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nr. 100 590 van 8 april 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

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 Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op 16 januari 2013

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

staatlozen van 14 december 2012.

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 14 februari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. OGUMULA, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché M. HUYGHE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 11 juni 2012 het Rijk binnen en diende op 13 juni

2012 een asielaanvraag in. Op 14 december 2012 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Sierraleoonse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 15 maart 1996 te

Freetown, Sierra Leone. U behoort tot de Fullah etnie en u bent moslim. U bent opgegroeid in uw

geboortestad en Sierraleoonse hoofdstad waar u school liep tot uw twaalfde. U leefde in Freetown

samen met uw ouders, broer en twee zussen. Nadat u diende te stoppen met school, slaagde u er niet

in werk te vinden. Reeds op uw tiende begon u tevens te beseffen dat u zich aangetrokken voelde tot

jongens, en niet tot meisjes. Aangezien u opgroeide binnen een erg religieuze familie, kon u het er

echter met niemand over hebben. Uw gevoelens voor andere jongens en leeftijdsgenoten diende u

bijgevolg te verzwijgen. Rond uw twaalfde vertelde u wel tegen uw wat oudere vriend Ousman over uw

gevoelens voor mannen. Ousman bekende ten opzichte van u dat ook hij dezelfde gevoelens had. Jullie

begonnen niet lang nadien een relatie met elkaar. In juni 2012 introduceerde Ousman u in een

organisatie waarvan de leden, die tevens homoseksueel waren, elke vrijdagnamiddag samenkwamen

om te vergaderen. Ook u nam enkele malen deel aan zulke bijeenkomsten. Niet veel later, in juni 2012,

kwam u in het ziekenhuis terecht omdat u zich ziek voelde. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kwamen

enkele vrienden van de organisatie waarvan u net voordien lid was geworden, u bezoeken toen uw

vader tevens aanwezig was. Uw vader kwam op deze manier te weten dat ook u homoseksueel was

omdat hij wist dat de mannen die u bezochten eveneens homoseksueel waren. U ontkende weliswaar

ten opzichte van uw vader maar toch reageerde deze erg kwaad eens dat u terug thuis was, en liet hij u

niet meer naar buiten gaan. U slaagde er desalniettemin toch in te ontsnappen tijdens een nacht dat uw

vader niet thuis was, en zocht onmiddellijk uw vriend Ousman op waar u kon onderduiken. Ousman

vernam later via vrienden dat uw vader op zoek was naar u en zelfs enkele personen had betaald met

het verzoek u op te sporen. Op aanraden van Ousman zocht u hulp bij de leden van de organisatie die u

waren komen bezoeken in het ziekenhuis. Ze brachten u in contact met een Belg die bereid was u te

helpen en die u naar het buitenland wou loodsen. Met diens hulp verliet u Sierra Leone op 10 juni 2012.

U kwam per vliegtuig naar Brussel vanuit Freetown en vroeg asiel aan bij de Belgische asielinstanties

op 13 juni 2012.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde 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

niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaarde uw land van herkomst te zijn ontvlucht omdat u vervolging vreest door de gemeenschap

en de overheidsdiensten omwille van de door u beweerde homoseksuele geaardheid, maar

volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen aan het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst kan echter een opmerking gemaakt worden betreffende uw identiteit en meerbepaald bij

de door u opgegeven geboortedatum in de loop van de asielprocedure. Uit uw asieldossier blijkt immers

dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken 15 maart 1996 als uw geboortedatum heeft opgegeven,

(zie verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, dd.18 juli 2012, p.1, administratief dossier). Tijdens het

gehoor voor het CGVS, net zoals voor de Dienst Vreemdelingenzaken, geeft u ook nu weer aan dat u

geboren bent op 15 maart 1996 (zie gehoorverslag CGVS, dd. 10 december 2012, p.2, zie administratief

dossier). Op 19 juni 2012 werd er echter een medisch onderzoek uitgevoerd, door het Universitair

Ziekenhuis St-Rafaël (KULeuven), Faculteit Geneeskunde, Departement Tandheelkunde, te Leuven,

teneinde na te gaan of u al dan niet minderjarig was op dat tijdstip. Overeenkomstig de beslissing die u

werd betekend op datum van 26 juni 2012 door de dienst Voogdij betreffende de medische test tot

vaststelling van de leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 en 8§1 van titel XIII, hoofdstuk

6 «Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» van de Programmawet van 24 december

2002 gewijzigd bij de Programmawetten van 22 december 2003 en 27 december 2004, tonen de

resultaten van de medische test aan dat u een leeftijd heeft van 20 jaar (met een standaarddeviatie van

twee jaar). Uit het medisch onderzoek blijkt dat u meer dan 18 jaar oud bent (zie beslissing Dienst

Voogdij, FOD Justitie, dd. 26 juni 2012, administratief dossier). Daarom kunt u niet worden beschouwd

als minderjarige. Bijgevolg kan de Internationale Conventie voor de rechten van het kind op u niet

worden toegepast. Wanneer u tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal gevraagd wordt wat

uw reactie hierop is, antwoordt u dat u gewoon uw geboortedatum heeft meegedeeld zoals u hem kent.

U legt ter staving van uw geboortedatum uw Sierra Leoonse geboorteakte voor waarop vermeld staat

dat u op 15 maart 1996 geboren bent (zie administratief dossier). De discrepantie tussen de door u

verklaarde en uit de geboorteakte af te leiden leeftijd (16) enerzijds en de leeftijdsbepaling op basis van

de medische test (20) anderzijds, kan als niet redelijk aanvaard worden aangezien het verschil tussen

beide leeftijden meer dan twee jaar bedraagt. Zoals eerder aangehaald kunt u bijgevolg niet als

minderjarige beschouwd worden. In het licht van de resultaten van het medisch onderzoek, kunnen de

gegevens op de door u voorgelegde geboorteakte – en bijgevolg de authenticiteit en de bewijswaarde
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ervan voor uw leeftijd - worden betwijfeld. Verder kan wat betreft de door u voorgelegde geboorteakte

het volgende worden bemerkt. Zo geeft u tijdens het gehoor voor het CGVS aan dat u dit

identiteitsdocument via uw vriend Ousman zou bekomen hebben; uw zus zou het aan Ousman hebben

gegeven aangezien het document zich bij uw familie bevond (zie gehoorverslag CGVS, p.2). Nochtans

staat op het door u voorgelegde geboortecertificaat vermeld dat dit document werd uitgegeven op 30 juli

2012 door de Sierraleoonse autoriteiten (zie administratief dossier), tijdstip dat u zich reeds in België

bevond. Het kan dus vreemd genoemd worden dat dit door u overhandigde document zich bij uw familie

bevonden zou hebben gezien de beweerde slechte band met uw familie nadat deze uw homoseksuele

geaardheid zou hebben ontdekt. Bovendien bevat de geboorteakte die u voorlegt geen enkel objectief

element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens)

waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon bent die door dit document wordt bedoeld.

Dit is dus geen bewijs van uw identiteit, het vormt hoogstens een zwakke aanwijzing. Aangezien, zoals

verder blijkt, uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is, kan het Commissariaat-

generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen enkel op basis van uw verklaringen en dit

document. Overigens is het vreemd dat u tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken aangaf

dat u een (vervallen) reispaspoort had bij vrienden in Sierra Leone, maar dat u dit paspoort niet kan

voorleggen voor het CGVS ter staving van uw identiteit (zie verklaring DVZ, dd. 18 juli 2012, p.2,

administratief dossier).

Verder en voornamelijk dient vastgesteld te worden dat u uw beweerde

homoseksuele geaardheid niet aannemelijk maakt tijdens het gehoor voor het CGVS zoals hier

verder uitgebreid besproken zal worden.

Ten eerste kunnen een aantal bedenkingen worden gemaakt bij uw verklaringen omtrent

de ontdekking en beleving van uw homoseksuele geaardheid. U verklaart tijdens het gehoor dat

u zichzelf als homoseksueel beschouwt (zie gehoorverslag CGVS, p.8). U geeft verder aan tijdens

het gehoor dat u reeds op uw tiende begon te beseffen en te ontdekken dat u zich aangetrokken voelde

tot jongens en niet tot meisjes (zie gehoorverslag CGVS, p.8). U verklaart dat u closer met mannen was

en dat u gevoelens voor hen kon hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.8), en voorts dat u reeds

op twaalfjarige leeftijd met zekerheid wist dat u zich aangetrokken voelde tot mannen (zie

gehoorverslag CGVS, p.8). Wanneer u tijdens het gehoor echter gevraagd wordt wat u voelde op het

moment dat u zeker was van uw homoseksuele geaardheid, rekening houdend met de homofobe

omgeving waarin u toch bent opgegroeid, verklaart u eerst de vraag niet te begrijpen, en haalt u aan dat

u gevoelens had voor jongens (zie gehoorverslag CGVS, p.8-9). Wanneer dezelfde vraag u herhaald

wordt, antwoordt u dat het normaal was voor u en dat u zich geen vragen stelde omtrent uw beweerde

homoseksuele geaardheid (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Dit laatste antwoord is hoogst opmerkelijk

gelet op de strafbaarstelling en het heersende sociale en religieuze stigma ten aanzien van

homoseksualiteit in uw land van herkomst. Via uw antwoorden tijdens het gehoor lijkt u aan te geven dat

u zonder al te veel problemen uw homoseksuele geaardheid aanvaardde hoewel u toch in een

maatschappij leefde die homoseksualiteit niet echt toejuicht. Dat u zich niet meer vragen stelde over uw

homoseksuele gevoelens is des te frappanter aangezien u uit een religieuze moslimfamilie komt zoals u

aanhaalt tijdens het gehoor (zie gehoorverslag CGVS, p.3-4). Gevraagd op welke manier u uw

homoseksuele geaardheid verzoende met uw moslimgeloof, verklaart u dat uw vader het er erg moeilijk

mee had omdat hij inderdaad erg religieus is; wanneer u vervolgens gevraagd wordt hoe u er zelf mee

omging, verklaart u dat u ervan hield en dat u er geen moeite mee had (zie gehoorverslag CGVS, p.9).

Ook in deze is het vreemd dat u geen enkel gevoelen van vertwijfeling of angst vermeldt wanneer bij u

gepeild wordt naar uw beleving en ontdekking van uw beweerde homoseksuele geaardheid. Het is op

zijn minst ook vreemd te noemen – wanneer u gevraagd wordt voor welke jongens u gevoelens had

toen u op erg jonge leeftijd uw homoseksuele geaardheid zou ontdekt hebben – dat u verklaart dat het

jongens betrof buiten de school maar dat u hun namen niet meer kent of ze niet meer herinnert (zie

gehoorverslag CGVS, p.8). Gezien de impact van de ontdekking van iemands homoseksuele

geaardheid op diens persoonlijke leven, en gezien het belang van de gevoelens voor bepaalde

personen die aan de basis liggen van deze niet evidente ontdekking, kan redelijkerwijze toch verwacht

worden van deze persoon meer uitleg te verschaffen bij de jongens voor wie hij gevoelens zou hebben

gehad. In ieder geval weten uw verklaringen betreffende de ontdekking en beleving van uw beweerde

homoseksualiteit niet te overtuigen.

Voorts is uw kennis van de leefwereld, alsook van de juridische positie van homoseksuelen in

uw land van herkomst niet overtuigend. Zo geeft u tijdens het gehoor nogal weinig overtuigend aan –

wanneer u gevraagd wordt of u andere homoseksuelen kende in uw land van herkomst dan uw

vriend Ousman – dat u er wel kende maar dat u hun naam niet kent (zie gehoorverslag CGVS, p.10).

Zulke verklaringen van uw persoon zijn des te frappanter gezien uw verklaringen dat u zich recentelijk

had aangesloten had bij een organisatie die zich bezighield met ‘homo issues’ zoals u het beschrijft

tijdens het gehoor (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Uw kennis over deze door u aangehaalde organisatie
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is bovendien eveneens erg beperkt te noemen zoals verder besproken zal worden (zie infra). U

kent evenmin andere homorechtenorganisaties in uw land van herkomst (zie gehoorverslag CGVS,

p.10), of ontmoetingsplaatsen voor homoseksuelen (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Gevraagd op

welke manier homoseksuelen elkaar dan ontmoeten in Freetown, geeft u aan dat het door contacten is

en per toeval (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Wanneer wat later dan gevraagd wordt hoe je dan kan

weten of iemand al dan niet homoseksueel is, geeft u nogal merkwaardig aan dat deze herkend kunnen

worden door hun kledij, en door hun manier van wandelen (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Ook

wanneer u eerder tijdens het gehoor gevraagd werd hoe uw vader wist dat de personen die u waren

komen bezoeken in het ziekenhuis homoseksueel waren, gaf u een gelijkaardig antwoord (zie

gehoorverslag CGVS, p.6-7). Dergelijke uitspraken van uw persoon, waarbij u verwijst naar uiterlijke

kenmerken bij vermeende homoseksuelen, kunnen toch als uiterst merkwaardig beschouwd worden

aangezien – zoals u overigens zelf aanhaalt tijdens het gehoor – er in Sierra Leone een taboesfeer rond

homoseksualiteit hangt waardoor deze door u aangehaalde uiterlijkheden toch wel een erg groot risico

met zich zouden meebrengen. Verder kent u geen andere homoseksuelen in Sierra Leone die

gelijkaardige problemen zoals u zouden hebben gekend (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Wanneer u

tijdens het gehoor gevraagd wordt of u in Sierra Leone veroordeeld kan worden omwille van uw

beweerde homoseksuele geaardheid, geeft u eveneens aan dat u het niet weet, en dat u enkel weet dat

uw familie het verbiedt, maar dat u het niet weet van de regering (zie gehoorverslag CGVS, p.11), wat

toch ook weer als erg vreemd bestempeld kan worden gezien uw beweerde (weliswaar recente)

lidmaatschap van de door u aangehaalde organisatie. Van iemand die zelf homoseksueel beweert te

zijn in een homofoob land als Sierra Leone en omwille van zijn geaardheid zijn land ontvlucht is, mag

redelijkerwijze verwacht worden beter op de hoogte te zijn van de risico’s die hij loopt in dat land, en de

daarbij horende potentiële gevolgen, alsook over de leefwereld van homoseksuelen in diens land van

herkomst. Uw desbetreffende verklaringen kunnen bijgevolg niet overtuigend genoemd worden.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan dan ook geen geloof gehecht worden

aan uw beweerde homoseksuele geaardheid, en bijgevolg kan ook geen geloof worden gehecht

aan de door u aangehaalde en gevreesde mogelijke gevolgen van uw beweerde

homoseksualiteit.

U legde tot slot nog een aantal bedenkelijke verklaringen af die van die aard zijn dat ze de

reeds aangetaste geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnen. Zo verklaart u tijdens

het gehoor dat u in juni 2012 op voorspraak van uw vriend Ousman lid zou zijn geworden van

een organisatie voor homoseksuelen die iedere vrijdagnamiddag een bijeenkomst hield in Freetown

(zie gehoorverslag CGVS, p.5-6). Uw kennis over deze door u aangehaalde organisatie is echter

erg ondermaats zodat uw lidmaatschap ervan toch enigszins in twijfel kan worden getrokken. Zo kent u

de naam van deze organisatie niet, of geeft u althans aan dat deze organisatie geen naam heeft

(zie gehoorverslag CGVS, p.6) en kan u geen namen van andere leden van deze organisatie geven

(zie gehoorverslag CGVS, p.7-p.10). Gevraagd naar de voorzitter van de door u voornoemde

organisatie, verklaart u dat er mogelijk een voorzitter was maar dat u hem niet kende (zie gehoorverslag

CGVS, p.6). Zelfs uw recente lidmaatschap in acht genomen, mag toch verwacht worden dat u meer

informatie zou kunnen verschaffen over deze organisatie zeker in het licht van uw verklaring dat het net

de leden van deze organisatie waren die u geholpen zouden hebben het land te verlaten. U verklaart

verder ook dat enkele van deze leden u zouden zijn komen bezoeken in het ziekenhuis, maar wanneer

u gevraagd wordt om welke leden het dan ging, geeft u weer weinig overtuigend aan dat u hun namen

niet kent (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken haalde

u bovendien aan dat tijdens een bijeenkomst van de door u aangehaalde naamloze organisatie, op 1

juni 2012, enkele mensen binnenvielen en jullie wegjoegen waarbij zelfs klappen vielen, en u verklaart

verder dat u op 5 juni 2012 opgenomen werd in het ziekenhuis omdat u malaria had (zie vragenlijst

CGVS, dd.18 juli 2012, p.3, administratief dossier). Tijdens uw gehoor voor het CGVS brengt u deze

inval tijdens de bijeenkomst van uw organisatie hoegenaamd niet ter sprake; u verklaart zelfs dat op 1

juni 2012 uw ouders ontdekt zouden hebben dat u homoseksueel zou zijn, terwijl u voor de

Dienst Vreemdelingenzaken net verklaarde dat u slechts op 5 juni 2012 naar het ziekenhuis werd

gebracht. Bovenstaande weinig overtuigende, en zelfs enigszins inconsistente, verklaringen

ondermijnen dan ook verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

U legt naast uw geboorteakte (die hierboven reeds werd besproken) geen documenten neer ter

staving van uw identiteit of asielrelaas.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u geenszins aannemelijk dat in

uwen hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève

in aanmerking kan worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land

van oorsprong een “reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie

van de subsidiaire bescherming zou lopen.
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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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen, een

bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op

basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek

onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil

(Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker beroept zich op de schending van artikel 1.2 van de Conventie van Genève van 28 juli

1951 (de Vluchtelingenconventie), de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, de artikelen 27

§1 en 28 § 1 WIPR en de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de

materiële motivering.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, zodat verzoeker – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op

het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas

kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn voorgehouden vervolging geloofwaardig en aannemelijk

te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de ontwijkende

antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van de asielzoeker. Verder

benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van elkaar

losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel, motief of

tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden beslissing

opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van

verzoekers asielaanvraag.

3.2. Het bewijs van identiteit maakt een essentieel element uit in iedere procedure en verzoeker is ertoe

gehouden de stukken waarover hij beschikt of kan beschikken voor te leggen. In de bestreden

beslissing werd verzoekers identiteit als niet bewezen beschouwd aangezien er enerzijds geen geloof

kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen dienaangaande en anderzijds kan het door verzoeker

neergelegde geboortecertificaat niet aanzien worden als een bewijs van zijn identiteit.

3.2.1. Zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken als tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde

verzoeker geboren te zijn op 15 maart 1996. Uit het administratief dossier blijkt dat een medisch

onderzoek, uitgevoerd door het Universitair Ziekenhuis St-Rafaël (KULeuven), Faculteit Geneeskunde,

Departement Tandheelkunde, te Leuven, op 19 juni 2012 heeft vastgesteld dat verzoeker ouder dan 18

was, met name 20 jaar (standaarddeviatie 2 jaar). Verzoeker kon dit betwisten maar heeft nagelaten
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deze beslissing aan te vechten bij de Raad van State. Aldus zijn er geen redenen om aan te nemen dat

verzoeker minderjarig is.

Verzoeker trachtte zijn geboortedatum aan te tonen met een geboorteakte uitgereikt door het “Office of

Chief Registrar – Ministery of Health and Sanitation” op 30 juli 2012 in Sierra Leone, waarop tevens

vermeld staat dat verzoeker zoals hij verklaarde, op 15 maart 1996 geboren is. Verzoeker kan niet

worden bijgetreden waar hij de schending aanvoert van de artikelen 27 §1 en 28 § 1 WIPR omdat de

bestreden beslissing geen rekening zou hebben gehouden met zijn voorgelegde geboorteakte. Uit de

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt immers dat aan het geboortecertificaat door de

commissaris-generaal geen bewijswaarde aangaande identiteit werd toegekend omwille van

bovenvermelde redenen, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist.

Verzoeker gaat er ten onrechte van uit dat aan de voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan

worden ontzegd indien de valsheid ervan wordt aangetoond. De Raad kan immers de aangebrachte

stukken bewijswaarde weigeren wanneer deze naar zijn oordeel onvoldoende garanties op het vlak van

authenticiteit bieden. De bewijskracht behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen, zonder dat de Raad de stukken van valsheid moet betichten.

Verzoeker kan overigens niet louter beweren dat deze akte conform de gewoonten in Sierra Leone werd

opgemaakt, zonder dit te objectiveren. Verzoeker toont evenmin aan dat het geboortecertificaat hem

toebehoort nu het stuk geen foto of ander objectief verifieerbaar element vertoont. Bovendien valt

redelijk aan te nemen dat de ambtenaar die de aangifte van een kind administreert, minstens ervoor zal

zorgen dat de persoon die de aangifte doet zich kenbaar maakt en zijn aangifte bevestigt door zijn

handtekening of zijn vingerafdruk. Wat niet het geval is. De bewijswaarde van deze geboorteakte wordt

nog verder ondergraven nu verzoeker stelt dat deze acte werd toegestuurd door een homovriend die het

via verzoekers familie heeft verkregen, terwijl verzoeker in onmin leeft met zijn familie en zijn vader

zelfs enkele personen had betaald met het verzoek verzoeker op te sporen en te doden. Ten slotte

verklaarde verzoeker tijdens het CGVS-verhoor, een vervallen paspoort te bezitten zodat kan worden

aangenomen dat verzoeker zich genoegzaam kan legitimeren met authentieke identiteitsdocumenten

met foto en handtekening of desgevallend met zijn vervallen paspoort.

3.3. Uit het verhoor op het CGVS, en uit het verzoekschrift, kan blijken dat verzoeker een relaas naar

voor schuift dat hij niet kan toelichten. Verzoeker kan niet overtuigen waar hij beweert dat hij als een

tienjarige jongen al duidelijk wist dat hij aangetrokken was tot jongens en als twaalfjarige al bewust was

van zijn homoseksualiteit en een seksuele relatie aangaat met een vriend. Dit klemt te meer nu

verzoeker afkomstig is uit een land waar homoseksualiteit taboe is en onzichtbaar dient te blijven. Hoe

dan ook indien verzoeker hierin gevolgd wordt dan kan verwacht worden dat een dergelijke

uitzonderlijke vroegtijdige pre-adolescente seksuele rijpheid ook gepaard gaat met een navenante

kennis. Echter kan slechts worden vastgesteld dat verzoekers onbekendheid met de homoseksuele

leefwereld in zijn land en zijn eigen omgeving, strijdig is met dit aangemeten profiel.

Immers telkens doorgevraagd wordt over de door verzoekers aangebrachte feiten, worden zijn

verklaringen vaag en evasief of geeft hij te kennen het antwoord -op overigens eenvoudige

omgevingsvragen- niet te kennen. Zo verklaarde verzoeker -desondanks het feit dat hij lid zou zijn van

een organisatie die opkomt voor de homorechten- geen namen te kennen van andere homoseksuelen in

zijn land van herkomst, buiten O., zijn goede vriend. Ook wat betreft deze organisatie waarvan

verzoeker lid zou zijn, blijft hij in gebreke minstens deze informatie te geven die het aannemelijk moet

maken dat hij werkelijk aangesloten was bij een homo-organisatie. Verzoeker is onbekend met de naam

van de organisatie (gehoor CGVS p.6 “We hadden geen naam, het is verborgen, de politie zou anders

komen”), met de namen van andere leden van voormelde organisatie die verzoeker overigens in het

ziekenhuis zouden zijn bezoeken (gehoor CGVS p.6 “Ik ken hun naam niet, ze kwamen langs. Ik was

nog nieuw.”) en weet niet of er een leider of voorzitter was (zie gehoor CGVS p.6 “Ja mogelijk, maar ik

ken hem niet.”). Voorts geeft verzoeker een cliché invulling van homoseksualiteit. Zo stelt hij dat

homoseksuelen elkaar herkennen “Door hun kledij, de manier waarop ze wandelen enzo…” (gehoor

CGVS p. 11).

Daargelaten dat, zoals verzoeker voorhoudt in zijn verzoekschrift, er een onderscheid moet worden

gemaakt tussen de “aanvaarding van verzoeker van het feit dat hij homoseksueel is en de vrees ten

aanzien van de maatschappij waarin verzoeker leefde”, blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker

onbekend is met de homoleefwereld in zijn land en de risico’s die hij als homoseksueel kan lopen.

Verzoeker is niet ernstig waar hij in zijn verzoekschrift meent dat zijn “vrees wijst op een bewustzijn van

het risico van vervolging door de gemeenschap en de overheidsdiensten in Sierra Leone omwille van
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zijn homoseksuele geaardheid”, en stelt dat “In het licht van het dreigement op zijn leven zonder

bescherming van de orderdiensten had verzoeker geen andere keuze dan zijn land van herkomst te

ontvluchten”. Deze opwerpingen strijden immers met verzoekers gehele onwetendheid aangaande de

risico’s die hij als homoseksueel loopt in Sierra Leone en de daarbij horende potentiële gevolgen.

Verzoeker verklaarde immers onomwonden enkel te weten dat zijn familie zijn geaardheid niet

aanvaardde en voorts is hij geheel onwetend of homoseksuelen in Sierra Leone veroordeeld kunnen

worden omwille van hun seksuele geaardheid (gehoor CGVS p.11 “Dat weet ik niet. Mijn familie verbiedt

het wel. Van de regering weet ik het niet.”).

Aldus kan slechts blijken dat verzoeker heeft nagelaten de noodzaak van een zijn vertrek uit zijn land

ernstig te overwegen en zich te informeren omtrent de behandeling van homoseksuelen door de

autoriteiten in Sierra Leone en of hij voor de voorgehouden bedreigingen van zijn vader op bescherming

kon rekenen van de nationale autoriteiten. Dit ondergraaft verder de waarachtigheid van de

aangevoerde vluchtmotieven.

Verzoeker onderneemt in dit verzoekschrift geen ernstige poging om de in de bestreden beslissing

gedane vaststellingen te weerleggen, noch brengt hij thans argumenten, gegevens of tastbare stukken

aan die een ander licht kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker beperkt zich tot het herhalen

van het asielrelaas, het beklemtonen van de waarachtigheid ervan en het loutere tegenspreken van de

motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, maar laat na concrete en geobjectiveerde

elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoeker

weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in

de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.

3.4. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker meent dat “de Adjunct-commissaris geen onderzoek

gevoerd heeft naar de toepassing van de regelgeving omtrent de subsidiaire bescherming” en “in

gebreke [is] gebleven de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus afdoende te motiveren”.

4.2. De Raad stelt vast dat verzoekers bewering berust op een onzorgvuldige lezing van de bestreden

beslissing. Immers blijkt uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing dat de weigering van de

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a en b is ingegeven door de motieven die aan de

conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist. Bovendien wijst de

Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de

weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, niet betekent dat de beslissing omtrent de

subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn. Verzoeker gaat er in deze dan ook

aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van 48/4, § 2, a en

b net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de vreemdeling rust. Aangezien

verzoekers asielrelaas niet geloofwaardig is, kan hij zich niet langer nuttig steunen op de elementen die

aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn

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

b van de vreemdelingenwet. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen van het

dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.3. Verzoeker vroeg in ondergeschikte orde de vernietiging van de bestreden beslissing. De Raad stelt

vast dat, gelet op wat voorafgaat, de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van de

asielaanvraag heeft besloten. Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat verder onderzoek

noodzakelijk zou zijn, temeer nu hij niet aantoont dat de gegrondheid van zijn asielmotieven

onvoldoende werd onderzocht, noch zelf ook maar enigszins elementen aanvoert waaruit kan blijken dat

verder onderzoek noodzakelijk is.

4.4. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht april tweeduizend dertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


