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nr. 106 248 van 3 juli 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 29 april 2013

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

staatlozen van 29 maart 2013.

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 29 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. SCHIJNS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché P. WALRAET, 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 Sierraleoons staatsburger te zijn van Mende-origine, afkomstig van Bo. In 2003 leerde

u Malk kennen, een man uit Engeland van Israelitische origine, die in de diamantsector werkte in

Sierra Leone. U had een goede vriendschapsrelatie met hem en spendeerde uw weekends bij hem toen

u nog naar school ging. In 2005 startten jullie een liefdesrelatie en ging u bij Malk wonen in zijn huis in

Bo. Niemand wist echter dat jullie een homoseksuele relatie hadden. Uw ouders dachten dat jullie

relatie louter vriendschappelijk was. In juni 2011, nadat u en Malk uw verjaardag hadden gevierd,

kwamen jullie beneveld thuis en begonnen jullie te vrijen in de zitkamer. Jullie werden betrapt door

Malks huismeid Margaret. Zij vertrok meteen en lichtte uw familie in over uw relatie met Malk. Dezelfde

dag nog kwam uw familie u aanvallen. Uw vader stak u met een mes. U stuurde jullie honden op hen af

waarop uw familie wegliep. Dezelfde avond vertrok u met Malk naar Freetown, waar u zich in een
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ziekenhuis liet verzorgen aan uw wonde. U trok er in bij een vriend van Malk, Paolo. Malk verbleef

tijdens de weekends ook in dit huis in Freetown en ging gedurende de week werken in Bo. Omdat jullie

buren in Freetown ook ontdekten dat jullie homoseksueel waren, werden jullie door hen aangesproken

en scheef bekeken. Er werden ook stenen naar jullie gegooid. Om u te beschermen besloot Malk Sierra

Leone te verlaten. Jullie gingen naar Guinee waar jullie drie maanden in een hotel verbleven en van

waar jullie naar België kwamen. U wist echter niet naar welk land Malk u bracht. In België aangekomen

gingen jullie in een restaurant ontbijten. Malk ging echter even weg en kwam nooit meer terug. U hebt

sindsdien geen contact meer met hem en weet niet waar hij is. Op 7 maart 2012 vroeg u asiel aan in

België.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in

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

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat, op basis van de verklaringen die u aflegde voor

het CGVS, kan geoordeeld worden dat geen geloof kan gehecht worden aan uw

verklaringen homoseksueel te zijn.

Zo kunnen vooreerst enkele opmerkingen worden gemaakt aangaande uw beweerde

langdurige en intieme relatie met Malk. U verklaarde de laatste 9 jaar een relatie te hebben gehad

met Malk en sinds 2005 met hem te hebben samengewoond (zie gehoor CGVS, p. 7-8). U verklaarde

dat uw relatie pas stopte toen u op 4 maart 2012 in België aankwam (zie gehoor CGVS, p. 2). U

verklaarde bovendien dat Malk uw enige partner tot nu toe was (zie gehoor CGVS, p. 6). Vooreerst dient

echter te worden opgemerkt dat uw kennis over Malk, hoewel u nochtans beweert Malk reeds lang te

kennen en met hem te hebben samengewoond, zeer beperkt is. Zo weet u niet of Malk ooit een relatie

had met een vrouw (zie gehoor CGVS, p. 7). U kent bovendien niemand van zijn familie en op de vraag

of hij kinderen heeft verklaart u initieel het niet te weten, om er meteen aan toe te voegen dat u zeker

bent van niet (zie gehoor CGVS, p. 9), wat toch een merkwaardig antwoord is op zo'n essentiële vraag

over de partner waarmee u beweert 9 jaar samen geweest te zijn. Verder verklaart u dat hij in 1957

geboren is en dus 46 jaar oud is (zie gehoor CGVS, p. 9). Indien hij in 1957 geboren is, een jaartal waar

u nochtans zeker van bleek aangezien u het zelf aanhaalde zonder dat ernaar gevraagd werd, zou Malk

56 jaar zijn. Verder verklaart u dat hij Joods is van origine, maar op de vraag of hij praktiserend was

verklaart u het niet te weten, dat u hem niet naar de kerk zag gaan en dat u niet weet hoe ze (de Joden)

dat doen (zie gehoor CGVS, p. 9). Aangezien u blijkbaar zelf praktiserend gelovige was en naar de kerk

ging, en aangezien u en Malk daar blijkbaar discussies over hadden (zie gehoor CGVS, p. 9), is het

merkwaardig dat dit gespreksonderwerp, namelijk het geloof en de geloofspraktijk van Malk, nooit aan

bod zou zijn gekomen. U weet ook niet of Malk ooit in Israel woonde (zie gehoor CGVS, p. 6). Verder is

het merkwaardig dat Malk u benaderde voor een homoseksuele relatie, maar dat jullie voor hij een

relatie met u begon, nooit gesproken hebben over homoseksualiteit (zie gehoor CGVS, p. 7). Ook nadat

jullie jullie relatie begonnen waren, blijken jullie hier niet over gesproken te hebben. Zo weet u niet hoe

Malk zijn homoseksuele geaardheid had ontdekt en spraken jullie niet over de problemen

die homoseksuelen ondervinden in Sierra Leone (zie gehoor CGVS, p. 7). Ook weet u niet of Malk zelf

ooit problemen had omwille van zijn homoseksuele geaardheid (zie gehoor CGVS, p. 9). Het is

merkwaardig dat ook dit blijkbaar geen onderwerp van gesprek was bij jullie, hoewel u toch net omwille

van dergelijke problemen uw land hebt verlaten en Malk u daar bij hielp.

Verder is het merkwaardig dat jullie, buiten Paolo, de man bij wie u onderdak vond in Freetown, geen

gemeenschappelijke vrienden hadden (zie gehoor CGVS, p. 9), wat toch opmerkelijk is na een relatie

van 9 jaar. Gevraagd waarover jullie spraken met elkaar, vermeldt u dat jullie spraken over jullie

toekomst (zie gehoor CGVS, p. 9). Nochtans dient te worden vastgesteld dat u dan alvast niet op de

hoogte was van de plannen voor de nabije toekomst die Malk met u had. Zo verklaart u niet geweten te

hebben naar welk land Malk u bracht. Gevraagd of u dat dan niet aan Malk gevraagd hebt, antwoordt u

dat u hem vroeg over uw paspoort dat hij voor u geregeld had, maar dat hij u zei dat u het zich niet

moest aantrekken en dat u hem gewoon moest vertrouwen (zie gehoor CGVS, p. 3). Het is alvast

merkwaardig dat Malk, uw levenspartner, u de naam van uw bestemming zou onthouden. Gevraagd of u

dan plannen had gemaakt met uw partner, verklaarde u van niet en zegt u dat Malk u zei dat hij voor u

zou zorgen (zie gehoor CGVS, p. 3), wat opnieuw een merkwaardige gang van zaken is voor een

koppel dat een dergelijke reis maakt. Ook verklaart u wel een eigen paspoort te hebben gehad in Sierra

Leone maar hiermee niet gereisd te hebben. U verklaarde ook niet te weten waarom u niet met uw

eigen paspoort reisde maar zei enkel dat Malk voor u een rood paspoort regelde en u bovendien niet

toeliet erin te kijken. U verklaart ook niet aan Malk gezegd te hebben dat u met uw eigen paspoort wou

reizen. Verder reisde u blijkbaar ook zonder iets op zak en hield Malk al uw documenten, foto's en zelfs

agenda bij tijdens de reis (zie gehoor CGVS, p. 3). Al deze opmerkelijke verklaringen over uw relatie tot

Malk, doen reeds fundamentele twijfels rijzen bij de aard van jullie relatie.
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Ook over wat na aankomst in België met uw levenspartner gebeurd is, zijn uw verklaringen

uiterst merkwaardig te noemen. Volgens uw verklaringen verdween Malk gewoon en u weet niet wat er

met hem gebeurd is (zie gehoor CGVS, p. 3). Bovendien blijkt u geen gegevens van hem te

hebben waardoor u hem kan contacteren (zie gehoor CGVS, p. 3), wat toch merkwaardig is na een

relatie van 9 jaar. Gevraagd of u nog zal proberen om Malk te vinden, verklaart u dat u dat zal doen als

u kan. Hierop, u voorgesteld dat u toch een brief kan schrijven naar zijn huis in Bo, verklaart u 'als er

mogelijkheid is.' Gevraagd of u dit dan nog niet probeerde, antwoordt u plots merkwaardig genoeg dat u

dit al probeerde maar dat u niet weet of het wel aangekomen is (zie gehoor CGVS, p. 11). Het komt

echter allerminst geloofwaardig over dat u zo lang wachtte met te verklaren dat u eigenlijk al een poging

had ondernomen om Malk te contacteren. Immers, eerder tijdens het gehoor werd reeds aan u

gevraagd of u al iets geprobeerd had om Malk te vinden, waarop u antwoordde dat u geen mogelijkheid

hebt maar dat u hem wel wil vinden (zie gehoor CGVS, p. 8). Uw verklaring dat u reeds iets ondernam

om Malk te vinden, namelijk door het sturen van een kaart, is bijgevolg totaal niet geloofwaardig.

Gevraagd of u Paolo, jullie gemeenschappelijke vriend in Sierra Leone, niet kan contacteren, verklaart u

merkwaardig genoeg dat u diens achternaam niet kent (zie gehoor CGVS, p. 8), terwijl u in Freetown

toch zes maanden bij die man verbleef (zie gehoor CGVS, p. 2). Uw verklaringen over uw wil om Malk

terug te vinden en over het feit dat u nog steeds verliefd bent op Malk (zie gehoor CGVS, p.8), komen

helemaal niet geloofwaardig over gezien nergens uit uw verklaringen blijkt dat u enige moeite deed om

hem te contacteren of te vinden, integendeel. Ten slotte is het heel merkwaardig dat u blijkbaar niet

weet of Malk van plan was terug te keren naar Sierra Leone nadat hij u naar Europa zou gebracht

hebben (zie gehoor CGVS, p. 10). U verklaart ook dat hij waarschijnlijk terug is naar Sierra Leone. Het is

totaal niet aannemelijk dat jullie dit niet zouden besproken hebben, indien jullie werkelijk in een

langdurige intieme relatie zouden geweest zijn zoals u die schetst.

Vervolgens kunnen ook enkele opmerkingen worden gemaakt aangaande uw verklaringen

over de ontdekking en beleving van uw homoseksualiteit in een homofoob land als Sierra

Leone.

Gevraagd hoe u uw homoseksualiteit ontdekte, verwijst u naar het feit dat u graag speelde wanneer

jullie zich wasten (met vrienden) en dat u niet graag alleen sliep en daarom bij Mohammed sliep (zie

gehoor CGVS, p. 6). U maakt echter niet duidelijk hoe dergelijke gevoelens dan een uiting zijn

van homoseksualiteit. Gevraagd naar uw gevoelens, toen u zekerheid kreeg dat u homoseksueel

was, verklaarde u hiermee blij te zijn en dat het voor u normaal is. U verklaarde ook dat u het meteen

hebt aanvaard. Geconfronteerd met het feit dat u zich bevond in een homofobe omgeving, verklaarde u

dat de mensen rond u het niet accepteerden maar u wel. U verklaarde ook dat u wel wist dat het

niet gewoon 'common' was, maar dat u toen niet dacht dat het zo erg zou zijn. U verklaarde ook dat

u gewoon voelde dat dit was wie u bent en dat u niet droevig bent omdat de mensen het niet

accepteren (zie gehoor CGVS, p. 6-7). Ook verklaarde u, nadat u uw relatie met Malk aanging, enkel

gelukkig geweest te zijn en dat jullie verliefd waren op elkaar (zie gehoor CGVS, p. 4). In uw

verklaringen betreffende de ontdekking van uw homoseksuele geaardheid maakt u nergens melding van

gevoelens van angst, twijfel of woede, wat toch merkwaardig voor iemand die net ontdekt dat hij

homoseksueel is in een homofobe omgeving als SIerra Leone. Deze verklaringen komen dan ook

helemaal niet doorleefd over. Anderzijds, wanneer u gevraagd wordt of u ooit met iemand over uw

(ontluikende) homoseksualiteit praatte, gaf u wel duidelijk aan dat dit niet kan in Afrika, dat dat nooit zou

aanvaard worden (zie gehoor CGVS, p. 6-7). U slaagt er echter niet in om datzelfde taboe te herkennen

en op u toe te passen wanneer gevraagd wordt naar uw ervaringen bij uw ontdekking van uw

homoseksualiteit.

Gevraagd of u en Malk plannen maakten voor de toekomst, verklaart u dat het voor de eeuwigheid

was. Gevraagd of u denkt dat het mogelijk was om uw hele leven in Sierra Leone als koppel te

blijven, antwoordt u merkwaardig genoeg 'Natuurlijk, als er geen probleem was. Als je een koppel bent

en gelukkig bent maakt het niet uit waar je bent.' (zie gehoor CGVS, p. 8). Dit is wel een heel

merkwaardige stelling van iemand die beweert zijn land te hebben verlaten net omdat de omgeving een

vrije beleving van zijn relatie niet mogelijk maakt. Deze opmerking van u komt dan ook helemaal niet

doorleefd over en toont aan dat u niet bekend bent met de problemen die homoseksuelen ondervinden

in een homofoob land als Sierra Leone. Deze vaststelling wordt bevestigd door uw verklaringen

aangaande de terugkeer van Malk naar Sierra Leone. Gevraagd waarom hij wel terug kon en u niet,

verklaart u dat het immers uw familie was die u aanviel en besluit u wel dat het in Afrika heel moeilijk is

als je homo bent (zie gehoor CGVS, p. 10). Erop gewezen dat Malk ook homo is en wel terug zou

gegaan zijn, antwoordt u merkwaardig genoeg 'Ja maar, hij had zijn activiteiten daar.'. Ook dit antwoord

komt helemaal niet doorleefd over en toont aan dat u niet bekend bent met de problematiek van

homoseksuelen in een homofobe omgeving. Immers, u staat er blijkbaar helemaal niet bij stil dat u

aangevallen werd in het huis van Malk en dat dus geweten is dat Malk met u een relatie had. Bovendien
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oordeelt u dat het hebben van activiteiten in Sierra Leone opweegt tegen de problemen die

homoseksuelen daar riskeren.

Ook wat betreft uw verklaringen over uw geloof en uw kerkbezoek, kan opgemerkt worden dat

deze allerminst getuigen van enige interesse in de opvattingen van uw kerk over homoseksualiteit.

Gevraagd wat uw kerk denkt over homoseksuelen, verklaart u immers uitdrukkelijk daar niet over na te

denken en het niet te weten (zie gehoor CGVS, p. 9).

Vervolgens blijkt u nauwelijks op de hoogte van de algemene situatie voor homoseksuelen

in Sierra Leone.

Zoals gezegd weet u niet of uw eigen partner ooit problemen had omwille van zijn

homoseksualiteit, maar ook van Paolo, nochtans de man bij wie u terecht kwam nadat u net zelf een

negatieve ervaring had gehad, blijkt u niet te weten of hij ooit problemen had in SIerra Leone omdat hij

homoseksueel was (zie gehoor CGVS, p. 7). U verklaart wel dat ze blanke mensen niet aanvallen en

enkel zwarten aanvallen maar u kan niet duidelijk maken waarom dat dan zo is (zie gehoor CGVS, p. 7).

Verder kent u geen afrikaanse homoseksuelen in Sierra Leone (zie gehoor CGVS, p. 7), en kende u

geen andere homoseksuelen persoonlijk, noch kent u homo's die in Sierra Leone problemen hadden

(zie gehoor CGVS, p. 8). Verder bleek u er ook niet van op de hoogte te zijn of er in Sierra Leone een

wet is die homoseksualiteit verbiedt (zie gehoor CGVS, p. 8). U verklaarde dit pas vernomen te hebben

in België in het centrum waar u verbleef.

Ook blijkt uit uw verklaringen dat u en Malk wel grote risico's namen in het beleven van

jullie homoseksuele relatie, wat eveneens niet doorleefd overkomt in een homofoob land als Sierra

Leone. Zo verklaarde u met Malk betrapt te zijn toen jullie seksueel contact hadden in jullie zitkamer en

Malks huishoudster binnen kwam (zie gehoor CGVS, p.5). Uit uw verdere verklaringen blijkt nochtans

dat Malk wist dat zijn huishoudster zou komen (zie gehoor CGVS, p. 9). U verklaarde weliswaar wat

beneveld geweest te zijn door het vieren van uw verjaardag. U verklaarde echter ook dat jullie ook in

Freetown blijkbaar enorme risico's namen, door jullie relatie te tonen aan jullie buren. U verklaarde

immers dat de buren konden zien aan de manier waarop jullie binnengingen en met elkaar omgingen,

dat jullie homoseksueel waren (zie gehoor CGVS, p. 5). U voegde eraan toedat u uw gevoelens liet zien

en dat jullie soms de auto buiten lieten staan en in de auto elkaar kusten. Gezien uw eerdere ervaring in

Bo waarbij u door uw familie werd aangevallen en waardoor u gedwongen werd de stad te verlaten, is

het niet aannemelijk dat jullie in Freetown niet voorzichtiger zouden zijn geweest in het beleven van

jullie relatie.

Al deze vaststellingen laten toe te concluderen dat geen geloof kan gehecht worden aan uw

verklaring homoseksueel te zijn.

Bovendien kan worden vastgesteld dat uw verklaringen met betrekking tot de problemen die u had,

ook niet consistent zijn. Zo verklaarde u voor de DVZ dat u met Malk betrapt werd in de slaapkamer

(zie vragenlijst CGVS, ingevuld op de DVZ dd. 13/3/2012, p. 3) terwijl u voor het CGVS zelf verklaarde

dat jullie zich in de zitkamer bevonden (zie gehoor CGVS, p. 5). Verder verklaarde u voor de DVZ dat

uw vriend u meenam naar Freetown de dag nadat u werd aangevallen door uw familie (zie

vragenlijst CGVS, ingevuld op de DVZ dd. 13/3/2012, p. 3), terwijl u voor het CGVS verklaarde dezelfde

dag nog vertrokken te zijn (zie gehoor CGVS, p. 5).

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming,

worden vastgesteld.

U legde ten slotte in het kader van uw asielaanvraag geen documenten voor die uw

verklaringen betreffende uw identiteit, vluchtroute of asielrelaas kunnen ondersteunen.

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. In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 1 A (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951, van artikel 48 en volgende van de voormelde wet van 15 december 1980

(hierna: vreemdelingenwet), van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid de materiële

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.
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Onder verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State stelt verzoeker dat de bestreden beslissing

geen tegenstrijdigheden of leugenachtige elementen oplijst. Ondanks dat verzoeker de waarheid heeft

gezegd, levert verweerder toch een weigeringsbeslissing af.

Waar verweerder stelt dat verzoeker geen homoseksueel is, voert verzoeker aan dat daar geen

bewijzen voor zijn, dat verzoekers beperkte kennis van de homogemeenschap in Sierra Leone niet aan

hem verweten kan worden en dat niet onderzocht werd op welke wijze verzoeker aan anale seks deed,

hetgeen volgens verzoeker cruciaal is om uit te maken of hij homoseksueel is.

Verder meent verzoeker dat er geen tegenstrijdige verklaringen werden afgelegd tijdens het gehoor.

Verzoeker heeft zich louter vergist met betrekking tot de plaats waar hij met zijn geliefde aan het vrijen

was (living resp. slaapkamer). Ook de leeftijd van zijn geliefde steunt op een materiële vergissing daar

verzoeker de tolk niet verstond. Vervolgens herhaalt verzoeker nogmaals dat verweerder niet afdoende

gemotiveerd heeft dat verzoeker geen homoseksueel zou zijn en wijst hij erop dat de situatie in Sierra

Leone voor homo’s hoogst onveilig is.

Verzoeker stelt dat hij een gedetailleerd relaas heeft gebracht en dat hij tijdens zijn gehoor de waarheid

heeft verteld, hetgeen niet tegen hem gebruikt kan worden.

2.2.1. Verzoeker preciseert niet op welke wijze de artikelen 48 en 48/2 van de vreemdelingenwet,

dewelke overigens op louter algemene wijze bepalen welke vreemdelingen als vluchteling kunnen

worden erkend dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming, zouden

(kunnen) zijn geschonden. De schending van deze artikelen wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 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.

2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

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

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. 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, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Waar verzoeker stelt dat geen tegenstrijdigheden of leugenachtige elementen werden opgelijst in

de bestreden beslissing, dient opgemerkt dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet enkel kan
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worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, doch ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen.

Verzoeker verklaarde dat hij Malk gedurende negen jaar kent en met hem sinds 2005 samenwoonde,

alsook dat hij buiten Malk nooit een andere relatie had (gehoorverslag CGVS, p. 6, 7 en 8). Nochtans

weet verzoeker niet of Malk ooit een relatie had met een vrouw (gehoorverslag CGVS, p. 7), kent hij

Malk’s familie niet en weet hij niet of Malk kinderen heeft (gehoorverslag CGVS, p. 9). Verder verklaart

verzoeker dat Malk in 1957 geboren is en dus 46 jaar oud is, terwijl hij dan eigenlijk 56 jaar zou zijn

(gehoorverslag CGVS, p. 9). Dat dit laatste een materiële vergissing is omdat hij de tolk niet verstond, is

een loutere post factum-verklaring en gelet op het verschil van tien jaar niet aannemelijk. Bovendien

werd het gehoor in het Engels afgenomen en werd er geen gebruik gemaakt van de aanwezige tolk Krio

(gehoorverslag CGVS, p. 1 en 6). Verzoeker verklaart verder dat Malk jood is, maar kan niet zeggen of

hij dan ook praktiserend is (gehoorverslag CGVS, p. 9). Verzoeker weet niet hoe Malk zijn

homoseksualiteit had ontdekt en sprak nooit met hem over problemen die homoseksuelen in Sierra

Leone ondervinden (gehoorverslag CGVS, p. 7). Verzoeker weet evenmin of Malk ooit problemen had in

Sierra Leone omwille van zijn geaardheid (gehoorverslag CGVS, p. 9). Verder hebben verzoeker en

Malk, buiten Paolo, geen gemeenschappelijke vrienden (gehoorverslag CGVS, p. 9). Tevens stelde

verzoeker dat hij niet wist naar welk land Malk hem meenam, hield Malk verzoekers documenten bij en,

hoewel verzoeker een eigen paspoort had en dit aan Malk meldde, zorgde Malk toch voor een ander

paspoort (gehoorverslag CGVS, p. 3). Na aankomst in België zou Malk plots verdwenen zijn en

verzoeker heeft geen gegevens om hem te contacteren (gehoorverslag CGVS, p. 3). Verzoeker

verklaarde eerst dat hij geen mogelijkheid heeft om Malk terug te vinden, vervolgens dat als hij kon, zou

hij proberen om Malk te vinden, maar na de suggestie om een brief te schrijven naar zijn adres in Bo,

stelt verzoeker dat hij dit reeds gedaan heeft maar niet zeker is of zijn kaart is aangekomen

(gehoorverslag CGVS, p. 8 en 11). Bovendien weet verzoeker ook niet of Malk van plan was naar Sierra

Leone terug te keren, hoewel hij stelt dat hij “waarschijnlijk” terug is (gehoorverslag CGVS, p. 10). Gelet

op de langdurige relatie die verzoeker met Malk zou gehad hebben, is het niet aannemelijk dat

verzoeker zo weinig informatie kan geven over Malk. Dit klemt des te meer daar Sierra Leone een

homofoob land is, zodat verwacht kan worden dat homoseksuele koppels een meer dan gemiddelde

steun zoeken bij elkaar en andere homoseksuelen. Bijgevolg maakt verzoeker zijn relatie met Malk niet

aannemelijk.

Verder verklaarde verzoeker dat hij blij was wanneer hij zekerheid had dat hij homoseksueel is, dat het

zijn identiteit is en dat het voor hem normaal is, alsook dat hij het meteen aanvaardde (gehoorverslag

CGVS, p. 6). Gevraagd naar de reacties van de mensen rondom hem verklaarde verzoeker dat hij dacht

dat het niet zo erg zou zijn, dat hij wist dat het niet “common” was maar dat hij niet gedacht had dat ze

er mensen voor zouden dood stenigen (gehoorverslag CGVS, p. 6). Verder stelde verzoeker ook niet

droevig te zijn dat mensen het niet accepteren (gehoorverslag CGVS, p. 6-7). Anderzijds stelde

verzoeker wel dat het in Afrika nooit aanvaard zou worden (gehoorverslag CGVS, p. 6 en 7-8).

Verzoeker verklaarde eveneens niet te weten wat de opvattingen van de kerk over homoseksuelen zijn

(gehoorverslag CGVS, p. 9). Gevraagd of het mogelijk was om zijn hele leven in Sierra Leone met Malk

als koppel te blijven, antwoordde verzoeker: “Natuurlijk, als er geen probleem was. Als je koppel bent en

gelukkig bent maakt het niet uit waar je bent.” (gehoorverslag CGVS, p. 8); gelet op het feit dat

verzoeker stelt zijn land van herkomst te hebben verlaten omwille van de problemen die hij omwille van

zijn homoseksualiteit ondervond, kan dit antwoord allerminst overtuigen. Uit al deze elementen kan

worden afgeleid dat verzoeker de ontdekking en beleving van zijn homoseksualiteit in een homofoob

land als Sierra Leone niet aannemelijk weet te maken.

Verzoeker was evenmin op de hoogte van het feit dat homoseksualiteit in Sierra Leone wettelijk

verboden is (gehoorverslag CGVS, p. 8). Hieruit blijkt dat verzoeker niet op de hoogte is van de

algemene situatie voor homoseksuelen in het homofobe Sierra Leone. Gelet op het homofobe karakter

van de samenleving van Sierra Leone, kan van verzoeker als vermeende homoseksueel nochtans een

gedegen kennis van de algemene situatie van homoseksuelen in Sierra Leone verwacht worden.

Uit al de voorgaande vaststellingen kan worden geconcludeerd dat geen geloof kan gehecht worden

aan verzoekers verklaring homoseksueel te zijn. Een verder onderzoek naar de vraag of verzoeker

anale seks ontving, verschafte of ontving en verschafte, is niet dienstig aangezien de

ongeloofwaardigheid van verzoekers homoseksuele geaardheid reeds afdoende werd aangetoond.

Verzoekers betoog dat de situatie voor homoseksuelen in Sierra Leone hoogst onveilig is, is, gelet op

het voorgaande, niet relevant.
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Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker

niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico

loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 drie juli tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


