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nr. 248 476 van 29 januari 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. MASSIN

Eugène Plaskysquare 92-94/2

1030 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 Angolese nationaliteit te zijn, op 30 april 2020 heeft

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

26 maart 2020.

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 18 december 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 januari

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. JANSSENS, die loco advocaat E. MASSIN verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché E. GUSSE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart over de Angolese nationaliteit te beschikken en te behoren tot de Tchokwe etnie. U bent

geboren op 29 juni 1989 in Lukapa, Lunda Norte. U bent ongehuwd en heeft geen kinderen.

Tijdens uw vroege adolescentie ontdekt u dat u homoseksueel bent. U heeft absolute zekerheid over uw

geaardheid wanneer u 16 à 17 jaar oud bent.

U voert meerdere jobs uit, waaronder lesgever en medewerker van een callcenter. Begin 2015, als 25-

jarige, schrijft u zich vrijwillig in bij het leger.
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U krijgt een militaire opleiding te Caxingo in de provincie Huambo. Tijdens uw militaire opleiding leert u

kolonel C.d.A. kennen. Hij toont al snel interesse in u en roept u meermaals naar zijn kantoor. Jullie

beginnen een relatie. Na 4 maanden krijgt u een week verlof en gaat u naar Luanda. De maanden na

uw terugkeer merkt u dat uw collega’s opmerkingen maken en commentaar geven over uw relatie en

contacten met C.. Drie maanden later gaat u opnieuw naar Luanda tijdens een week verlof. Wanneer u

met vrienden uitgaat, hoort u uw telefoon niet overgaan. Bij uw terugkeer in het opleidingscentrum is C.

boos omdat u de telefoon niet opnam. Hij toont zich heel bezitterig over u. Enkele dagen later verlaat hij

zelf het kamp gedurende een drietal maanden. Na zijn terugkeer vertelt C. u dat hij met uw moeder

gesproken heeft. U voelt zich niet langer op uw gemak in het kamp en denkt erover van hem weg te

gaan. In december 2015 neemt u 2 weken verlof. U deserteert echter en duikt onder bij uw vriend P.K.

in Luanda. In januari vertelt uw moeder dat onbekenden naar u aan het vragen waren. Zij vertellen uw

moeder dat u enkele belangrijke documenten uit het opleidingscentrum meegenomen heeft. U wordt

telefonisch bedreigd.

In augustus 2016 gaat u uit met enkele vrienden. Wanneer u terugkeert naar het huis van uw vriend,

wordt u aangevallen. U verliest het bewustzijn en wordt wakker in een medische hulppost. U besluit uw

moeder en uw vriend P.K. te vertellen dat u aangevallen werd omdat u een relatie had met een man van

het militair opleidingscentrum. Uw moeder brengt u naar de provincie Bengo, waar u gedurende drie

maanden bij een privédokter onderduikt. Op 26 november 2016 vertelt uw moeder u dat u het land dient

te verlaten. Diezelfde dag wordt u naar de luchthaven te Luanda gebracht en neemt u het vliegtuig naar

Portugal. U reist verder naar België, waar u op 9 december 2016 een verzoek tot internationale

bescherming indient.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u een lerarenbadge (van Dodet English

School) en een geboortecertificaat 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.

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen niet kan worden besloten tot het

bestaan van een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie

van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.

Het CGVS is, afgaande op uw verklaringen, 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 verzoeker om

internationale bescherming die zichzelf identificeert als homoseksueel of biseksueel 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 verzoeker die zegt een vrees te hebben of een

risico te lopen omwille van zijn homoseksualiteit of biseksualiteit een omstandig, gedetailleerd en

coherent relaas verwachten.

Uw verklaringen m.b.t. de bewustwording en de aanvaarding van uw seksuele geaardheid komen

weinig doorleefd over.

U verklaart dat u absolute zekerheid had over uw geaardheid toen u 16 à 17 jaar was (notities van het

persoonlijk onderhoud dd. 24/02/2020 (verder notities CGVS), p. 11-12). Gevraagd wanneer u daarover

begon na te denken, verklaart u “in die periode, maar dat was nog niet echt goed ontwikkeld.” Gevraagd

wat u van uw geaardheid vond toen u merkte dat u op jongens viel, verklaart u “het was toen ik een jaar

of 17 was, dat was voor mij ok.” U verklaart verder dat u zich wel afvroeg waarom iemand zich niet kon

uiten zoals hij werkelijk was.
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Nogmaals gevraagd wat u zelf vond toen u merkte dat u op jongens viel, verklaart u dat u verlangde

naar een seksuele relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Later verklaart u dat u 16 à 17 jaar was

toen uw brein (uw denken) zich op een andere manier begon te ontwikkelen (notities CGVS, p. 17-18).

Gevraagd wat er op dat moment veranderde in uw brein, verklaart u dat u zich moest aanvaarden zoals

u werkelijk was. Gevraagd hoe u dat deed, verklaart u dat het een stem in uzelf was die u zei dat u zo

was en u zei het zo te aanvaarden. Gevraagd wat u er dan over dacht voor u 16 à 17 jaar was,

verklaart u dat u vond dat iedereen moest zijn zoals hij was en iedereen zichzelf moest kunnen

zijn. U verklaart verder dat u toen wel wist dat u er niet voor kon uitkomen omdat het gevaarlijk

was. Gevraagd of u altijd een positieve mening gehad heeft over uw geaardheid, antwoordt u

bevestigend. Gevraagd of u zich er ooit slecht over gevoeld heeft of er over getwijfeld heeft,

antwoordt u ontkennend. Gevraagd wat u als 12 à 13-jarige vond van homoseksuelen, verklaart u

dat het voor u normaal was en dat u het altijd wel normaal gevonden heeft (notities CGVS, p. 20).

Gevraagd of door alle jaren heen iets aan uw mening over uw geaardheid veranderde, antwoordt u

ontkennend (notities CGVS, p. 22). Gevraagd wat u hoorde over de positie van de adventisten, uw kerk,

omtrent mensen met een homoseksuele geaardheid, verklaart u “ze staan er negatief tegenover (…) ze

vinden het abnormaal, onnatuurlijk” (notities CGVS, p. 29-30). Gevraagd wat u vindt van de positie van

uw kerk daarin, verklaart u dat ze “iedereen zouden moeten kunnen aanvaarden, want ieder heeft zijn

eigen aard en zou als zodanig moeten aanvaard worden.” Gevraagd of de negatieve mening van uw

Kerk u doet nadenken over uw eigen geaardheid, verklaart u zichzelf als een normaal persoon te

zien en dat u niet zal nalaten te zijn wie u bent, alleen omdat de kerk daar een andere mening

over heeft. Gevraagd of u dat ooit heeft doen twijfelen aan uw geaardheid, antwoordt u

ontkennend. Gevraagd of de mening van de Angolese samenleving u ooit heeft doen twijfelen,

antwoordt u eveneens ontkennend. Het is echter niet aannemelijk dat u nooit getwijfeld heeft of zich

nooit slecht gevoeld heeft over uw geaardheid, te meer daar u reeds als kind via de radio hoorde

vertellen dat homoseksuelen gediscrimineerd werden (notities CGVS, p. 20). U verklaart eveneens dat

de mensen homoseksuelen kunnen stenigen en zelfs hun leven kunnen nemen omdat ze dergelijke

mensen niet kunnen uitstaan. Uw verklaringen aangaande de aanvaarding en ontdekking van uw

geaardheid komen allerminst aannemelijk en doorleefd over. Het is immers niet aannemelijk dat

u sinds uw kindertijd weet dat homoseksuelen in Angola gediscrimineerd worden en zelfs

gedood kunnen worden, maar dat u desondanks altijd positief stond tegenover uw eigen

geaardheid en dat u deze steeds als “normaal” beschouwde. Uw verklaringen over de

aanvaarding van uw beweerde seksuele geaardheid komen allerminst doorleefd over, te meer

daar iemands seksuele geaardheid verband houdt met de kern van diens persoonlijkheid.

Daarenboven is het niet aannemelijk dat u zichzelf niet informeert over de mening van het

Angolese leger omtrent homoseksuelen (notities CGVS, p. 26-27), want u weet niet hoe het leger

tegenover homoseksualiteit staat. Gevraagd of u dat ooit heeft proberen uit te zoeken, antwoordt u

ontkennend, want u wou niet dat mensen zouden te weten komen dat u zo bent. Gevraagd waarom u

dan het leger wilt ingaan, aangezien er altijd wel een risico bestaat, verklaart u dat het uw eigen

beslissing was en dat u van plan was uw leven te blijven leiden zoals u dat eerder gedaan had, “want er

bestond inderdaad een risico dat iemand dat zou te weten kunnen komen.” Gevraagd waarom u het dan

niet uitzoekt, want het kan u misschien helpen om u beter te beschermen, verklaart u “ze hebben nooit

geweten dat ik deze geaardheid heb. Ik heb me ook nooit daarop laten betrappen. Ik heb me ook nooit

voorgedaan op een manier dat ze zouden merken dat ik zo ben. De enige die er vanaf wist, was de

kolonel.” Gevraagd wat de kolonel dan zei dat u kon doen indien het zou uitkomen en hij niet in de buurt

was, verklaart u dat hij bescherming bood om uw vertrouwen te winnen. Gevraagd hoe hij die

bescherming bood, verklaart u dat er normaal gezien niets was waartegen hij u moest beschermen en

dat u gewoon kon functioneren wanneer hij op missie was. Opgemerkt dat u eerder sprak over anderen

die u vragen begonnen te stellen over jullie relatie, en dat die persoon u kon ineenslaan terwijl de

kolonel net dan op verlof was, verklaart u dat het voor u moeilijk lijkt dat iemand het zou ontdekken. U

verklaart verder dat als hij op missie was, u minder naar zijn bureau geroepen werd en er geen enkele

reden was om aan te nemen dat u zo zou zijn. Het is echter niet aannemelijk dat u zelf geen manier

zoekt om uzelf te beschermen tegen eventuele discriminatie of andere problemen die u zou

kunnen ondervinden vanwege uw collega’s in het leger, te meer daar u zich zorgen begon te

maken omwille van de commentaar die u hoorde (notities CGVS, p. 14). Het is daarenboven niet

aannemelijk dat u denkt dat de opmerkingen en commentaar omtrent uw relatie met de kolonel

zomaar zouden stoppen omdat de kolonel afwezig is en u niet naar zijn kantoor geroepen wordt,

te meer daar u net op dat moment de bescherming van de kolonel ontbreekt. U kan evenmin

uitleggen hoe de kolonel u beschermt tijdens zijn afwezigheid.
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Het is niet aannemelijk dat u de mening van het Angolese leger inzake homoseksuelen niet kent

of hoe u zich kan beschermen tegen andere soldaten die u omwille van uw geaardheid zouden

viseren. Opnieuw zijn uw verklaringen over hoe u uw geaardheid beleefde, zeer onaannemelijk en

totaal ondoorleefd.

U verklaart dat u o.m. informatie zocht omtrent de situatie van homoseksuelen in uw land van herkomst

en dat de Angolese regering dergelijke mensen nooit gesteund heeft (notities CGVS, p. 21). Gevraagd

of de regering er bepaalde straffen op heeft gezet, antwoordt u bevestigend. Gevraagd welk soort

straffen, verklaart u wel te weten dat er straffen zijn, maar weet u niet welke. Het is echter niet

aannemelijk dat u niet weet welke straffen stonden op homoseksualiteit, te meer daar u, althans

volgens uw verklaringen, informatie opzocht over de situatie van homoseksuelen in uw land van

herkomst.

U maakt eveneens uw - enige (notities CGVS, p. 9-10) - homoseksuele relatie met kolonel C.d.A.

niet aannemelijk. Zoals eerder reeds opgemerkt, is het niet aannemelijk dat u als beweerdelijk

homoseksueel de positie van het leger inzake homoseksualiteit niet kent. Daarenboven, gevraagd of u

andere homoseksuelen in Angola kent, verklaart u in uw omgeving niemand te kennen (notities CGVS,

p. 18-19). Ter bevestiging gevraagd of u nooit iemand gekend heeft, verklaart u dat er misschien wel

zijn, zonder dat u het weet. Het is echter niet aannemelijk dat u de enige persoon in uw omgeving

die beweerdelijk homoseksueel is niet zou vernoemen wanneer gevraagd wordt naar

homoseksuelen in uw omgeving. Gevraagd wie de eerste stap in jullie relatie zette, verklaart u dat C.

dat deed (notities CGVS, p. 10-11). Gevraagd om welke reden hij dat deed, verklaart u dat hij zei dat hij

iets in u gezien had en dat u meer naar mannen gericht was - een merkwaardige vaststelling aangezien

jullie beiden werkten in een voornamelijk mannelijke omgeving. Gevraagd hoe hij erbij kwam dat u meer

naar mannen gericht was, verklaart u “Dat is een goede vraag. Dat heb ik mezelf ook vaak afgevraagd,

hoe heeft hij dat gezien? Het was iets dat ik voor mezelf hield omwille van de situatie van het land.”

Gevraagd of u een idee heeft waarom hij dat zei, verklaart u zich die vraag ook te stellen hoe hij dat

heeft kunnen merken, want u heeft het altijd voor uzelf gehouden. Later tijdens het onderhoud verklaart

u echter dat hij u beetje bij beetje vragen stelde over uzelf, waardoor hij u liet toegeven dat het zo was

(notities CGVS, p. 19). Bovendien is het allerminst aannemelijk dat u eerst verklaart met niemand

gesproken te hebben over homoseksualiteit (notities CGVS, p. 22), maar wanneer gevraagd of u het

niet met C. besproken heeft, verklaart dat u dat wel gedaan heeft. Daarenboven legt u tegenstrijdige

verklaringen af over wat u aan C. vertelde over uw eigen, persoonlijke leven. Immers, voor het

CGVS verklaart u hem verteld te hebben dat uw moeder in Luanda woont (notities CGVS, p. 25).

Voor de DVZ verklaarde u echter dat u hem nooit iets verteld heeft over het feit dat uw moeder in

Luanda woonde (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Verder legt u tegenstrijdige verklaringen af

omtrent uw bezorgdheden of de problemen die u met hem besprak. Gevraagd welke bezorgdheden

of problemen u zoal met hem besproken heeft, legt u verklaringen af omtrent zijn reactie na uw

terugkeer uit Luanda na uw tweede verlof (notities CGVS, p. 25). Gevraagd of u nog andere

bezorgdheden of problemen met hem besproken heeft, antwoordt u ontkennend. Gevraagd of u voor die

bewuste vakantie al iets met hem besproken had omtrent problemen of bezorgdheden, antwoordt u

nogmaals ontkennend. Echter, tijdens uw vrij relaas verklaart u voor het CGVS dat u hem uw

bezorgdheden omwille van de opmerkingen van uw collega’s vertelde, want ze begonnen vragen te

stellen waarom u als enige altijd naar zijn kantoor moest gaan (notities CGVS, p. 14). Dit gebeurde in de

periode tussen uw eerste en uw tweede verlof. Gelet op het geheel aan voorgaande vaststellingen

maakt u uw homoseksuele relatie met C. niet aannemelijk.

Verder verklaart u dat uw ouders nooit gemerkt hebben dat u homoseksuele gevoelens had (notities

CGVS, p. 11). Later verklaart u echter te denken dat uw moeder altijd wel een vermoeden had over uw

geaardheid (notities CGVS, p. 15), maar dat ze dat nooit heeft willen uitspreken. Voor de DVZ verklaart

u echter dat uw moeder het (uw geaardheid) had zien aankomen (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5),

waaruit blijkt dat zij haar vermoeden toch geuit heeft. U legt tegenstrijdige en inconsistente verklaringen

af of uw moeder al dan niet een vermoeden had over uw geaardheid.

Bovenstaande vaststellingen doen afbreuk aan de reeds volledig aangetaste geloofwaardigheid

van de door u geopperde seksuele geaardheid en relatie.

U legt verder tegenstrijdige en inconsistente verklaringen af omtrent het door u geopperde

asielrelaas, nl. dat u problemen had met uw beweerdelijke partner, kolonel C. (notities CGVS, p.

13-16). Uw relatie met C. werd eerder reeds als niet geloofwaardig bestempeld, waardoor u evenmin de

reden van uw problemen aannemelijk kan maken.
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Daardoor maakt u evenmin aannemelijk dat u eind 2015 bij uw vriend P.K. in de wijk Kamama in

Luanda ging wonen wegens de problemen met C. (notities CGVS, p. 5-6) en dat u vanaf augustus 2016

3 maanden in de provincie Bengo onderdook omdat u aangevallen werd. Bovendien is het niet

aannemelijk dat u de naam van de persoon bij wie u beweerdelijk 3 maanden verbleef in de

provincie Bengo niet kent. Bovendien verklaarde u voor de DVZ dat u tot november 2016 in de

gemeente Kilamba Kiaxi, wijk Golf II verbleef (Verklaring DVZ, vraag 10).

Gelet op het voorgaande kan evenmin geloof gehecht worden aan uw verklaringen m.b.t. de

vrees voor vervolging die u zou hebben en die de aanleiding zou geweest zijn voor uw vertrek uit

Angola. Dit ondermijnt de reeds volledig aangetaste geloofwaardigheid van de door u geopperde

seksuele geaardheid nog meer.

In het kader van uw verzoek tot internationale bescherming legt u een lerarenpas (van Dodet English

School) en een geboortecertificaat neer. Deze kunnen het voorgaande niet wijzigen aangezien zij geen

betrekking hebben op de door u geopperde vrees voor vervolging.

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. 27/02/2020. Daar u, noch uw advocaat

opmerkingen hebben overgemaakt, wordt u geacht in te stemmen met de inhoud ervan en kan

aangenomen worden dat het persoonlijk onderhoud goed verliep.

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.”

Verzoekschrift en stukken

2.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending 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 en 62

van de Vreemdelingenwet, de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer

bepaald, het redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikels 3 en 13 van het Europees

Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna “EVRM”)”.

Verzoeker benadrukt dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft in geval van terugkeer naar

Angola wegens de mishandelingen, arrestatie en stigmatisatie die hij er riskeert wegens zijn

homoseksualiteit, en wegens het feit dat hij met de kolonel C. een relatie gehad heeft die slecht

geëindigd is. Hij stelt dat hij ook geen bescherming kan krijgen van de Staat, ten eerste omdat de

kolonel een belangrijke positie binnen het leger heeft en zijn invloed gebruikt om verzoeker te vinden en

arresteren, en ten tweede omdat ondanks de recentelijke legalisatie van homoseksualiteit, de regering

(zowel als een groot deel van de bevolking) zelfs nog homofoob is.

Verzoeker haalt artikel 48/3, § 4, d) van de Vreemdelingenwet aan en stelt dat zijn vervolging en vrees

voor vervolging gebaseerd zijn op grond van het behoren tot een sociale groep, in dit geval die behoren

tot de homoseksuelen in Angola.

Voorts verwijst verzoeker naar het arrest van het “Europees Hof van Justitie van 7 november 2013, nc

C-199/12, C-200/12, C-201/12, aff. X, Y, Z c. Minister voor Immigratie en Asiel), de welke stelt dat een

homoseksuele man die uit Angola vluchtte een gegronde vrees voor vervolging had, wegens de anti-

homo-wetgeving in het land, indien de door de wet voorzien gevangenisstraf ervoor effectief uitgeoefend

worden”. Hij verwijst tevens naar rechtspraak van de Raad.

Het verzoekschrift onderlijnt dat verzoeker afkomstig is uit een christelijke en traditionele familie die zijn

homoseksualiteit niet aanvaardt. Verzoeker haalt verschillende bronnen aan die bevestigen dat, hoewel

homoseksualiteit in Angola recentelijk werd gelegaliseerd, homoseksuelen nog steeds worden

afgekeurd, mishandeld en gediscrimineerd.



RvV X - Pagina 6

Verzoeker vraagt het voordeel van de twijfel. Daarnaast vraagt hij dat rekening wordt gehouden met

artikel 48/7 van de vreemdelingenwet en herhaalt dienaangaande dat zijn broer en de mensen van zijn

wijk hem willen doden en dat hij tevens vreest dat de politie hem gevangen zou nemen.

Verzoeker geeft een theoretische uiteenzetting aangaande de subsidiaire bescherming.

In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van “artikelen 1, 2 en 3 van de wet van

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 62 van de

vreemdelingenwet, algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, de

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikelen 4 en 41 van de Handvest van de

Grondrechten van de Europese Unie (hierna “Handvest”)”.

Verzoeker ontwikkelt het middel als volgt:

“A- Betreffend de bewustwording en aanvaarding van zijn homoseksualiteit door verzoeker

Ten eerste stelt de Commissaris dat verzoeker weinig doorleefde verklaringen aflegt over de

bewustwording en aanvaarding van zijn homoseksualiteit. Volgens de CGVS, is het "niet aannemelijk

dat uw sinds uw kindertijd weet dat homoseksuelen in Angola gediscrimineerd worden en zelfs gedood

kunnen worden, maar dat u desondanks altijd positief stond tegenover uw eigen geaardheid en dat u

deze steeds als “normaal” beschouwde.” (beslissing p 2)

De CGVS herhaalt de verklaringen van verzoeker en stelt dat zijn reactie (dat hij zich zelfs niet slecht

voelde of negatieve vragen stelde tegenover zijn homoseksualiteit) niet aannemelijk is. We onderlijnen

dat deze appreciatie niet alleen subjectief is, maar dat de analyse van de CG VS ook duidelijk

gebaseerd op een "homoseksuele archetype", in tegendeel tot de lessen geleerd van de Jurisprudentie

van het Hof van Justitie in deze materie.

In dit verband verwijzen we naar de conclusies van 17 juli 2014 van advocaat- generaal mevrouw E.

Sharpston aan het Hof in de zaken c-148/13, c-149/13 en c-150/13 :

[…]

Evenzo, de 2012 nota waarin de UNHCR de leidende beginselen voor de beoordeling van seksuele

geaardheid geeft stelt duidelijk dat:

[…]

Het is dus niet omdat de persoonlijke ervaring van de verzoeker en zijn verklaringen niet binnen het

kader-type van de antwoorden verwacht door de CGVS vallen dat hij automatisch niet homoseksueel is.

De CGVS blijkt dus te menen dat verzoeker automatisch een bepaald emotioneel process doorgemacht

zou hebben. Dit gaat echter tegen de door het Hof van Justitie geadviseerde redenering met betrekking

tot het besef van homoseksualiteit.

De UNHCR nota van oktober 2012 biedt bovendien een zeer interessante analyse, op basis van

verschillende elementen, voor beoordeling van de seksuele geaardheid van een asielzoeker (zelf-

identificatie; kindertijd; zelfrealisatie; de niet-conformiteit; familierelaties, romantische en seksuele

relaties, de relatie met de LGBTI gemeenschap, Godsdienst).

We betreuren dat de CGVS niet verder de realiteit van de homoseksualiteit van verzoeker onderzocht,

rekening houdend met de analyse grid van de UNHCR in de oktober 2012 nota.

In dit verband heeft de Raad al herhaaldelijk geoordeeld dat:

[…]

Bovendien houdt de Commissaris geen rekening met de verschillende details die verzoeker gegeven

heeft, betreffend bij voorbeeld zijn gedrag toen hij kind was (hij heeft een concreet voorbeeld gegeven

van zijn eerste "homoseksuele" ervaring toen hij 7-8 jaar oud was, en aan de andere jongen koekjes

beloven moest zodat hij hem niet verraadden zou -verslag persoonlijk onderhoud p 17-) en hoe hij toen

hij teenager was meer tot jongen aangetrokken was als tot meisjes.

De grieven van de Commissaris zijn dus subjectief en moeten verworpen worden

B-Betreffend het feit dat verzoeker de positie van het Angolese leger tegenover homoseksueel niet kent

Verwerende partij verwijt aan verzoeker dat hij zich niet informeerde over de positie van het Angolese

leger tegenover homoseksuele. Verzoeker bevestigt dat hij toen hij het leger toetrad nooit van plan was

om zijn homoseksualiteit te tonen, hij voelde dus geen nood om zich over de positie van het leger te

informeren. Hij had zijn geaardheid altijd verborgen gehouden van anderen (tot dat hij zijn relatie met de

kolonel C. begon), had zover geen problemen gekregen, en van niet van plan om dit te veranderen. Hij

heeft ook uitgelegd dat hij de opmerkingen van zijn kameraden in het leger toen hij regelmatig naar de
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kolonel geroepen werd altijd verwierp. Wanneer de kolonel afwezig was waren er ook geen

opmerkingen, sinds hij niet naar zijn kantoor ging.

Verder wordt hem verweten dat hij de wettelijke straffen tegenover homoseksualiteit niet kent. Eehter

heeft verzoeker niet de moeite genomen om deze informatie op te zoeken, sinds hij, tot de feiten dit tot

zijn vertrek geleid hebben, nooit problemen gekend heeft wegens zijn homoseksualiteit. Toen de

problemen met de kolonel begonnen, vreesde hij vooral de wraak van de kolonel, sinds hij, door de

straffeloosheid die in Angola heerst, hem vervolgen zou kunnen zonder dat verzoeker bescherming zou

kunnen verkrijgen van de regering.

C- Betreffend de relatie van verzoeker met de kolonel C.

Vervolgens beweert de Commissaris dat de relatie van verzoeker met de kolonel C. niet aannemelijk is,

voor de verschillende volgende redenen. Ten eerste, wordt hem verweten dat hij de kolonel niet

genoemd heeft toen de protection agent (PO) hem vroeg of hij andere homoseksuele in zijn omgeving

kende. Echter legt verzoeker uit dat deze vraag een serie van vragen over de bewustwording van zijn

homoseksualiteit in zijn jeugd volgde (zie verslag van PO p 18), en hij dacht dus dat de PO vroeg of hij

tijdens zijn jeugd andere homoseksuele in zijn omgeving kende, wat niet het geval was.

Verder wordt aan verzoeker verweten dat hij uitgelegd heeft dat hij zijn homoseksualiteit met niemand

besproken had, terwijl hij later verklaart zou hebben dat hij het wel met de kolonel besproken heeft.

Verzoeker ment echter dat zijn verklaringen vals verstanden werden, en legt uit dat hij inderdaad met

niemand over zijn homoseksualiteit gesproken had, en dat hij ook niet aan de kolonel expliciet zei dat hij

op mannen gericht is. De kolonel heeft hem vele vragen gesteld waaruit hij concludeerde dat verzoeker

homoseksueel is, maar ze hebben het nooit op expliciete manier besproken. Toen de kolonel mende dat

verzoeker ook homoseksueel was, heeft hij hem geleidelijk op fysieke manier benaderd, en toen

verzoeker zijn avances niet verwierp, kreeg de kolonel bevestiging dat verzoeker ook op mannen gericht

was. Verzoeker heeft hem dus nooit duidelijk gezegd dat hij homoseksueel was, het was een impliciet

en stilzwijgende toestemming .

Daarna wordt aan verzoeker verweten dat hij bij de DVZ uitgelegd heeft dat hij aan de kolonel de adres

van zijn moeder gegeven hebben, terwijl hij het tegenovergesteld bij de CG VS verklaarde.

Dit argument van verwerende partij om te wijzen op tegenstrijdigheden of weglatingen tussen de bij de

DVZ ingevulde vragenlijst en de bij het CGVS afgelegde verklaringen, wordt vaak herhaald. Als dit

document inderdaad een procedureel document is, lijkt het ons absoluut noodzakelijk om rekening te

houden met de voorwaarden waaronder deze onderhouden bij de DVZ plaatsvinden en om te zorgen

voor een zekere flexibiliteit van de kant van de verwerende partij en van uw Raad.

inderdaad, de omstandigheden van het onderhoud bij de DVZ zijn heel vaak moeilijk, vertroebeld (in het

lawaai, soms meerdere personen in hetzelfde kantoor, soms geen mogelijkheid om zijn verklaringen te

herlezen, enz), en verzoekers worden onderdruk gezet om gen details te vertellen en hun vluchtrelaas

op te sommen. Bovendien hebben verzoekers vaak nog geen een advocaat geraadpleegd, en zijn dus

niet op de hoogte van het belang om te eisen dat hun verklaringen herlezen worden, en/of om

waakzaam te zijn voor wat er in deze vragenlijst staat, en/of van het belang dat zij alle relevante

aspecten van hun verzoek beknopt presenteren. Soms zijn ze zelfs verplicht om te tekenen zonder dat

ze de vragenlijst opnieuw kunnen lezen, of zonder dat de tolk ze herleest.

In dit verband melden veel verzoeker tot internationale bescherming pas later, met name tijdens hun

hoorzitting in het CGVS, fouten, correcties en omissies met betrekking tot de inhoud van de vragenlijst.

Velen ondertekenen ook documenten zonder ze zelfs maar te lezen (bijv. aanduidingen om te profiteren

van rechtsbijstand). Bovendien worden zij niet bijgestaan door een advocaat tijdens hun hoorzitting in de

DVZ. zodat het onmogelijk is om de wijze waarop de onderhoud verlopen is te controleren. Aangezien

de bijstand van een advocaat in asielzaken is voorzien, lijkt het ons dat verklaringen die bij de DVZ

worden afgelegd zonder de aanwezigheid van een advocaat en zonder de mogelijkheid van controle,

niet op geldige wijze kunnen worden tegengehouden aan de kandidaat-vluchteling. zonder schending

van artikel 6 van het EVRM en van het recht op een eerlijk proces. Maar ook al zou dit beginsel in deze

vakgebied niet kunnen worden toegepast, dan hoeven de asielinstanties bijzonder flexibel zijn met

betrekking tot de inhoud van deze vragenlijsten en mogen zij niet systematisch argumenten kunnen

ontlenen aan het ene of het andere omissie.

In het onderhavige geval heeft verzoeker duidelijk verklaart dat de agent van de DVZ hem herhaaldelijk

gezegd heeft om ter zake te komen en de feiten samen te vatten. Er werd dus druk op hem uitgeoefend.

In deze omstandigheden is het, gezien de ongunstige omstandigheden waarin verzoeker op zijn

onderhoud bij de DVZ werd geplaatst, niet verwonderlijk dat hij zich, gezien de staat van stress waarin

hij zich bevond, redelijkerwijze kan hebben vergist in een aantal details.
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Daarna verwijt de CGVS aan verzoeker dat hij eerst tijdens zijn onderhoud verklaart zou hebben dat hij

zijn bezorgdheid over de opmerkingen van zijn kameraden bij het leger over zijn bezoeken bij de kolonel

niet besproken had, terwijl hij later het tegenovergestelde verklaarde.

We merken op dat de protection agent (PO) op geen enkel moment verzoeker geconfronteerd heeft met

deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid. Ter herinnering stelt artikel 17 § 2 tot regeling van de werking van

en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen :

[…]

Dit artikel is duidelijk, en legt op de PO die vaststelt dat de asielzoeker schijnbare tegenstrijdige

verklaringen aflegt -wat het geval is volgens de CGVS -de verplichting om hem ermee te confronteren

om de ernst en relevantie van deze schijnbare tegenstrijdigheid te beoordelen.

[…]

Daarom moest de PO, volgens ons, verzoeker vragen stelen over deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid

om hem de mogelijkheid geven zijn verklaringen te verduidelijken. De Commissaris heeft dus zijn

verplichtingen uit hoofde van artikel 17 § 2 van het Koninklijk besluit van 2003 niet vervult.

Bovendien heeft verzoeker vele details gegeven over de kolonel C., zowel fysiek, als over zijn familie en

leven (PO p 10):

[…]

De CGVS blijkt echter hiermee geen rekening gehouden te hebben.

Trouwens ment de CGVS dat omdat verzoeker verklaart heeft dat zijn moeder vermoedens had over zijn

geaardheid, dit betekent dat ze zich over geuit had, terwijl verzoeker aangegeven heeft dat zijn moeder

zich over zijn homoseksualiteit nooit uitgesproken had. De CGVS interpreteert echter de verklaringen

van verzoeker. Zijn moeder had zich inderdaad nooit verbaal geuit over haar vermoedens, maar

verzoeker voelde gewoon dat ze zich vragen stelde. Hij heeft ervan bevestiging gekregen toen hij haar

de waarheid zei over de oorzaak van zijn problemen (toen ze hem bezocht toen hij in medisch

behandeling was, nadat hij aangevallen werd). Hij heeft uitgelegd dat toen hij de waarheid aan zijn

moeder zei, ze een beetje vreemd reageerde, maar dat ze daarna zei dat ze begreep (PO p 15). Hij

heeft ook verklaart dat zijn geaardheid aan de basis lag van de scheiding van zijn ouders. De PO heeft

echter niet de moeite genomen om dit thema verdere te onderzoeken om te verduidelijken wat

verzoeker mende toen hij zei dat zijn moeder "vreemd reageerde". Hij heeft in elke geval nooit gezegd

dat zijn moeder zijn geuit heeft. De CGVS schendt zijn onderzoeks en minutie plicht hier ook.

De boven vermeldde grieven zijn irrelevant en moeten worden afgewezen.

D- Betreffend de bedreigingen en aanval tegen verzoeker

De CGVS beperkt zich tot een heel kort paragraaf om de hoofdredenen van de vlucht van verzoeker te

bespreken, op een heel ongeldige manier. De CGVS ment dat sinds de homoseksuele relatie van

verzoeker met de kolonel C. (volgens de CGVS) niet aannemelijk is, de eruit vlooiende problemen het

ook niet zijn.

De CGVS voert dus een heel kort waterval redenering uit, zonder deze kern aspecten van de asiel

relaas van verzoeker niet eens kort te onderzoeken. Hij heeft inderdaad verklaart dat hij bedreigd werd,

zowel via telefoon, als door bezoeken van het leger aan zijn moeder, en dat hij zo hard geslagen werd

dat hij bewusteloos werd en 3 maanden in medisch behandeling gaan moest (PO p!5). De beslissing

meldt er niets erover.

Dit is een duidelijk schending van de onderzoekplicht van de CGVS en rechtvaardigt, op zich, de

vernietiging van de beslissing zodat de CGVS een redelijke onderzoek in deze voorwerpen voeren kan.

Ook zijn desertie wordt niet betwist nog onderzocht, terwijl verzoeker duidelijk en disproportionele straf

riskeert, zowel wegens zijn homoseksualiteit, als wegens het feit dat zijn hoofdvervolger (de kolonel), en

invloedrijke positie binnen het leger heeft. Dit is een duidelijke schending van de onderzoeks en minutie

plicht van de Commissaris, en rechtvaardigt, volgens ons, ook ten minste een vernietiging van de

beslissing zodat de CGVS een redelijke onderzoek in deze voorwerpen voeren kan.

Ten gevolge meent verzoeker dat de motivering van de Commissaris generaal omtrent het beweerde

gebrek aan geloofwaardigheid van zijn homoseksualiteit niet draagkrachtig en moet verworpen worden.

Hij benadrukt dat zijn verklaringen als aannemelijk en geloofwaardig beschouwd moeten worden, indien

nodig op basis van het voordeel van twijfel.

Ten slotte wenst verzoeker te benadrukken dat de motivering van de Commissaris generaal betreffende

de beslissing tot weigering van de subsidiaire bescherming, status niet draagkrachtig is.

Hij volhardt dat hij homoseksueel is, en zoals boven uitgelegd, bevestigen verschillende rapporten dat

homoseksuele in Angola mishandeld worden.

Ten gevolge meent hij dat het onmogelijk is dat de Commissaris generaal met alle kennis der zaken een

draagkrachtige beslissing kan nemen betreffende de nood aan internationale bescherming in hoofde van
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verzoeker. Dit leidt tot een schending van de formele, uitdrukkelijke motiveringsplicht van verwerende

partij.

Ter conclusie, de elementen die worden ingeroepen door de Commissaris generaal zijn onvoldoende en

alles behalve draagkrachtig.

Verzoeker benadrukt dat er voldoend objectieve elementen bestaan die de verklaringen van verzoeker

ondersteunen opdat zijn asielrelaas als geloofwaardig beschouwd wordt door Uw Raad, indien nodig op

basis van het voordeel van twijfel.

De argumentatie en redenering van verweerder is niet overtuigend en de bestreden beslissing is niet

draagkrachtig gemotiveerd. Bovendien heeft verweerder niet met alle vereiste objectiviteit de

verklaringen van verzoeker en de beschikbare informatie behandeld.

Wc volharden dat verzoeker een geronde vrees voor vervolging heeft, of allerminst een reëel risico loopt

op ernstige schade.

Het middel is gegrond.”.

2.2. Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker het rapport “Angola Country report, Country Reports on

Human Rights Practices for 2019, United States Department of State Bureau of Democracy, Human

Rights, and Labor, p. 12, 22”.

Beoordeling

3. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale

bescherming een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een

verzoeker om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument

in te gaan.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan

internationale bescherming.

4. 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.

5. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het Verdrag

van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het onderzoek of een

persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de zin van artikel 3

van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).
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Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM, dan wel artikel 4 van het

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dat hiermee inhoudelijk overeenstemt, is dan ook

niet aan de orde.

6. 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.

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.”

7.1. Verzoeker haalt aan dat hij de homoseksuele geaardheid heeft en in geval van terugkeer naar

Angola omwille hiervan zal vervolgd worden.

7.2. Een aangevoerde homoseksuele geaardheid kan slechts aannemelijk worden geacht wanneer de

verzoeker om internationale bescherming blijk geeft van een kennelijke emotionele en seksuele

voorkeur voor personen van hetzelfde geslacht. Aldus kan worden verwacht dat verzoeker doorleefde

verklaringen aflegt aangaande zijn eigen homoseksuele bewustwording, ervaringen en relaties en de

eigenheid van homoseksualiteit, alsmede bekend is met de situatie van homoseksuelen in zijn land en

eventueel ook in België. Indien de kandidaat-asielzoeker geen bewijs kan verschaffen aangaande zijn of

haar seksuele oriëntatie en/of er is een gebrek aan specifieke informatie betreffende de status van

LGBT in het land van herkomst, dient de seksuele oriëntatie te blijken uit de verklaringen van de

kandidaat-asielzoeker (UNHCR, Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender

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

Status of Refugees, Genève, 2012, nr. 64 en UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims relating to

sexual orientation and gender identity, Genève, 2008, nr. 35). Daar stereotiepe opvattingen over

homoseksualiteit vermeden moeten worden, kan de geloofwaardigheid blijken uit de verklaringen van de

asielzoeker betreffende zijn of haar bewustwording en het aanvoelen van zijn of haar seksuele identiteit

(UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims relating to sexual orientation and gender identity, Genève,

2008, nr. 36 en UNHCR, Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity

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

of Refugees, Genève, 2012, nrs. 62-66). De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, en bijgevolg de Raad, mag aldus van een verzoeker om internationale bescherming die

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

levensweg met betrekking tot zijn seksuele geaardheid betreft. Van een verzoeker om internationale

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

dan ook een omstandig, gedetailleerd en coherent relaas verwacht worden.
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7.3. De bestreden beslissing motiveert op omstandige wijze dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers voorgehouden homoseksuele geaardheid en de daaruit voortvloeiende vervolgingsfeiten.

De elementen van de motivering zijn de volgende:

- verzoekers verklaringen aangaande de bewustwording en aanvaarding van zijn seksuele geaardheid

komen allerminst aannemelijk en doorleefd over;

- verzoeker informeerde zich niet over de mening van het Angolese leger omtrent homoseksuelen en

zocht evenmin een manier om zichzelf te beschermen tegen eventuele discriminatie en andere

problemen;

- niettemin hij naar eigen zeggen informatie opzocht over homoseksuelen in zijn land van herkomst,

weet verzoeker niet welke straffen op homoseksualiteit staan in Angola;

- verzoeker maakt zijn – overigens enige – homoseksuele relatie met kolonel C. niet aannemelijk;

- verzoeker is niet eenduidig over het feit dat zijn moeder al dan niet een vermoeden had over zijn

geaardheid;

- verzoeker legt tegenstrijdige en inconsistente verklaringen af aangaande het door hem geopperde

asielrelaas.

Verzoeker kan niet ernstig beweren dat de motivering van de bestreden beslissing inzake zijn

homoseksuele geaardheid gebaseerd is op een “homoseksueel archetype”, noch dat verweerder uitgaat

van een subjectieve appreciatie. Immers toont verzoeker niet aan waarom het niet redelijk is te

veronderstellen dat het ontdekken van de eigen homoseksuele geaardheid een ongerustheid

meebrengt, minstens een zoeken naar een draaglijke aangepaste levensstijl. Ook verzoeker had

moeten ervaren dat de maatschappij, zijn vrienden en familie een homoseksuele geaardheid niet als

“normaal” aanzien en dat dit directe gevolgen had voor verzoekers keuze van vrienden, zijn handelwijze

en zijn plaats in de samenleving. Aldus kan verwacht worden dat hij doorleefde verklaringen aflegt

aangaande zijn eigen homoseksuele bewustwording, ervaringen en relaties en de eigenheid van

homoseksualiteit, quod in casu non.

Waar verzoeker stelt dat hij nooit van plan was om zijn homoseksualiteit te tonen toen hij tot het leger

toetrad, kan dit niet verschonen dat verzoeker niet op de hoogte was van hoe het leger ten opzichte van

homoseksualiteit staat. Het is redelijk te verwachten dat hij, indien hij daadwerkelijk en oprecht

homoseksueel geaard zou zijn, zich hierover zou informeren vooraleer hij in dienst trad. Evenmin kan

worden ingezien dat verzoeker zich niet informeerde over hoe hij zich zou kunnen beschermen

tegenover andere soldaten die hem zouden viseren omwille van zijn geaardheid. Verzoekers

desinteresse in de houding van het leger ten opzichte van homoseksuelen ondermijnt de

geloofwaardigheid van zijn eigen voorgehouden homoseksuele geaardheid.

7.4. Aangaande de vastgestelde tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen bij de DVZ en het CGVS

wijst verzoeker – op algemene wijze – op de moeilijke omstandigheden van het onderhoud bij de DVZ,

op het feit dat verzoekers onder druk worden gezet om geen details te geven en het relaas samen te

vatten en op het gegeven dat verzoekers bij de DVZ geen bijstand van een advocaat hebben, wat een

schending van artikel 6 van het EVRM inhoudt.

Verzoekers algemene uitlatingen aangaande het verloop van het onderhoud bij de Dienst

Vreemdelingenzaken kunnen de vastgestelde tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen bij de DVZ en

het CGVS niet verschonen. Verzoekers verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken werden hem

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

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

gewezen dat van hem wordt verwacht dat hij kort maar nauwkeurig de voornaamste elementen of feiten

aangeeft die tot zijn vlucht hebben geleid. In deze ontslaat het verzoek om bondig te antwoorden op de

gestelde vragen, de asielzoeker geenszins van zijn medewerkingsplicht en de verplichting om zo

accuraat en volledig mogelijk zijn asielmotieven te vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Wat betreft verzoekers vermeende schending van artikel 6 van het EVRM omdat hij tijdens het

onderhoud bij de DVZ niet werd bijgestaan door een raadsman wijst de Raad erop dat verzoeker eraan

voorbij gaat dat de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen geen rechtsprekende organen zijn en de verplichting om de rechten van verdediging na

te leven in administratieve procedures enkel in tuchtzaken gelden, behoudens andersluidend voorschrift.

Er bestaat geen verplichting tot het houden van een tegensprekelijk debat zodat verzoeker niet aantoont

hoe hij een recht van verdediging kan genieten met betrekking tot de bestreden beslissing die een

bestuurlijk karakter heeft.
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Er valt hoe dan ook niet in te zien hoe de bijstand van een advocaat een weerslag zou kunnen hebben

gehad op de verklaringen van verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

7.5. Verzoeker voert in het verzoekschrift aan dat hij ten tijde van het gehoor had moeten

geconfronteerd worden met de vastgestelde tegenstrijdigheden.

De enkele opmerkingen aangaande de tegenstrijdigheden kunnen niet tot een andere beoordeling

leiden en komen voor als een laattijdige poging tot rechtzetting van incoherenties, die tot stand gekomen

is na kennisname van de bestreden beslissing. Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de

Vreemdelingenwet moet rekening worden gehouden met de door verzoeker afgelegde verklaringen en

overgelegde documenten, aldus met inbegrip van tegenstrijdigheden in de verklaringen die niet tijdens

het gehoor werden vastgesteld.

7.6. Verzoeker stelt onder verwijzing naar zijn verklaringen dat hij veel details heeft gegeven over

kolonel C. en hekelt daarnaast dat de commissaris-generaal zich beperkte tot een korte paragraaf met

betrekking tot de hoofdredenen van de vlucht van verzoeker.

Uit de lezing van het administratief dossier blijkt dat verweerder op goede gronden heeft vastgesteld dat

verzoekers homoseksuele geaardheid niet geloofwaardig is, zodat evenmin enig geloof kan worden

gehecht aan de door verzoeker voorgehouden vervolgingsfeiten die hieruit voortvloeien. De bestreden

beslissing is pertinent, draagkrachtig en afdoende gemotiveerd.

7.7. Verzoeker stelt tot slot dat zijn desertie niet wordt betwist noch onderzocht, terwijl hij een

disproportionele straf riskeert.

Daargelaten dat verzoeker met geen enkel objectief element aantoont dat hij daadwerkelijk tot het

Angolese leger is toegetreden, wijst de Raad erop dat verzoeker niet aannemelijk maakt, laat staan

aantoont, dat hij uit het Angolese leger zou zijn gedeserteerd omwille van zijn voorgehouden, doch

ongeloofwaardig bevonden homoseksuele geaardheid, dan wel omwille van zijn eveneens

ongeloofwaardig bevonden problemen met kolonel C..

Strafvervolging omwille van desertie of dienstweigering betreft in se geen vervolging in de zin van artikel

1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag. Een deserteur of dienstweigeraar kan slechts beschouwd worden

als vluchteling als hij kan aantonen dat hij vanwege zijn ras, religie, nationaliteit, zijn lidmaatschap van

een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging, een gegronde vrees heeft voor een onevenredige of

discriminatoire bestraffing of tenuitvoerlegging van de straf wegens die dienstweigering of desertie.

Verzoeker toont in casu niet aan dat hij omwille van één van voormelde criteria een gegronde vrees

heeft voor een onevenredige of discriminatoire bestraffing of tenuitvoerlegging van de straf wegens

desertie.

7.8. Het blijkt dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert tegen de

motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de administratieve

procedure neergelegde documenten; derhalve neemt de Raad om dezelfde redenen als de

commissaris-generaal deze stukken niet in aanmerking als bewijs van de door hem voorgehouden nood

aan internationale bescherming.

Gezien geen geloof gehecht wordt aan verzoekers voorgehouden homoseksuele geaardheid, wordt het

rapport “Angola Country report, Country Reports on Human Rights Practices for 2019, United States

Department of State Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor”, meer bepaald de passages

aangaande de situatie van homoseksuelen in Angola, niet dienstig neergelegd bij het verzoekschrift.

8. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het voordeel van

de twijfel niet worden gegund.

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.

9. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas, waarop hij zich eveneens

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht.
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De Raad meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis

van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt evenmin enig element

bij inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c).

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.

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 negenentwintig januari tweeduizend

eenentwintig 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


