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nr. 125 740 van 18 juni 2014

in de zaken RvV X / IV en RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: 1. X

2. X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op

20 februari 2014 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 21 januari 2014 (zaak nr. X).

Gezien het verzoekschrift dat de verzoekende partij op 21 februari 2014 heeft ingediend tegen dezelfde

bestreden beslissing (zaak nr. X).

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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 27 maart 2014 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 21 maart 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 april 2014

(zaak nr. X).

Gelet op arrest nr. 123 619 van 7 mei 2014 waarbij de debatten worden heropend en de zaak wordt

verwezen naar de algemene rol (zaak nr. X).

Gelet op de beschikkingen van 12 mei 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juni 2014

(zaken nr. X en nr. X).

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. MBOG en van attaché L.

DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging
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Met toepassing van artikel 39/68-2 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna:

vreemdelingenwet) worden de beroepen nr. 147 094 en nr. 150 646 van rechtswege gevoegd.

Ter terechtzitting heeft de verzoekende partij aan de Raad uitdrukkelijk aangegeven dat hij uitspraak

moet doen op basis van het verzoekschrift met rolnummer 150 646.

Overeenkomstig voormelde bepaling wordt de verzoekende partij derhalve geacht afstand te doen van

het verzoekschrift met rolnummer 147 094.

2. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Sierra Leoonse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 5 mei 1985, te Kychom.

U bent moslim, en u ging naar de lagere school ‘Kychom primary school’ tot de leeftijd van twaalf.

Nadien begon u te werken op de familieboerderij, en deed u ook occasioneel schilderwerken. Wanneer

u de leeftijd van 25 bereikte, werd u zich gewaar van homoseksuele gevoelens. U voelde zich niet

langer tot vrouwen aangetrokken, en u besefte seksueel aangetrokken te zijn door mannen. Dit

verwarde en verontrustte u. U stelde meerdere dorpelingen, alsook een nonkel van u, de vraag of het

mogelijk is dat mannen seksuele gevoelens ontwikkelen voor mannen. U praatte er ook over met uw

collega’s, en u stuurde een zekere (A.J.) naar Kambia, om er voor u uit te zoeken of daar enige groepen

voor homoseksuelen bestaan. In de tweede helft van het jaar 2010, stelde u (I.S.), met wie u steeds

samen wandelde, voor een homoseksuele relatie te beginnen met u. Nadat hij dit meermaals weigerde,

bleef u echter aandringen, en stemde hij uiteindelijk toe. In november 2010 verdronk (I.S.) evenwel

wanneer hij ging vissen op zee. Nadien benaderde u een zekere (E.W.) – een rondreizende

zakenman waarvan mensen reeds vermoedden dat hij homoseksueel was – en begon u met hem

een homoseksuele relatie. Wanneer u op 10 november 2011 in uw privéwoning in het familiecompound,

seks had met (E.W.), brak uw nonkel, samen met twee anderen, de deur open en betrapte hij jullie. U

hield dezen tegen en wist de deur opnieuw te sluiten, hetgeen (E.W.) de kans gaf langs achter weg te

lopen. Daarna kon u de deur niet meer tegenhouden, en kwam uw nonkel samen met de twee andere

mannen, opnieuw binnen. Door het geluid dat dit alles veroorzaakte, kwamen ook andere mensen kijken

wat er aan de hand was. Uw nonkel zei hen dat u betrapt werd wanneer u seks had met een andere

man, en u werd daarop geslagen met stokken gedurende een 45 à 60 minuten. Daarna werd u naar het

huis van de paramount chief gebracht, waar u vastgebonden werd aan de muur, terwijl de anderen

binnen wachtten op de komst van de chief. Terwijl u daar vastgebonden stond, kwam een andere

nonkel van u toe die niet op de hoogte was van hetgeen gebeurd was. Deze vond dat u op dergelijke

manier niet behandeld mocht worden, maakte u los, en begon een gevecht met de twee politieagenten

die u bewaakten. U ontvluchtte daarop Kychom en ging naar Kasiri, waar u verbleef bij een zekere

(A.S.). U ging daarop verder naar Kambia, waar u bij een zekere (I.B.) verbleef, en ging uiteindelijk naar

Waterloo, waar u samen met (E.W.) bij (A.B.) verbleef. Laatstgenoemde was bereid om u te helpen om

het land te verlaten. U verliet Sierra Leone op 15 december 2011 per vliegtuig, en u kwam dezelfde dag

te België aan. Op 19 december 2011 vroeg u asiel aan bij de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

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

voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet

aannemelijk heeft gemaakt.

Er dient immers vastgesteld dat u, doorheen het geheel van de verklaringen die u aflegde,

uw door u geopperde homoseksuele geaardheid, en geopperde homoseksuele relaties, absoluut

niet aannemelijk heeft kunnen maken.

U verklaarde zich voor het eerst aangetrokken te hebben gevoeld tot andere mannen op de

leeftijd van 25 jaar (zie gehoorverslag CGVS, p. 20) – in het jaar 2010 (zie gehoorverslag CGVS, p.

24). Gevraagd hoe u dat dan opmerkte, antwoordde u, weinig verhelderend, dat u zich realiseerde

geen seksuele gevoelens voor vrouwen te ervaren, en wel voor mannen (zie gehoorverslag CGVS, p.

20). Gevraagd of u dat voorheen nooit opmerkte, antwoordde u dat u dat nooit eerder opmerkte.

U verklaarde dat u wel al wist wat homoseksualiteit was, u er al van hoorde, maar u, wanneer u

uw homoseksuele gevoelens begon te ervaren, dacht dat het mogelijks een ziekte was (zie

gehoorverslag CGVS, p. 22). Verder verklaarde u dat u, voordat u zich van uw homoseksualiteit

gewaar werd op 25-jarige leeftijd, u zich aangetrokken voelde tot vrouwen (zie gehoorverslag

CGVS, p. 24). Gevraagd hoe dat dan veranderde, antwoordde u enkel dat u die verandering opmerkte
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en u het niet begreep (zie gehoorverslag CGVS, p. 24). U opnieuw aangemaand hierover wat meer te

vertellen, en gevraagd hoe u die verandering opmerkte, en wat allemaal veranderde – gezien u tot 25-

jarige leeftijd tot vrouwen aangetrokken was, en zich dan plots bewust werd eigenlijk homoseksueel te

zijn – antwoordde u, beknopt, dat die gevoelens ‘begonnen’, en u zich niet langer tot vrouwen

aangetrokken voelde. Opnieuw gevraagd hoe u dat dan begon op te merken – gezien dergelijke

ontdekking op 25-jarige leeftijd niet voor de hand liggend is – antwoordde u, wederom uiterst beknopt,

dat u geen seksuele gevoelens meer ontwikkelde voor vrouwen. Gevraagd of u dan opmerkte dat uw

gevoelens voor vrouwen verdwenen; en nogmaals gevraagd hoe dat gebeurde – in een poging verder te

peilen naar doorleefde ervaringen, van een man van 25 jaar die ontdekt homo te zijn, nadat hij zich

steeds tot vrouwen aangetrokken had gevoeld – antwoordde u enkel dat u geen seksuele gevoelens

had voor vrouwen (zie gehoorverslag CGVS, p. 28). U nogmaals gevraagd hoe dat veranderde –

gezien u steeds verklaarde zich voorheen wel tot vrouwen aangetrokken te hebben gevoeld –

antwoordde u het ook niet te begrijpen. Gevraagd wat u van uw homoseksuele geaardheid dacht en

vond, wanneer u deze begon te ervaren, antwoordde u dat u zichzelf raar voelde, u zich vragen

stelde, u verontrust was, u zich afvroeg hoe een man gevoelens voor een andere man kan

hebben, u eerst dacht dat het een ziekte was maar de gevoelens aanbleven, en u zich afvroeg

hoe dat kon gebeuren (zie gehoorverslag CGVS, p. 21, 22, 24, 26 ). Het dient reeds opgemerkt dat,

gegeven uw (eerder vage) verklaringen dat u zich ‘raar’ voelde en u ‘verontrust’ was, alsook uw

verklaringen dat u – nadat u steeds tot vrouwen aangetrokken was – zich plots gewaar werd van

homoseksuele gevoelens, u dit allemaal amper weet te concretiseren – dit bij voorbaat reeds

twijfels oproept met betrekking tot de geloofwaardigheid van deze, eerder vage, verklaringen.

Gevraagd hoeveel tijd er was tussen uw eerste ervaringen van seksuele gevoelens voor

andere mannen, en het moment waarop u aanvaardde homo te zijn, antwoordde u dat u het niet

specifiek weet, maar het allemaal in 2010 gebeurde (zie gehoorverslag CGVS, p. 28). Gevraagd of het

moeilijk was voor u, om uw homoseksualiteit te aanvaarden, antwoordde u dat het moeilijk was, en

gaf u verder aan dat u het als een groot geheim hield. Gevraagd hoelang u er dan over deed om

uw homoseksualiteit voor zichzelf te aanvaarden, antwoordde u – verrassend genoeg, gezien

uw verklaringen hierboven – dat u er enkele weken en dagen over deed (zie gehoorverslag CGVS, p.

29). Gevraagd hoe u omging met het feit dat u net besefte homo te zijn, en leefde te midden

een maatschappij waar u daarvoor niet zou kunnen uitkomen, antwoordde u dat het het grootste

geheim was dat u ooit had (zie gehoorverslag CGVS, p. 25). Gevraagd hoe u omging met de

vaststelling dat u binnen de maatschappij waarin u leefde, als paria beschouwd zou worden, gezien

homoseksualiteit er niet aanvaard wordt, antwoordde u dat u het van zichzelf besefte maar u het aan

niemand zei, en niemand het opmerkte. Gevraagd of u er ooit over nadacht wat er zou gebeuren

indien uw homoseksuele geaardheid uitkwam, antwoordde u dat u het steeds in uw hoofd had dat,

als ze het zouden weten, het een catastrofe zou zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 30). U verklaarde

eveneens dat u, wanneer u zich van uw ontluikende homoseksualiteit bewust werd, u aan

‘mensen’ vroeg of het mogelijk was dat een man seksuele gevoelens ontwikkelt voor een andere

man, omdat u de mening van anderen wilde kennen (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). Gevraagd aan

wie u dat vroeg, antwoordde u zich niet alle namen meer te herinneren, en u geeft voorts aan zich te

herinneren dat u het ook aan uw nonkel (A.F.) vroeg. Gevraagd of uw nonkel u dan vroeg waarom u

zo’n vragen stelde, antwoordde u ontkennend. Gevraagd of de andere personen, aan wie u deze vraag

gesteld zou hebben, u dan niet vroegen waarom u dat vroeg, gaf u aan dat één iemand u dat vroeg, en

u hem zei dat het gewoon in uw geest was, en u het wou weten. Gevraagd of ze u er dan niet van

verdachten zelf homoseksuele gevoelens te ervaren, antwoordde u ontkennend. Gevraagd waarom u

dat vroeg aan andere mensen, gezien u aangaf dat u wist dat homoseksualiteit taboe is en niet

aanvaard wordt, antwoordde u dat u de mening van anderen wou kennen. Gevraagd of u, wanneer

u uw gevoelens voor mannen begon te ervaren, u ook wist dat homoseksualiteit taboe is in Sierra

Leone, en het niet getolereerd wordt, antwoordde u dat u wist dat het taboe was (zie gehoorverslag

CGVS, p. 22). Gevraagd of u dan niet bang was om dergelijke vragen te stellen, antwoordde u dat

u niet bang was omdat u echt wou weten hoe het gebeurde (zie gehoorverslag CGVS, p. 23). U er

opnieuw op gewezen dat u zelf homoseksuele gevoelens ervoer, en u er van op de hoogte was

dat homoseksualiteit niet aanvaard wordt in Sierra Leone, en opnieuw gevraagd of u dan niet

bang was vragen te stellen over dit onderwerp, antwoordde u herhalend dat u wou weten wat

mensen ervan vonden. U verklaarde voorts dat u helemaal niet bang was, en u enkel kennis wou

vergaren. Gevraagd of u dan niet bang was dat mensen u net zouden verdenken homo te zijn, door het

stellen van dergelijke vragen, antwoordde u dat u niet zeker was dat mensen u daarom zouden

verdenken homoseksueel te zijn. Verder verklaarde u dat, wanneer u van zichzelf ontdekte

homoseksueel te zijn, u wou weten of er groepen bestaan voor ‘zo’n mensen’, zodat u ze zou kunnen

ontmoeten en uitleg vragen (zie gehoorverslag CGVS, p. 25). Hiertoe, zo verklaarde u verder, bracht u

dit onderwerp op bij uw collega’s tijdens een partijtje voetbal, en u wou dat een zekere (A.J.) (die
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kon lezen en schrijven) naar Kambia zou gaan, zich als journalist zou voordoen, en voor u zou

uitzoeken of er groepen voor homoseksuelen bestaan (zie gehoorverslag CGVS, p. 25-26). U

verklaarde dat Ali niet wist dat u homo was, maar u hem uitlegde dat u zo’n zaken graag zou weten, en

u hem geld gaf (zie gehoorverslag CGVS, p. 26). U voegde eraan toe dat u er ook met uw andere

collega’s over sprak tijdens het voetballen. U gevraagd of u dan geen schrik had dat mensen u

wel eens zouden kunnen beginnen verdenken dat u zelf homoseksueel bent, met al die vragen

daaromtrent die u stelde, antwoordde u, weinig verhelderend en ontwijkend, nadat de vraag u een

tweede keer werd gesteld, dat u aan Ali uitlegde dat u daarover praatte met de collega’s waarmee u

voetbalde, en jullie dat wilden weten. Gevraagd wanneer dit alles gebeurde, antwoordde u in mei 2010 –

tevens de maand waarin u de leeftijd van 25 jaar bereikte. U verklaarde verder ook dat uw nonkel u

tweemaal een vrouw voorstelde om mee te trouwen – een eerste keer in februari 2010 en een

tweede keer in april 2010 – u beide keren het u voorgestelde huwelijk weigerde, en mensen u

toen voor het eerst ervan begonnen te verdenken homo te zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 29).

Het dient vastgesteld dat bovenstaande verklaringen, betreffende de wijze waarop u

uw ontluikende homoseksualiteit ervaren zou hebben, absoluut niet weten te overtuigen,

en fundamenteel afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de door u geopperde

homoseksuele geaardheid. Immers, het is geenszins geloofwaardig dat iemand, levend en

werkend in een homofobe maatschappij als de Sierra Leoonse, die zich bewust wordt van zijn

ontluikende homoseksualiteit – beseffend dat homoseksualiteit niet getolereerd wordt in de

Sierra Leoonse samenleving, en het voorwerp van taboe uitmaakt – vragen begint te stellen aan

familieleden en willekeurige dorpelingen, om hun meningen te kennen omtrent homoseksualiteit,

er ook met collega’s over begint te praten, en een derde de opdracht geeft in een andere stad te

gaan zoeken naar homo-organisaties – dit alles zonder enige schrik te koesteren zelf verdacht te

zullen worden van homoseksualiteit. Deze vaststellingen klemmen des te meer, daar u aangaf

dat uw nonkel u al van homoseksualiteit begon te verdenken voordat u 25 jaar oud werd

(namelijk nadat hij u een tweede vrouw ten huwelijk voorstelde in april 2010), en voor dat u over

homoseksualiteit sprak met u collega’s, en u uw vragen aan de dorpelingen stelde. Dat u er

klaarblijkelijk geenszins mee inzat dat mensen u van homoseksualiteit zouden kunnen

verdenken, en u aan meerdere personen (van wie u de namen niet allemaal herinnert) vragen

stelde omtrent homoseksualiteit, alsook opdracht gaf aan een derde om op zoek te gaan naar

andere homoseksuelen, getuigt van een dermate risicogedrag, dat afbreuk gedaan wordt aan

de geloofwaardigheid van deze verklaringen. Bovenstaande verklaringen getuigen dan

ook allerminst van doorleefde ervaringen, maar geven veeleer blijk van een manifest gebrek

aan inzicht in de complexe realiteit waarmee een homoseksueel, opgroeiend en levend in

een homofobe maatschappij als de Sierra Leoonse, geconfronteerd wordt bij de bewustwording

van de eigen seksuele geaardheid, en de manifest vijandige perceptie ervan door de

burgerlijke maatschappij. Daarenboven zijn bovenstaande verklaringen ook geenszins coherent

met uw eerdere verklaringen, namelijk dat u het maar moeilijk kon aanvaarden, u verontrust was,

u het als uw grootste geheim zag, en u meende dat het een catastrofe zou zijn indien anderen het

te weten zouden komen. Deze vaststellingen - alsook uw, hierboven reeds

vastgestelde, onvermogen om uw gevoelens van onrust en vreemdheid, en de manier waarop uw

initiële seksuele aantrekking tot vrouwen op uw 25-jarige leeftijd veranderde in seksuele

aantrekking tot mannen, enigszins te concretiseren – doen dan ook ernstig en fundamenteel

afbreuk aan de door u geopperde homoseksuele geaardheid.

Gevraagd wanneer u voor het eerst seksuele betrekkingen had met een andere man, antwoordde u

dat dat in het jaar 2010 was (zie gehoorverslag CGVS, p. 30). Gevraagd wanneer in het jaar

2010, antwoordde u de specifieke datum niet meer te kennen (zie gehoorverslag CGVS, p. 31).

Gevraagd in welke maand het was, antwoordde u ontwijkend dat het wel een keer per week gebeurde.

U opnieuw gevraagd in welke maand in het jaar 2010 u voor de eerste keer seks had met een andere

man, antwoordde u niet meer te weten wanneer u voor het eerst seks had. U gaf ten slotte – u gevraagd

of het in het begin van het jaar, het midden, dan wel op het einde van 2010 was – vaagweg aan dat het

in de tweede helft van het jaar was. U gevraagd met wie u toen seks had, antwoordde u (I.S.). Gevraagd

naar de aanvang van uw relatie met laatstgenoemde, verklaarde u dat u hem op een dag vroeg uw

partner te zijn, waarop hij u eerst niet antwoordde, u daarna vroeg of u vervloekt bent en u, na

nogmaals hetzelfde te herhalen, zei dat hij er ‘geen deel van uitmaakt’. U verklaarde verder dat u

het hem enkele dagen later opnieuw vroeg, waarop hij vroeg of u gek geworden was, en jullie

een fysiek gevecht begonnen met elkaar. Nadien pleitte u bij hem dat hij alles geheim moest houden.

Wanneer jullie de dag nadien opnieuw samen wandelden, sneed u opnieuw het onderwerp aan en

vroeg (I.S.) u waarmee u bezig bent –waarop u hem poogde te overtuigen, hij u vroeg waarom u

dat wilt doen, en hij van u wegliep nadat u hem uitlegde dat u wilt dat hij uw vrouw wordt. Een

tijdje later begon u er opnieuw over te spreken tegen (I.S.), waarop (I.S.) niets zei (zie



RvV X en RvV X - Pagina 5

gehoorverslag CGVS, p. 31-32). Wanneer jullie diezelfde avond opnieuw samen wandelden en

u wederom hetzelfde onderwerp aansneed, gaf hij u wel aandacht en vroeg hij u wat zou gebeuren

als anderen het zouden weten, waarop u hem zei dat jullie het geheim zouden houden, en u verder op

hem inpraatte (zie gehoorverslag CGVS, p. 32). Na aanhoudende druk, zo verklaarde u, ging

(I.S.) uiteindelijk akkoord en werden jullie partners. Gevraagd waarom u hem zei dat u met hem een

relatie wou beginnen, antwoordde u vaagweg en allerminst overtuigend, dat het een vriend van u was,

jullie gewoonlijk samen wandelden, en u hem wel kon overtuigen, dan wel geld geven, opdat hij alles

geheim zou houden. Gevraagd waarom u bleef aandringen, nadat hij uw voorstel meermaals geweigerd

had, en gevraagd of u dan niet bang was voor een (nog) negatieve(re) reactie, antwoordde u dat u daar

wel aan dacht, maar u gewoon alles zou hebben ontkend indien hij het zou zeggen, omdat er toch geen

getuigen waren. U nogmaals gevraagd waarom u bleef aandringen, en gevraagd of het dan niet duidelijk

was dat (I.S.) het niet wou, antwoordde u, opnieuw geenszins overtuigend, dat u het in het begin op

lacherige toon zei, maar wanneer u er later opnieuw over begon, hij u wat aandacht schonk. U er

opnieuw op gewezen dat jullie een gevecht waren begonnen nadat u een eerste keer een

homoseksuele relatie met (I.S.) insinueerde, en gevraagd waarom u dan nog opnieuw probeerde,

antwoordde u vaagweg dat hij het aanvaardde omdat u veel druk op hem legde.

Het dient vastgesteld dat deze verklaringen, omtrent de manier waarop u een

homoseksuele relatie zou zijn begonnen met (I.S.), allerminst geloofwaardig worden bevonden,

en verder afbreuk doen aan de hierboven reeds ernstig aangetaste geloofwaardigheid van uw

verklaringen homoseksueel te zijn. Immers, van iemand die nog maar kort op de hoogte was van

zijn eigen homoseksuele geaardheid, die op de hoogte was van het taboe omtrent, en de

maatschappelijke intolerantie jegens homoseksualiteit in Sierra Leone, die verklaart zich raar en

verontrust te hebben gevoeld bij de bewustwording van de eigen homoseksuele geaardheid, en

een catastrofe te hebben gevreesd in het geval anderen ervan op de hoogte zouden komen, is

het allerminst onredelijk te verwachten dat deze niet zomaar aan een vriend zou voorstellen om

een homoseksuele relatie te beginnen, en al zeker niet te blijven aandringen hierop, nadat

deze vriend hem beledigt, een gevecht begint en steeds wegloopt. Dat u daarenboven verklaarde

dat u het bleef proberen, daar er ‘toch geen getuigen waren’ en u alles simpelweg zou ontkennen

in het geval (I.S.) aan anderen zou vertellen wat u hem voorstelde, bevestigt enkel het

hierboven reeds vastgestelde niet-doorleefde karakter van uw verklaringen, en gebrek aan

inzicht aan de complexe en moeilijke situatie waarmee homoseksuelen zichzelf geconfronteerd

zien bij de bewustwording van de ontluikende homoseksualiteit, en de grote voorzichtigheid die

geboden is bij de beleving van deze homoseksuele geaardheid.

Gevraagd naar de aanvang van uw relatie met (E.W.), antwoordde u dat – voor u hem een eerste

keer ontmoette – mensen hem er reeds van verdachten dat hij homoseksueel was, omwille van de

kleren die hij droeg, de manier waarop hij zich bewoog, en de wijze waarop hij sprak (zie gehoorverslag

CGVS, p. 33). U zou (E.W.) een eerste keer benaderd hebben in het dorp Tomoya, en hem verteld

hebben dat u interesse in hem ontwikkeld had, waarop hij u vroeg waar u het lef vandaan haalde,

hij u vroeg waarom u dacht dat hij homo was, en u zei dat hij boos is op u, en hij weigerde een

datum af te spreken waarop jullie elkaar zouden terugzien. Wanneer u hem diezelfde avond opnieuw

zag, zei u hem opnieuw hetzelfde en hij zei u dat u erover moest ophouden. U vroeg hem waar hij

verbleef, hetgeen hij weigerde aan u te zeggen. De volgende dag vroeg u aan mensen in het dorp

Tomoya of deze wisten waar (E.W.) was, en er werd u verteld dat hij in Bangoura was, waar u hem

daags nadien aantrof. Jullie praatten opnieuw met elkaar, alsook de avond nadien, en u bleef op hem

inpraten. Enkele dagen later zouden jullie dan een homoseksuele relatie begonnen zijn

(zie gehoorverslag CGVS, p. 34). Gevraagd of u geen schrik had om (E.W.) te ontmoeten, en een relatie

met hem pogen aan te vatten, daar mensen hem er reeds van verdachten dat hij homoseksueel was, en

ze dus ook u zouden kunnen verdenken, antwoordde u, opnieuw allerminst blijk gevend van

doorleefde ervaringen, dat u niet bang was om hem te ontmoeten, daar er toch geen concreet

bewijs was dat hij homoseksueel was, en dat enkel speculatie betrof. U opnieuw gevraagd of u

dan niet bang was gezien te worden met iemand die ervan wordt verdacht homoseksueel te zijn,

zeker nadat u zelf reeds van homoseksualiteit werd verdacht door uw nonkel, antwoordde u

vaagweg, ontwijkend en naast de kwestie, dat u niet bang was omdat (E.W.) een zakenman was die

vele mensen kende. Opnieuw dient vastgesteld dat deze verklaringen absoluut niet weten te

overtuigen. Immers, dat u (E.W.) bleef benaderen, nadat hij u reeds duidelijk gemaakt had boos

te zijn op u, daar u insinueerde dat hij homo was, en u – wanneer u (E.W.) zocht, daar hij u niet

wou zeggen waar hij verbleef – ging rondvragen aan mensen waar (E.W.) zich bevond – dit terwijl

hij er reeds van werd verdacht homoseksueel te zijn, alsook uw nonkel u ervan verdacht

homoseksueel te zijn, is opnieuw een danig risicovol gedrag dat geenszins getuigt van enige

echte en doorleefde ervaringen, van een homoseksuele man die de eigen geaardheid beseft,
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levend in een land waar homoseksualiteit wettelijk, maatschappelijk noch religieus aanvaard

wordt.

Gegeven het geheel aan bovenstaande verklaringen, dient vastgesteld dat de door u

geopperde homoseksuele geaardheid –en relaties, geenszins aannemelijk zijn, en niet

geloofwaardig bevonden worden. Er kan derhalve evenmin enig geloof gehecht worden aan de

door u geopperde vervolgingsfeiten – die het rechtstreekse gevolg geweest zouden zijn van

uw homoseksuele geaardheid en homoseksuele relatie met (E.W.) – en u heeft dan ook

niet aannemelijk kunnen maken dat in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor vervolging’,

zoals bedoeld in de Conventie van Genève, in aanmerking genomen kan worden, of dat u, bij

een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong, in casu Sierra Leone, een ‘reëel risico op

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

lopen.

De door u, in het kader van uw asielaanvraag, neergelegde documenten, wijzigen

bovenstaande vaststellingen niet. De door u neergelegde originele Sierra Leoonse geboorteakte, bevat

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 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. Met betrekking tot de originele krant “The New Citizen” (4 pagina’s),

waarin de zoektocht naar uw persoon voorpaginanieuws is, en melding gemaakt wordt van de

betrapping van u en (E.W.), wanneer jullie seksuele betrekkingen hadden, kan het volgende opgemerkt

worden. Daargelaten de vaststelling dat het artikel met betrekking tot uw persoon zichtbaar met behulp

van knip en plakwerk op de eerste pagina werd gezet, dient er te worden vastgesteld dat op pagina 1

van de betreffende krant, vermeld staat dat het Vol. 26, nr. 11, dd. 22 november 2011 betreft, er op

pagina’s 2 en 3 van dezelfde krant dan weer te lezen valt dat het een editie dd. 29 november 2011

betreft, en er op de laatste pagina al helemaal geen datum, noch paginanummer, meer wordt vermeld.

U gevraagd hoe dit mogelijk is, antwoordde u weinig overtuigend, noch verhelderend, dat u zelf de krant

niet maakte (zie gehoorverslag CGVS, p. 34). Uit de beschikbare informatie blijkt tevens dat ‘brown

enveloppe journalism’ – een praktijk waarbij journalisten, tegen betaling, schrijven wat gevraagd wordt –

in Sierra Leone een veelvoorkomend fenomeen is. Gegeven deze vaststellingen, kan er geen enkel

geloof worden gehecht aan de authenticiteitswaarde van deze, door u neergelegde, krant, en dient

besloten dat u moedwillig poogt de Belgische asielinstanties op te lichten.

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.”

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1.1. In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3, § 1 van de

vreemdelingenwet.

In onderhavig verzoekschrift stelt verzoeker het volgende:

“Verzoeker vreest voor vervolging door zijn familieleden, zijn buren en zijn nationale autoriteiten wegens

zijn seksuele geaardheid. Verzoeker is homoseksueel en hij heeft reeds meermaals homoseksuele

relaties met diverse partners gehad. Zijn verklaringen hierover zijn duidelijk en zeer coherent.

Verzoeker werd samen met één van zijn homoseksuele partners betrapt. Hij werd gearresteerd,

geslagen en tegen de muur vastgebonden. Verzoeker slaagde erin echter om te ontsnappen dankzij de

hulp van één van zijn nonkel die zich over zijn lot bekommerde. Verzoeker wist dat hij niet langer veilig

in zijn land van herkomst kon verblijven wegens de heersende homofobie bij de bevolking. Het is

algemeen geweten dat homoseksualiteit in Sierra Leone strafbaar is. Verzoeker riskeert hierdoor

gerechtelijke veroordeling in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst.

Verzoeker riskeert tevens een zeer zware sociale sanctie vermits homoseksuelen heel vaak

gediscrimineerd worden. Verzoeker verwijst hierbij naar het artikel dat in dit verband gepubliceerd werd:

“Mamadu Jalloh, the executive director of Dignity said, “This has caused a wide spread debate

among Sierra Leoneans and the mass media. Several radio stations opened up phone in

programs to get the public’s opinion about LGBT issues. Newspapers published negative

messages about LGBT people as did the national television station. So far, from our assessment
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of the situation, Sierra Leoneans do not want to accept LGBT people because of their sexual

orientation and gender identity. So far the Government has kept silent over this issue.”

Jalloh confirmed recent reports from Sierra Leone of the condemnation of LGBT people by

Christians and Muslims and the recently announced bi-monthly protests organized by an Islamic

group.

Jalloh added, “As we are monitoring and evaluating the situation and deciding on an appropriate

and timely response, we would like to inform our partners and the international community about

the growing homophobic trend in Sierra Leone which has started causing problems for peaceful

LGBT people in Sierra Leone.”

Jalloh said “The Dignity Association is strongly behind the British and the US Government and

also the United Nations in putting pressure on African leaders to respect LGBT rights in their

countries.” (Stuk 2)

Het voormelde verslag toont duidelijk aan dat de Sierra Leoonse samenleving nog niet bereid is om

homoseksualiteit te aanvaarden. De Sierra Leoonse homoseksuelen lopen nog steeds een groot risico

om vervolgd te worden. In het kader van zijn asielprocedure legde verzoeker een coherent en zeer

plausibel verklaring af. De elementen uit zijn verklaring zijn helemaal niet in strijd met de algemene

gekende informatie over de situatie van homoseksuelen in zijn land van herkomst. De commissaris

generaal weigerde hem ten onrechte de status van vluchteling toe te kennen. De commissaris generaal

werpt hierbij de volgende elementen op:

-Verzoeker zou vage en niet overtuigende verklaringen hebben afgelegd over de ontdekking van zijn

homoseksualiteit

- Verzoeker zou ongeloofwaardige verklaringen hebben afgelegd over de wijze waarop zijn relatie met

Ibrahim begonnen is.

- Verzoeker zou ongeloofwaardige verklaringen hebben afgelegd over de wijze waarop zijn relatie met

Eric Wilson is begonnen.

- Verzoeker zou een valse krant hebben neergelegd

Met betrekking tot de ontdekking van de homoseksualiteit

De commissaris generaal verklaart ten onrechte dat verzoeker vage en niet geloofwaardige verklaringen

afgelegd zou hebben over de wijze waarop hij zijn homoseksualiteit op 25 jarige leeftijd ontdekt heeft.

Er dient vooreerst gepreciseerd te worden dat verzoeker duidelijke antwoorden heeft trachten te

formuleren op alle door het CGVS gestelde vragen. Het feit dat de verwachte details of spontaneïteit

niet gegeven zou worden, heeft met de complexiteit van de materie te maken. Het gaat hier over

gevoelens. Verzoeker werd uitgenodigd om te praten over onderwerpen die in zijn cultuur als taboe

beschouwd worden. Men kan van hem niet verwachten dat hij een gedetailleerde uiteenzetting maakt

van alles wat hij op een gegeven moment gevoeld heeft. Dergelijke details worden in dergelijke culturen

door de betrokkenen genegeerd. Door ze constant te negeren gaat men ze ook vergeten.

Tijdens zijn gehoor heeft verzoeker echter elementen gegeven die, rekening houdende met zijn culturele

achtergrond, zouden kunnen aantonen dat zijn asielrelaas geloofwaardig is.

Verzoeker zei dat hij op een gegeven moment in zijn leven merkte dat hij geen gevoelens meer had

voor vrouwen. Hij werd daarentegen tot mannen aangetrokken. Dit was een schok voor hem. Hij dacht

in het begin dat het over een ziekte ging. Hij voelde zich op een gegeven moment genoodzaakt om

daarover met iemand te praten. Hij wilde een antwoord hebben. Naarmate deze nieuwe gevoelens

evolueerden begon hij zijn nieuwe seksuele oriëntatie te aanvaarden. Enige tijd later besliste hij om

homoseksuele relaties te hebben. Er dient vastgesteld te worden dat verzoeker hierbij de essentiële

elementen gegeven heeft. Het coherente en geloofwaardige karakter van deze elementen kan niet

betwist worden.

Aangaande de aanvaarding van de nieuwe seksuele oriëntatie legde verzoeker tevens geloofwaardige

verklaringen af. Verzoeker zei dat het enkele weken duurde. Hij zei tevens dat het een groot geheim

was. Verzoeker zei dat hij in het begin van homoseksuele gevoelen, aan bepaalde personen vroeg of

mannen zich tot mannen aangetrokken kunnen voelen. In tegenstelling tot wat de commissaris generaal

stelt, heeft verzoeker heeft verzoeker op een coherente manier gehandeld. Verzoeker begreep niet

waarom hij plots tot mannen aangetrokken werd. Hij dacht eerst dat dit abnormaal zou zijn. Hij diende

daarover dan met bepaalde naasten te praten om gerustgesteld te worden. Men kan hem deze houding

niet verwijten.

Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker coherente en plausibele verklaringen afgelegd heeft.

Met betrekking tot de wijze waarop de relatie met [I.B.] begonnen is.

De commissaris generaal is van oordeel dat verzoeker geen geloofwaardige verklaring afgelegd zou

hebben over de wijze waarop de relatie met [I.B.] begonnen is. De commissaris verwijst hierbij onder

meer naar het feit dat verzoeker heeft moeten aandringen om [I.B.] te overtuigen. De commissaris
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generaal stelt dat verzoeker onredelijk risico genomen zou hebben door aan te dringen nadat hij met

[I.B.] gevochten heeft.

Er dient gepreciseerd te worden dat de verklaring van verzoeker in verband met de relatie met [I.B.]

coherent is. Deze verklaring is helemaal niet tegenstrijdig. Verzoeker heeft bovendien veel details

gegeven over het tijdstip alsmede de omstandigheden waarin de feiten plaats vonden.

Het louter feit dat verzoeker initiatief nam om over homoseksualiteit met [I.B.] te spreken betekent niet

dat hij abnormale risico genomen zou hebben. Verzoeker heeft duidelijk uitgelegd dat [I.B.] een goede

vriend was. Hij kon erop rekenen dat [I.B.] hem niet kon aangeven. In het ergste geval kon [I.B.] zijn

verzoek afwijzen. Verzoeker stelde zelfs dat hij bereid was om de feiten te betwisten, in geval van een

eventuele aangifte. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt dat zijn houding helemaal niet in strijd is met

de houding die men kan verwachten van een persoon in dezelfde omstandigheden.

Indien men toch van oordeel is dat verzoeker risico genomen zou hebben, dan dient men dit als een

eigenschap te beschouwen. Men zou als een moedige persoon beschouwd worden. Het feit dat hij

moedig is kan in casu niet als tegenindicatie gebruikt worden voor de geloofwaardigheid van zijn

asielrelaas.

Met betrekking tot de wijze waarop de relatie met [E.W.] is begonnen.

De commissaris generaal stelt vervolgens ten onrechte dat de verklaring van verzoeker over de relatie

met [E.W.] niet geloofwaardig zou zijn. De commissaris generaal verwijst hierbij onder meer naar het feit

dat verzoeker risico genomen zou hebben om een relatie te beginnen met een persoon die door de

bevolking als een homoseksueel beschouwd werd.

Er dient hierbij gepreciseerd te worden dat het loutere feit dat verzoeker risico genomen zou hebben is

geen element waaruit de ongeloofwaardigheid van zijn relaas afgeleid kan worden.

Het plausibel karakter van zijn relaas kan in ieder geval niet betwist worden. Verzoeker voelde zich tot

mannen aangetrokken. Hij wist dat [E.W.] mogelijks homoseksueel zou zijn. Hij heeft dan ook

geprobeerd om hem te benaderen. Verzoeker dacht eigenlijk dat zijn vriendschap met [E.W.] in de ogen

van de bevolking niet als verdacht zou voorkomen.

Verzoeker is misschien naïef geweest. Maar dit is niet voldoende om tot een ongeloofwaardigheid te

besluiten.

Het feit dat verzoeker opnieuw aandrong om een relatie met [E.W.] te hebben is een teken van liefde.

Dit kan niet als tegenindicatie weerhouden worden voor de geloofwaardigheid van zijn relaas.

Uit het voorgaande blijkt dat de door de commissaris generaal aangehaalde elementen niet

zwaarwichtig genoeg zijn om de bestreden beslissing te rechtvaardigen.

Met betrekking tot de neergelegde krant

De commissaris generaal stelt in de bestreden beslissing dat de door verzoeker neergelegde krant vals

zou zijn. De commissaris generaal verwijst hierbij naar het feit dat “brown enveloppe journalism” niet te

vertrouw zou zijn.

Verzoeker blijft hierbij bij zijn verklaring. De kwestieuze krant is volgens hem authentiek.”

3.1.2. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een artikel over de situatie van homoseksuelen in Sierra

Leone (stuk 2).

3.2. 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.

3.3.1. De Raad merkt op dat verzoeker geen begin van bewijs bijbrengt ter staving van zijn

voorgehouden reisweg per vliegtuig naar België, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor de

algehele geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Verder dient opgemerkt dat, hoewel iemands seksuele geaardheid betrekking heeft op zeer intieme

gevoelens en de ontdekking ervan een persoonlijk proces is, het aan de asielzoeker toekomt om zijn

beweerde homoseksualiteit aannemelijk te maken aan de hand van geloofwaardige verklaringen, die op

hun beurt (onder meer) gezien moeten worden in het licht van het al dan niet homofobe karakter van de

samenleving waaruit de asielzoeker afkomstig is. Uit een lezing van het gehoorverslag blijkt dat de

protection officer open vragen heeft gesteld, die verzoeker toelieten om uitgebreide verklaringen af te

leggen omtrent de ontdekking en de beleving van zijn beweerde homoseksualiteit in de context van de

homofobe Sierra Leoonse samenleving. Hierbij dient opgemerkt dat de ongeloofwaardigheid van een

asielrelaas niet enkel kan worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, doch ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen.
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De bestreden beslissing weigert verzoeker de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i) hij zijn vage

verklaringen dat hij zich “raar” voelde en “verontrust” was alsook dat hij, nadat hij zich steeds tot

vrouwen aangetrokken voelde, zich plots gewaar werd van zijn homoseksuele gevoelens amper weet te

concretiseren, (ii) het niet geloofwaardig is dat iemand, levend en werkend in een homofobe

maatschappij als de Sierra Leoonse, die zich bewust wordt van zijn ontluikende homoseksualiteit,

beseffend dat homoseksualiteit niet getolereerd wordt in de Sierra Leoonse samenleving en het

voorwerp van taboe uitmaakt, vragen begint te stellen aan familieleden en willekeurige dorpelingen om

hun meningen te kennen omtrent homoseksualiteit, er ook met collega’s over begint te praten en een

derde de opdracht geeft in een andere stad te gaan zoeken naar homo-organisaties, dit alles zonder

enige schrik te koesteren zelf verdacht te worden homoseksueel te zijn, (iii) het voorgaande niet te

rijmen valt met zijn verklaringen dat hij het maar moeilijk kon aanvaarden, verontrust was, het als zijn

grootste geheim zag en meende dat het een catastrofe zou zijn indien anderen het te weten zouden

komen, (iv) van iemand die nog maar kort op de hoogte was van zijn eigen homoseksuele geaardheid,

die op de hoogte was van het taboe omtrent en de maatschappelijke intolerantie jegens

homoseksualiteit in Sierra Leone, die verklaart zich raar en verontrust te hebben gevoeld bij de

bewustwording van de eigen homoseksuele geaardheid en een catastrofe te hebben gevreesd in het

geval anderen ervan op de hoogte zouden komen, het allerminst onredelijk is te verwachten dat deze

niet zomaar aan een vriend zou voorstellen om een homoseksuele relatie te beginnen, en al zeker niet

te blijven aandringen hierop, nadat deze vriend hem beledigt, een gevecht begint en steeds wegloopt,

(v) het niet aannemelijk is dat verzoeker (E.W.) bleef benaderen, nadat deze verzoeker reeds duidelijk

gemaakt had boos te zijn op hem, daar verzoeker insinueerde dat hij homo was, en verzoeker –

wanneer hij (E.W.) zocht, daar hij verzoeker niet wou zeggen waar hij verbleef – ging rondvragen aan

mensen waar (E.W.) zich bevond – dit terwijl hij er reeds van werd verdacht homoseksueel te zijn,

alsook zijn oom hem ervan verdacht homoseksueel te zijn, hetgeen opnieuw een danig risicovol gedrag

is dat geenszins getuigt van enige echte en doorleefde ervaringen van een homoseksuele man die de

eigen geaardheid beseft, levend in een land waar homoseksualiteit wettelijk, maatschappelijk noch

religieus aanvaard wordt, (vi) gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn beweerde homoseksuele

geaardheid en relaties, evenmin geloof gehecht kan worden aan de beweerde vervolgingsfeiten, en (vii)

de door hem neergelegde documenten de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

Verzoekers verwijzing naar de algemene situatie van homoseksuelen in Sierra Leone (verzoekschrift,

stuk 2), kan voorgaande vaststellingen evenmin wijzigen. Deze informatie is van louter algemene aard

en heeft geen betrekking op zijn persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat hij

bij een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd.

Verzoeker dient de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en blijft hier, gelet op

het voorgaande, in gebreke.

Verzoeker brengt een internetartikel bij op de zitting van 3 april 2014 in de zaak met rolnummer 147

094. Ingevolge arrest nr. 126 619 werden op zeven mei 2014 de debatten heropend verklaard omwille

van de toepassing van artikel 39/68-2 van de vreemdelingenwet. Ingevolge de rechtspleging (cf. sub 1)

werd voormeld stuk gevoegd aan onderhavig dossier met rolnummer 150 646.

Het internetartikel dat verzoeker ter terechtzitting van 3 april 2014 neerlegde, en thans wordt hernomen

en bijgevoegd, en waarin sprake is van bedreigingen ten aanzien van zijn familie, kan voormelde

vaststellingen niet wijzigen. Het is opmerkelijk dat dit artikel op 1 april 2014, twee dagen voor de

terechtzitting van 3 april 2014, werd gepubliceerd en dat verzoeker, ter terechtzitting ondervraagd

overeenkomstig artikel 14 PR RvV, stelt dat hij via een vriend van dit artikel op de hoogte werd gesteld,

terwijl hij tijdens zijn gehoor op het CGVS verklaarde dat hij geen contact heeft met vrienden in zijn land

van herkomst omdat hij niet weet hoe hen te bereiken (gehoorverslag CGVS, p. 6). Documenten hebben

bovendien slechts een ondersteunende bewijswaarde, met name in die mate dat zij door geloofwaardige

verklaringen ondersteund worden, quod non in casu.

In onderhavig verzoekschrift komt verzoeker niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde

verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal, hetgeen echter de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen.

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en worden door de

Raad overgenomen.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.
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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.

3.3.2. 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.

4. Kosten

Bij zijn verzoekschrift van 20 februari 2014 brengt verzoeker het bewijs bij dat hij van het voordeel van

pro deo geniet.

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te

worden terugbetaald.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd.

Artikel 2

De afstand van het geding wordt vastgesteld in de zaak met rolnummer X.

Artikel 3

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 4

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 5

Het door de verzoekende partij onverschuldigd gekweten rolrecht ten belope van 175 euro dient te

worden terugbetaald.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien juni tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


