongeloofwaardige) familiale, financiële en (socio-) economische redenen aan.”

Verzoekers verweer waaruit blijkt dat hij ervan overtuigd is in België te zijn besmet en hij dienvolgens de

sociale discriminatie in Nigeria in zijn hoofde een hypothetische situatie is die hij moeilijk concreet kan

aantonen, kan niet aangenomen worden als nuttig en dienstig verweer ten aanzien van de hogere

omstandige motivering. Deze motivering wordt derhalve niet ontkracht en blijft onverminderd overeind.

2.2.6. Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor

vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.7. Verzoeker voert geen verweer ten aanzien van de motivering waaruit blijkt dat hij geen risico loopt

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

Verzoeker voert geen specifiek element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker toont

gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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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 juni tweeduizend twintig door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


