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nr. 42 484 van 27 april 2010

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

18 november 2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 21 oktober 2009.

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 3 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. MALFAIT en van attaché G.

HABETS, 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 verklaarde de Sierraleoonse nationaliteit te bezitten en Fulla als etnie te hebben. U was moslim tot

u zich in juni 2009 tot het christendom bekeerde. U bent geboren in Freetown en u groeide daar ook

op. Tot de leeftijd van 11 ging u naar de SLMB Primary school.

Uw vader M. B was van vóór uw geboorte reeds de imam in de Fulla town moskee van Mountain Cut -

Freetown. Uw vader gaf u thuis les in de Koran en was strikt in uw opvoeding en u moest steeds binnen

blijven. Een jongen uit de buurt – K. – kwam vaak voorbij uw huis en gaf u af en toe cadeaus. Op een

dag in december 2008 nodigde hij u uit bij hem thuis en toen vertelde hij u dat hij u leuk vond en hij wou

dat jullie vrienden werden. Jullie begonnen een homoseksuele relatie en bedreven met Kerstmis 2008

voor het eerst samen de liefde. U ontmoette K. twee tot drie maal per week bij hem thuis. Zo ook op 11

mei 2009. U bedreef toen de liefde met uw vriend K. en een man klopte aan de deur en kwam binnen.
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Hij schreeuwde bij het zien van dit tafereel en een aantal buurtbewoners kwamen binnen, begonnen

jullie te slaan en namen u mee naar uw vader. De buurtbewoners zegden tegen uw vader dat ze u

zouden doden als hij geen maatregelen trof. Ook uw vader zei dat hij u ging doden. Hierop ging hij naar

de moskee en vluchtte u het huis uit om naar uw neef A. H. te gaan die in Lumley – Freetown woonde.

Nadat u twee dagen bij A. H. verbleef, vernam u van hem dat uw moeder een hartaanval kreeg en stierf.

Hierop besloot u het huis van A. H. te verlaten en u vroeg onderdak aan een vrouw die u in Lumley

beach tegen kwam. Ze had een restaurant en gedurende een tweetal maanden waste u er borden af en

diende u eten op. U ontmoette er R. en u vertelde hem wat u meegemaakt had. R. zei dat hij u leuk

vond en dat hij u ging helpen door u mee te nemen naar Amerika. Op 8 juli 2009 verliet u – samen met

R. – Sierra Leone en de dag nadien kwam u in België toe. U trok in bij R. en begon een seksuele relatie

met hem. Op 27 juli 2009 stelde R. u voor aan twee vrienden van hem – F. en F. – en hij vroeg of u de

liefde met hen wou bedrijven terwijl hij foto’s nam. U weigerde en de drie vrienden vertrokken. Ook u

verliet het huis en via een man kwam u bij de Dienst Vreemdelingenzaken terecht waar u op 28 juli 2009

een asielaanvraag indiende.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico

op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

U verklaarde uw land van herkomst te hebben verlaten omwille van problemen ten gevolge van

uw homoseksuele geaardheid, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst kunnen volgende bemerkingen gemaakt worden bij uw homoseksuele geaardheid.

U verklaarde dat u zich voor het eerst aangetrokken voelde tot mannen, toen u voor het eerst naar

K. ging (gehoor CGVS, p.13). Toen u gevraagd werd hoe u er zéker van was dat u mannen verkoos

boven vrouwen, bleef u vaag door te stellen dat u enkel met mannen relaties had (gehoor CGVS, p.13).

Toen u gevraagd werd hoe u zich voelde toen K. u voor het eerst zei dat van u hield en hij vriendschap

wou, gaf u aan dat u vreemd vond maar dat u het leuk vond en u er zich goed bij voelde (gehoor

CGVSn p.7). Toen u gevraagd werd hoe u zich voelde toen u voor het eerst de liefde bedreef met een

man, gaf u aan dat u zich zeer goed voelde (gehoor CGVS, p.6). Uit bovenstaande vrij vage

verklaringen, blijkt geenszins dat u uw homoseksuele geaardheid als problematisch ervoer, terwijl uit

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd

gevoegd, blijkt dat de Sierraleoonse maatschappij een overwegend homofobe houding aanneemt.

Bovendien gaf u aan dat uw vader reeds sinds uw geboorte imam was (gehoor CGVS, p.2) en dat hij u

thuis de Koran aanleerde (gehoor CGVS, p.3). U verklaarde bovendien vóór uw relatie met K. geen

relaties met meisjes te hebben gehad en verantwoordde dit door te stellen dat uw vader erg strikt was

en u niet toeliet om buiten te gaan (gehoor CGVS, p.7). Het komt weinig doorleefd en dus niet

geloofwaardig over dat u zich – in een overwegend heteroseksuele en homofobe omgeving en gezien

de strikte houding van uw vader – volstrekt niet zou hebben gerealiseerd dat uw – pas ontdekte –

homoseksuele geaardheid potentieel problematisch was, maar dat u hier – integendeel – goede

gevoelens bij had en er klaarblijkelijk geen probleem mee had dat u afweek van de heersende norm.

Toen u werd gevraagd of u wist of er in Sierra Leone organisaties bestaan die opkomen voor de

rechten van homoseksuelen, gaf u aan dat u het niet wist (gehoor CGVS, p.9). Nochtans blijkt dat er

minstens één organisatie bestaat in Sierra Leone die opkomt voor de rechten van homoseksuelen in

Sierra Leone (zie administratief dossier). Toen de dossierbehandelaar u vroeg welke straf de

Sierraleoonse wet voorziet bij homoseksualiteit, gaf u aan dat u het niet wist (gehoor CGVS, p.9). Toen

u gevraagd werd of de naam Fanny Ann u iets zei, gaf u aan van niet (gehoor CGVS, p.13). Uit

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd

gevoegd, blijkt dat deze persoon lesbisch was, dat ze lid was van de Sierraleoonse Lesbo en Homo

organisatie ‘SLLAGA’, dat ze in 2004 vermoord werd én dat deze zaak heel was persaandacht kreeg.

Toen u werd gevraagd of u andere homoseksuelen kende die problemen kenden met de autoriteiten in

Sierra Leone, gaf u aan dat u ervan hoorde dat men gevonden homoseksuelen doodde, maar toen u

gevraagd werd of u ook namen kon geven van mensen die – omwille van hun homoseksualiteit –

gedood werden, gaf u aan van niet (gehoor CGVS, p.13). Toen u gevraagd werd of u vóór K. ooit

gevoelens had voor mannen of vrouwen, gaf u aan dat niet buiten mocht van uw vader en dat u steeds

binnen zat (gehoor CGVS, p.13). Verder gaf u aan dat u – buiten K. – geen homoseksuele vrienden of

kennissen had (gehoor CGVS, p.13).
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Bovenstaande vage verklaringen en onwetendheden ondermijnen de geloofwaardigheid van

uw verklaringen betreffende uw homoseksuele geaardheid en bijgevolg de vervolging die u omwille van

uw geaardheid onderging. Deze vage verklaringen en frappante onwetendheden kunnen niet te wijten

zijn aan het feit dat u – volgens uw beweringen – niet buiten mocht van uw vader en dat u steeds binnen

zat (gehoor CGVS, p.13). U gaf immers zélf aan dat u twee tot drie maal per week naar K. ging en dat -

als u naar buiten wilde gaan, u aan uw moeder vroeg of u naar de film mocht gaan, waarna u van

uw moeder mocht gaan (gehoor CGVS, p.6 en 13).

Overigens dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw relaties met ‘K.’.

U verklaarde dat K. en u buren waren en dat hij af en toe langs kwam, u cadeaus gaf en u uitnodigde bij

hem thuis (gehoor CGVS, p.6). U verklaarde verder dat u van december 2008 tot 11 mei 2009

een homoseksuele relatie had met K., dat u twee tot drie maal per week naar hem ging en dat u

op Kerstmis 2008 voor het eerst de liefde met hem bedreef (gehoor CGVS, p.6). Toen u gevraagd werd

wat de volledige naam van K. was, gaf u aan dat u hem enkel kende als K. (gehoor CGVS, p.6). U wist

verder niet wat de geboortedatum van K. was en u vroeg het hem ook niet (gehoor CGVS, p.7). U wist

evenmin of K. vóór u reeds andere vriendjes had (gehoor CGVS, p.7). U kende de namen van de

ouders van K. niet en wist niet welk beroep ze uitoefenden (gehoor CGVS, p.7). Toen u gevraagd werd

of K.’s ouders wisten dat hij homoseksueel was, gaf u aan dat u het niet wist (gehoor CGVS, p.7).

Verder gaf u - toen u gevraagd werd of K. broers of zussen had – aan dat u het hem nooit vroeg (gehoor

CGVS, p.7). Verder had u geen idee welke religie K. had, terwijl u – volgens uw verklaringen – op een

strikte wijze werd opgevoed door uw vader die imam was en men een gesprek over dit onderwerp mag

verwachten (gehoor CGVS, p.2, 3 en 7). Bovenstaande grove onwetendheden en vage kennis over K. –

de jongen waarmee u zes maanden lang een relatie beweerde te hebben gehad én die u wekelijks twee

tot drie maal zag – maken het ongeloofwaardig dat u daadwerkelijk een relatie had met hem. Bijgevolg

is het ongeloofwaardig dat u vervolgd werd omwille van bovenstaande feiten.

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of

een reëel risico op lijden van ernstige schade.

U legde geen documenten voor waaruit uw identiteit of uw reisweg moet blijken.

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. Verzoeker werpt een schending op van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en “van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de manifeste vergissing

in appreciatie”.

Aangaande het motief van de bestreden beslissing dat zijn homoseksuele beleving weinig doorleefd en

niet geloofwaardig overkwam omdat hij zijn homoseksualiteit niet als problematisch ervaart in een

homofobe samenleving, geeft verzoeker aan dat hij homoseksueel is en dit persoonlijke gevoel als niet-

problematisch ervaart. Verzoeker stelt dat hij uiteraard enorm bang is wanneer zijn vrienden spreken

over homoseksualiteit en het feit dat ze een homoseksueel zouden doden als ze er een tegenkwamen,

al werden dergelijke onderwerpen niet vaak aangesneden in zijn directe omgeving. Verzoeker geeft aan

dat het duidelijk is dat hij de vragen vanuit een persoonlijke gevoelsmatige kant heeft benaderd als

gevolg van de zedige vorm van vraagstelling die steeds refereerde naar “de liefde bedrijven”. Verzoeker

stelt dat hij op het moment van de eerste seksuele betrekkingen met K. uiteraard niet dacht aan zijn

ouders, de samenleving of liefde, doch genoot hij van de intimiteit van een andere man. Verzoeker

vervolgt dat het feit dat hij nooit seks had met vrouwen uiteraard niet kan dienen om te stellen dat zijn

verhaal weinig doorleefd of ongeloofwaardig is, men kan immers niet verwachten dat elke persoon eerst

van beide seksen dient te “proeven” om daarna uit te maken wat hij het meest verkiest. Verzoeker stelt

dat pas bij de eerste seksuele betrekkingen met K. zijn seksuele oriëntatie voor hem duidelijk was

geworden nu hij zich hierbij als mens zeer goed voelde doch een beetje vreemd.

Verzoeker meent dat de motivatie van de beslissing duidelijk gebaseerd is op enige vorm van schroom

ten aanzien van het onderwerp. Verzoeker meent te kunnen afleiden door te stellen dat er steeds de

term “de liefde bedrijven” werd gehanteerd in plaats van “seksuele betrekkingen”, woorden die de

ondervrager blijkbaar niet gemakkelijk in de mond lagen. Verzoeker stelt dat deze schroom sterk

aanwezig is bij de motivatie dat men een pas ontdekte homoseksualiteit als problematisch dient te

ervaren wil men echt homoseksueel zijn. Verzoeker stelt dat toen hij zijn seksuele oriëntatie ontdekte, hij

zich uiteraard zeer goed voelde bij het hebben van seksuele betrekkingen met een man. Verzoeker
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vraagt zich af wat de gevolgen zouden zijn geweest van een verklaring waarbij hij zijn homoseksualiteit

als problematisch ervaart, dat hij niet zeker is van zijn seksuele oriëntatie en dat hij eigenlijk hetero is?

Verzoeker vervolgt dat tijdens de periode van ontdekking tot betrapping hij zich nooit naar buiten toe

heeft gemanifesteerd als homoseksueel en dat dit duidelijk de schrik aantoont die hij voor ouders en

samenleving heeft.

Verzoeker stelt dat hij voorafgaand aan de betrapping allesbehalve bezig was met organisaties die

opkomen voor de homoseksualiteit. Verzoeker geeft aan dat hij als zoon van een imam enorm strikt

werd opgevoed. Verzoeker stelt dat het feit dat hij niet op de hoogte is van organisaties als SLLAGA of

personen als Fanny An uiteraard niet kan weerhouden worden in de bepaling van iemands seksuele

oriëntatie. Hetzelfde geldt voor de overweging als zou men nooit eerder gevoelens hebben gehad voor

mannen, vanuit zijn strikte en traditionele opvoeding werd er uiteraard niet over homoseksualiteit

gepraat daar dit een onderwerp van taboe is, het is dan ook moeilijk om vanuit dergelijke situatie

vertrouwd te geraken met dergelijke organisaties.

Verzoeker stelt dat hij en K. een seksuele relatie hadden en geen liefdesrelatie. Er werden weinig

vragen gesteld tussen beide partners, doch men had voornamelijk seksuele betrekkingen. Verzoeker

meent dat de motivering hier opnieuw wordt gekenmerkt vanuit een soort zedige belevenis van een

homoseksuele relatie. Zo werden hier voornamelijk vragen gesteld over verliefdheid (zie de term “liefde

bedrijven”) en relatie zoals deze in Europa worden beleefd. Verzoeker stelt dat echter in Sierra Leone

de homofobe maatschappij voor een sfeer van taboe zorgt, er werden tussen hem en K. dan ook weinig

vragen gesteld. Verzoeker meent dat men meer pertinente vragen had moeten stellen naar de seksuele

beleving en handelingen op zich, nu deze de essentie uitmaken van de homoseksualiteit.

Verzoeker voegt aan voorliggend verzoekschrift een attest toe dat werd opgesteld door een organisatie

die zich inzet voor homoseksuelen (attest van Tels Quels asbl) waaruit blijkt dat hij er is langs geweest

om te praten over zijn problemen.

Verzoeker voegt eveneens een medische verklaring van Dr. J. A. toe, waaruit blijkt dat verzoeker last

heeft van anale ongemakken en positief testte op hepatitis B (een ziekte die niet toevallig veelvuldig

voorkomt naar aanleiding van anale seks).

2.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde wet van 15

december 1980 en de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

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 (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr.

167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift kan afgeleid worden dat verzoeker in wezen de

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu 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.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om en erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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 (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). 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 (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om 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 in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de criteria
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van artikel 48/3 en, in voorkomend geval, 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij betreffende zijn identiteit en reisweg, hetgeen een negatieve

indicatie is voor zijn geloofwaardigheid. Aangaande zijn reisweg dient bovendien opgemerkt te worden

dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegt inzake de gebruikte documenten daar hij enerzijds verklaart

nooit een paspoort te hebben gehad (administratief dossier, stuk 10, Verklaring, nr. 22) en niet wist

welke documenten hij had gebruikt (ibid., nr.33) terwijl hij later op het CGVS verklaart te hebben gereisd

met een paspoort op zijn naam en voorzien van zijn foto (administratief dossier, stuk 3, p.5). Betreffende

zijn vliegreis verklaart hij op het CGVS dat hij met een rechtstreekse vlucht naar België kwam

(administratief dossier, stuk 3, p.5) terwijl hij anderzijds verklaarde middels een tussenstop

(administratief dossier, stuk 10, verklaring, nr.34) te zijn gereisd. Voormelde incoherenties omtrent

pertinente elementen inzake zijn vlucht zijn niet aannemelijk.

Verzoekers verklaringen inzake zijn beweerde homoseksuele vriend zijn niet aannemelijk daar hij

onwetend is omtrent volgende gegevens inzake zijn vriend K.: (i) of hij reeds vroeger homoseksuele

relatie had (ii) zijn geboortedatum (iii) de namen van zijn ouders (iv) de beroepen van zijn ouders (v) of

hij al dan niet broers en zusters had (vi) welke religie hij aanhing, hetgeen des te meer klemt daar

verzoekers vader een imam zou zijn (vi) zijn ouders had ingelicht over zijn homoseksuele geaardheid

(administratief dossier, stuk 3, p.7). Dat verzoeker van het voormelde niet op de hoogte is, kan

bovendien niet worden aanvaard aangezien hij verklaarde dat K. een buur was (ibid., p.6). Verzoekers

verklaring in het verzoekschrift dat “er werden weinig vragen gesteld tussen beide partners doch men

had voornamelijk seksuele betrekkingen” is niet aanvaardbaar gelet op de homofobe omgeving waarin

het van belang is om de identiteit en persoonlijke achtergrond van de partner te kennen. Verzoekers

verklaringen dat (i) hij geen relatie had met meisjes omdat zijn vader zeer strikt was (ibid., p.7) (ii) hij

zich aangetrokken voelde tot mannen sinds de eerste keer dat hij naar K. ging (ibid., p.13) (iii) hij

mannen verkoos boven vrouwen omdat hij enkel met mannen een relatie had (ibid.), duiden evenmin op

de ontdekking van een homoseksuele geaardheid binnen een homofobe leefomgeving.

Van iemand die beweert te worden vervolgd omwille van zijn homseksuele geaardheid kan ook worden

verwacht dat hij toch minstens pogingen doet om te achterhalen welk risico hij precies loopt, welke straf

er in de wet is voorzien en of er eventueel bescherming of hulp mogelijk is door organisaties in eigen

land. De vastgestelde onwetendheid van verzoeker omtrent (i) organisaties of personen die opkomen

voor de rechten van homoseksuelen in zijn land van herkomst (ii) de straf die de Sierraleoonse wet

voorziet bij homoseksualiteit (iii) homoseksuelen die problemen kenden in Sierra Leone, ondermijnt

verder zijn geloofwaardigheid.

Het bij het verzoekschrift gevoegde attest van Tels Quels vormt geen bewijs van de problemen

aangehaald tijdens zijn asielaanvraag. Het attest bevestigt louter dat verzoeker is langs geweest bij

deze organisatie en waarbij tevens dient te worden opgemerkt dat dit bezoek plaatsvond na de

kennisgeving van de bestreden beslissing, zodat het blijk geeft van een opportunistisch karakter.

Het medisch attest geeft geen uitsluitsel aangaande de oorzaken of omstandigheden waarin verzoeker

hepatitis B of het vernoemde letsel zou hebben opgelopen. Dit medisch attest is evenmin een begin van

bewijs van de beweerde problemen van verzoeker in zijn land van herkomst zoals door hem aangehaald

in het kader van zijn asielaanvraag.

Gelet op het voormelde maakt verzoeker zijn homoseksuele geaardheid niet aannemelijk zodat evenmin

geloof kan gehecht worden aan zijn beweerde vrees en vervolging.

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.

3.1. Verzoeker verklaart dat hij minstens een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin van de

subsidiaire beschermingsstatus.

3.2. Verzoeker voert inzake de subsidiaire beschermingsstatus geen andere elementen aan dan deze

ten grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas (zie

sub 2.2.) en de elementen in het administratief 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig april tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


