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nr. 151 820 van 4 september 2015

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 Lesothaanse nationaliteit te zijn, op 3 april 2015 heeft

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

17 maart 2015.

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.

Gelet op de beschikking van 23 juni 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 augustus 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DECROOCK loco advocaat S.

MICHOLT en van attaché K. ALLYNS, 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 Lesothaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Tebellong (district Qasha). U

behoort tot de etnische Basotho en u bent getuige van Jehova. Uw vader overleed 2 weken voor uw

geboorte. U groeide op in Tebellong. Op 19 september 2003 overleed uw moeder. U ging in 2004 bij uw

zus (M.) in het dorp Ha Chonapase (> Maputsoe) (district Leribe) inwonen. In 2006 werd u door de

echtgenoot van uw zus verkracht. Hij deed dit herhaaldelijk. In 2011 besloot u het huis van uw zus te

verlaten. U wist echter niet waar naartoe. Toen u op straat liep en weende, ontmoette u (P.), een vrouw

die ouder dan u was. Ze nam u op 20 november 2011 mee naar haar huis en u vertelde haar wat u

overkomen was. U mocht bij haar inwonen in ruil voor huishoudelijk werk. Een maand nadat u bij (P.)

was ingetrokken begon zij seksuele avances te maken tegenover u. U verzette zich en weigerde, maar

omdat zij ermee dreigde om u buiten te zetten, stemde u uiteindelijk toe. U had de eerste keer seks met
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haar in juni 2012. U dwong uzelf om plezier te beleven aan de seksuele betrekkingen die u met (P.) had.

Vanaf december 2012 begon u er plezier aan te beleven. Op 6 juni 2013 lichtte u uw zus (L.) erover in

dat u gevoelens had voor vrouwen. Zij reageerde negatief en vertelde het aan uw broers. Er werd

u gezegd dat u niet langer deel uitmaakte van de familie. In december 2013 zag u een vrouw op straat

en voelde zich tot haar aangetrokken. U besefte toen dat u lesbisch was. De leden van de

gemeenschap waarin (P.) leefde waren haar vijandig gezind. Toen u bij haar introk had ze 5 meisjes in

dienst. Deze werden alle 5 kort nadat u bij haar was gaan wonen ontslagen en keerden terug naar hun

ouders. U vermoedt dat (P.) ook seks met hen had gehad en dat (P.) daarom vijandig bejegend werd

door de gemeenschap. In 2012 kwamen mensen van de gemeenschap naar uw huis in afwezigheid van

(P.). Ze zeiden dat (P.) moest oppassen en dat ze haar pijn konden doen. U zei het haar, maar ze leek

niet onder de indruk. In juli 2014 werd u door 2 jongens geslagen, omdat zij wisten dat u bij (P.), een

lesbische vrouw, inwoonde. U liep verwondingen aan uw hand op. Op 12 oktober 2014 kwam een groep

mensen met wapens naar het huis van (P.); ze zeiden dat ze moest vertrekken, omdat ze haar anders

zouden doden. (P.) zei dat u uzelf moest redden en dat zij wel voor zichzelf zou zorgen. U kroop door

een klein raam en liep weg naar (Le.), een vriendin van (P.). U bleef een week bij (Le.), die uw reis

organiseerde. Ze verkreeg een paspoort en visum voor u. Op 26 oktober 2014 vertrok u met (Le.)

vanuit Lesotho per vliegtuig naar Duitsland. Daar kwam u op 27 oktober 2014 aan en nam er met (Le.)

een andere vlucht naar België, waar jullie andermaal op 27 oktober 2014 aankwamen. Nadat jullie de

controleposten voorbij waren, vroeg (Le.) u op haar te wachten. U zag haar niet meer terug, verliet het

luchthavengebouw en begon te zwerven. Op 4 november 2014 vroeg u asiel aan.

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.

U verklaarde niet naar uw land van oorsprong te kunnen terugkeren omdat u vreest dat de

gemeenschap van het dorp waar uw lesbische partner (P.) woonde, en uw familie u vijandig zouden

bejegenen en zelfs zouden kunnen ombrengen. U bent er echter niet in geslaagd om uw lesbische

geaardheid aannemelijk te maken.

Ten eerste kunnen in het licht van de door u afgelegde verklaringen ernstige vragen worden

gesteld bij uw bewering dat u lesbisch geaard bent.

U verklaarde op 20 november 2011 te zijn ingetrokken bij een vrouw, (P.), voor wie u huishoudelijke

taken verrichtte (gehoor CGVS, p. 11 en 31). U stelde dat zij u dwong om seks met haar te hebben.

Over het tijdstip waarop zij u hiertoe begon te dwingen, lopen uw verklaringen echter uiteen.

Aanvankelijk verklaarde u tijdens het gehoor door het CGVS dat zij u een maand nadat u bij haar introk

dwong om seks met haar te hebben (gehoor CGVS, p. 11). Veel later tijdens het gehoor bevestigde u

dat u een maand nadat u haar ontmoette door haar gedwongen werd om seks met haar te hebben

(gehoor CGVS, p. 24). Op andere momenten tijdens het gehoor en ook in de vragenlijst van het CGVS

(ingevuld door de DVZ op12 november 2014) verklaarde u echter in strijd hiermee dat u (pas) op 6 juni

2012 door (P.) gedwongen werd om seks met haar te hebben (vragenlijst CGVS, pt. 5 en gehoor CGVS,

p. 16), zij het ruim 7 maanden nadat u bij haar introk. In de vragenlijst van het CGVS staat overigens

ook dat u pas na één jaar ontdekte dat (P.) lesbisch was (vragenlijst CGVS, pt. 5), hetgeen zou

betekenen dat u dit pas in november 2012 (1 jaar nadat u bij haar introk) zou hebben ontdekt. Dit is

dan weer in strijd met alle eerdere verklaringen dat zij u hetzij een maand nadat u bij haar introk

(CGVS), hetzij 7 maanden nadat u bij haar ging inwonen (vragenlijst CGVS) zou hebben gedwongen om

seks met haar te hebben. Uit het feit dat zij u dwong tot seks kon u immers al afleiden dat zij lesbisch

was.

U verklaarde verder dat u in 2013 geen probleem meer had met (P.) als ze seks met u wilde; dat zij u

toen niet meer dwong (gehoor CGVS, p. 16). Wanneer de PO u vroeg wanneer u zelf plezier begon te

beleven aan uw seksuele relatie met (P.), antwoordde u ‘In december 2012. Dan begon ik het graag te

hebben.’ (gehoor CGVS, p. 25). Toen u door de protection officer gevraagd werd wat precies maakte

dat u er toen wel plezier in had, antwoordde u’ Ik werd gedwongen; ik stelde er mij eerst niet voor open

maar na een tijd nam ik me voor dat ik het moest aanvaarden en er mij moest in schikken dat ik het

moest doen en moest proberen om er plezier aan te beleven’ (gehoor CGVS, p. 25). Wanneer de

protection officer opmerkte dat u het leek voor te stellen alsof u uzelf moest overtuigen dat u er plezier

moest aan beleven, en niet dat u er echt zelf plezier aan beleefde, antwoordde u ‘Als je je ertegen

verzet kan je het niet doen, dus ik dwong mijzelf om erin mee te gaan, om mij niet te verzetten’. Uit deze

verklaringen komt echter volstrekt niet naar voor dat u zelf plezier beleefde aan / genoot van het hebben

van seks met (P.). In die zin vormen deze verklaringen dan ook geen illustratie van de ervaringen van

een vrouw die haar lesbische geaardheid ontdekt heeft, maar zijn ze eerder een weergave van iemand
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die haar weerstand/weerzin tegenover het hebben van seks met een vrouw liet varen en zich

gaandeweg meer inschikkelijk toonde voor lesbische seks.

Tevens is het hoogst merkwaardig – gezien uw verklaarde lesbische geaardheid - dat u –wanneer u

door de DVZ gevraagd werd naar eventuele geregistreerde/niet geregistreerde partner- u de

Nigeriaanse man (J.C.) opgaf als niet-geregistreerde partner en meer bepaald zei dat hij uw verloofde

was (gehoor DVZ, dd. 12 november 2014, pt. 15b). Toen de protection officer u aan het begin van het

gehoor confronteerde met het feit dat u bij DVZ deze man als partner opgaf, antwoordde u dat het niet

stabiel was en dat de relatie met hem zelfs geen 2 maanden duurde (gehoor CGVS, p. 5). Toen de

protection officer hier later tijdens het gehoor op inging en u vroeg hoe u uw relatie met deze man zag,

antwoordde u echter ‘Voor mij was het geen relatie. Ik vernoemde hem omdat ik wilde proberen hoe het

was met een man, maar hij ging terug naar zijn land’ (gehoor CGVS, p. 13). Het is echter volstrekt

ongeloofwaardig dat u een man met wie u volgens uw verklaringen voor het CGVS enkel occasionele

ontmoetingen had en met wie u geen relatie en nooit seks zou hebben gehad (gehoor CGVS, p. 13-14)

tijdens het gehoor door de DVZ zou hebben opgegeven als uw verloofde. Ook opmerkelijk is dat u

van deze Nigeriaanse man, met wie u (naargelang uw verklaringen) al dan niet een relatie zou hebben

gehad die nog geen 2 maanden duurde, de volledige naam, zijn geboorteplaats in Nigeria en de maand

en het jaar van zijn geboorte bleek te kennen (gehoor DVZ, pt. 15b), daar waar u van (P.), de vrouw bij

wie u beweerde te hebben ingewoond vanaf november 2011 tot oktober 2014 (gehoor CGVS, p. 11 en

21) en met wie u vanaf 2013 (gehoor CGVS, p. 16) tot oktober 2014 (gehoor CGVS, p. 21) een

liefdevolle relatie had, niet de volledige naam (gehoor CGVS, p. 7 en 23), noch haar regio van herkomst

of leeftijd kon preciseren (gehoor CGVS, p. 23).

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat – wanneer de protection officer u vragen stelde over de

(in)compatibiliteit van uw geloof (als getuige van Jehova) en uw lesbische geaardheid, en u vroeg of u er

geen probleem mee had dat uw religie tegen uw geaardheid is, u stelde ‘Als ik weet dat het tegen religie

is, zal ik er mijn conclusies uit trekken; ik weet niet wat er gaat gebeuren; ik weet niet of ik zal stoppen

met lesbisch zijn of met mijn religie’ (gehoor CGVS, p. 28). Op de vraag of u niet de nood voelt om te

stoppen met uw religie, antwoordde u ‘Ik zal niet stoppen met lesbisch zijn’ (gehoor CGVS, p. 28). De

vaststelling dat u even voordat u formeel verklaart dat u niet zal stoppen met lesbisch zijn toch wel de

mogelijkheid opperde om te stoppen met lesbisch zijn, roept vragen op naar uw kijk op ‘lesbisch zijn’.

Met name is de voorstelling die u van lesbische geaardheid maakt er één van een optie (vergelijkbaar

met het opteren voor een bepaalde religie), die men desgevallend kan ‘stopzetten’, terwijl seksuele

geaardheid in werkelijkheid een intrinsiek onderdeel van een persoon is, waarvoor men niet kiest en die

men dan ook niet kan 'stopzetten'. Revelerend is ook uw verklaring dat u in België wel al stappen

ondernam om te weten te komen waar de getuigen van Jehova samenkomen, en welke tram u moet

nemen om naar deze ontmoetingsplaats heen te gaan (gehoor CGVS, p. 8), maar wanneer u gevraagd

werd of u er al aan gedacht heeft om naar plaatsen te gaan waar lesbische vrouwen samenkomen, zei u

‘Ik heb er geen informatie over ; ik heb geen plaatsen die ik hier ken; ik ken niemand aan wie ik het kan

vragen en weet niet hoe ik het moet zoeken' (gehoor CGVS, p. 19). Op de vraag of u graag lesbische

vrouwen zou ontmoeten, antwoordde u nochtans bevestigend (gehoor CGVS, p. 19). Uit uw

verklaringen voor het CGVS blijkt overigens evenzeer dat u niet uitsluit dat u in de toekomst een relatie

met een man zou aangaan, ook al liet u uitschijnen dat u het vertrouwen in mannen kwijt bent (gehoor

CGVS, p. 18).

Verder kunnen nog bijkomende bedenkingen worden geformuleerd bij uw verklaringen over

uw beweerde lesbische partner, (P.).

Uit uw verklaringen kan worden afgeleid dat u vanaf november 2011 tot oktober 2014 bij uw beweerde

lesbische partner (P.) inwoonde (gehoor CGVS, p. 11 en 21) en dat u vanaf 2013 een liefdevolle relatie

met haar had (gehoor CGVS, p. 16). U leefde bijgevolg bijna 3 jaar met haar samen en had gedurende

ruim een jaar een liefdevolle relatie met haar. Zoals hiervoor reeds werd vermeld; kon u niet de volledige

naam (gehoor CGVS, p. 7 en 23), noch haar regio van herkomst of leeftijd preciseren (gehoor CGVS, p.

23). U weet niet waar ze naar school ging (gehoor CGVS, p. 23); u weet niet of ze ooit naar andere

landen reisde (gehoor CGVS, p. 20). U kent haar ouders niet (gehoor CGVS, p. 19) en u verklaarde dat

u enkel een jong meisje kent waarvan (P.) zei dat het haar zus was (gehoor CGVS, p. 15), maar voor

het overige niet te weten of ze nog andere zussen en broers had(gehoor CGVS, p. 23). U verklaarde dat

(P.) elke dag van 8am tot 4pm weg was, maar u weet niet wat ze overdag deed (u vroeg het haar niet)

en weet ook niet wat haar beroep was (gehoor CGVS, p. 17 en 24). Vreemd genoeg kent u slechts 1

(lesbische) vriendin van (P.), (Le.), en geen andere vrienden, en de enige plaats waar u met (P.) heen

ging, was naar het huis van (Le.) (gehoor CGVS, p. 26). Het komt weinig overtuigend over dat jullie in

die 3 jaar dat u bij (P.) inwoonde slechts 1 vriendin van haar zou hebben ontmoet en maar 1 plaats -met

name het huis van diezelfde vriendin- zouden hebben bezocht. Ook wekt het verbazing dat u volstrekt

geen informatie heeft over wat er met (P.) is gebeurd nadat u het land ontvluchtte (gehoor CGVS, p. 9),
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omdat u haar nummer kwijt was. Men zou toch verwachten dat u zou proberen om via andere kanalen in

contact met haar te komen.

Uw kennis van de situatie van homoseksuelen en lesbische vrouwen in Lesotho blijkt

bovendien ondermaats te zijn.

U vernoemde 2 incidenten die zich in Lesotho voordeden, waarbij telkens een lesbisch meisje werd

gedood, maar u kon zich de namen van de meisjes niet herinneren, terwijl u zich dan weer wel kon

herinneren in welke 2 districten (‘Mohales’s hoek’ en ‘Mafeteng’) deze incidenten zich voordeden

(gehoor CGVS, p. 27). Wanneer u werd gevraagd wat er in de wet in Lesotho over homoseksualiteit

staat, antwoordde u ‘Ik weet niet of de wet het accepteert; het is niet bekend bij de mensen; het is niet

geweten’ en u antwoordde ontkennend wanneer de protection officer u vroeg of u weet wat er in

Lesotho in de wet staat over homoseksualiteit (gehoor CGVS, p. 28). Gevraagd of ‘same sex activities’

tussen mannen onderling enerzijds en tussen vrouwen onderling anderzijds verboden zijn in Lesotho,

antwoordde u dat u denkt dat het voor mannen is toegestaan. Wanneer u gevraagd werd of het ook

voor vrouwen is toegestaan, antwoordde u dit niet te weten (gehoor CGVS, p. 29), terwijl men toch zou

verwachten dat u eerder op de hoogte zou zijn van de situatie voor vrouwen dan voor mannen, omdat

dit u persoonlijk aanbelangde. Verder kende u geen organisaties of activisten die opkomen voor de

rechten van holebi’s (gehoor CGVS, p. 29). U bleek nog nooit gehoord te hebben van een gay pride in

Lesotho en kon verder geen prominente homo’s of lesbiennes bij naam noemen (gehoor CGVS, p. 29).

Wanneer u de naam ‘Matrix’ werd voorgelegd, zijnde een homorechtenorganisatie die actief is in

Lesotho (zie informatie in het administriatief dossier), bleek u niet te weten wat het was (gehoor CGVS,

p. 29) en toen u werd gevraagd of u Monaheng Simon Khoele, een bekende Lesothaanse

homorechtenactivist (zie informatie in het administratief dossier) kende, antwoordde u ontkennend

(gehoor CGVS, p. 30). U bleek evenmin te weten of er in uw land ontmoetingsplaatsen bestaan voor

homoseksuelen (gehoor CGVS, p. 26).

Tot slot kunnen nog volgende bemerkingen worden gemaakt bij de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten.

U verklaarde dat in 2012 reeds dorpelingen naar het huis van (P.) kwamen, dat ze kwaad waren en

zeiden dat u tegen (P.) moest zeggen dat ze voorzichtig moest zijn, en dat ze haar konden treffen of

zelfs pijn doen (gehoor CGVS, p. 16). Het is echter bevreemdend dat u toen niet aan die mensen zou

hebben gevraagd waarom ze dit zeiden (gehoor CGVS, p. 16), en het is ook niet geloofwaardig dat (P.)

hier klaarblijkelijk niet door verontrust was; u zei immers dat ze ‘normaal’ reageerde toen u haar vertelde

van de komst van de dorpelingen (gehoor CGVS, p. 16). Verder stelde u dat u op 20 juli 2014 door 2

jongens geslagen werd, omdat ze wisten dat u lesbisch was (gehoor CGVS, p. 20-21). U verklaarde dat

u sindsdien problemen hebt met uw hand (gehoor CGVS, p. 21). Het is niet alleen verwonderlijk dat u

deze geweldpleging tegenover u onvermeld liet in de vragenlijst van het CGVS, vooral omdat het het

enige incident is waarbij u direct geviseerd werd omwille van uw lesbische geaardheid, maar ook wekt

het verbazing dat u na dit incident – u was toen al 22 – gewoon naar het huis van (P.)

bent teruggekeerd, terwijl u liet uitschijnen dat het feit dat de gemeenschap wist dat (P.) lesbisch was en

dat u bij haar inwoonde aan de basis lag van de geweldpleging van de jongens tegenover u (gehoor

CGVS, p. 21).

Er kan nog worden opgemerkt dat voorgaande bedenkingen en vragen niet kunnen toegeschreven

worden aan het feit dat u uw gehoor in het Engels heeft afgelegd, terwijl uw raadsman, Mr. (F.G.), voor

uw gehoor door het CGVS een tolk Sesotho had gevraagd (zie brief van Mr. (G.) dd. 24 februari 2015).

Uit het gehoor blijkt immers dat u heel vlot antwoordde op de vragen en dat u op verschillende

momenten tijdens het gehoor bevestigde (de vragen in) het Engels van de protection officer te hebben

begrepen (gehoor CGVS, p. 2, 5 en 31).

Uit al het voorgaande blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u bij terugkeer naar

Lesotho een vrees voor vervolging of een risico op het lijden van ernstige schade zou lopen

omwille van uw beweerde lesbische geaardheid.

U legde geen document voor waaruit uw identiteit of uw reisweg zou kunnen 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

2.1.1. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de schending van artikel 48/3, artikel 48/7 en

artikel 51/4 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), artikel 27 van het KB

inzake de rechtspleging voor het CGVS (PR CGVS), artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag van Genève
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van 1951 en de materiële motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële

motivering”.

Zij citeert de vluchtelingendefinitie in artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en past de

elementen uit deze definitie toe op haar problemen en situatie. Verweerder gaat uit van de verkeerde

veronderstellingen.

Verzoekster betoogt inzake de taal van het gehoor bij het CGVS:

“Art. 51/4 van de vreemdelingenwet stelt als volgt:

“§ 2. De vreemdeling, (bedoeld in de artikelen 50, 50bis, 50ter of 51), dient onherroepelijk en schriftelijk

aan te geven of hij bij het onderzoek van de in de vorige paragraaf bedoelde aanvraag de hulp van een

tolk nodig heeft.”

Op 24 februari 2015 heeft de raadsman van verzoeker een schrijven gericht dat verzoekster een tolk

lesotho nodig had nu Engels niet haar moedertaal is.

Art. 51/4 van de vreemdelingenwet bepaalt geen tijdstip waarop het verzoek om een tolk moet worden

gedaan zodoende is de schriftelijke aanvraag conform art. 51/4 van de vreemdelingenwet, bijgevolg is

dit verzoek dan ook in principe onherroepelijk overeenkomstig hetzelfde artikel.

Niettemin diende verzoekster vast te stellen dat toen zij werd verhoord op 4 maart 2015 er geen tolk

Lesotho aanwezig was.

Er werd meegedeeld dat men geen dergelijke tolk gevonden had, echter gezien er slechts 5 dagen

zaten tussen het verzoek en het verhoor en het verhoor reeds gepland was, kan aangenomen worden

dat verzoekster er gewoonweg niet in geslaagd was om voor die dag nog een tolk te zoeken.

Niets verhinderde haar echter het verhoor uit te stellen tot een beschikbare tolk was gevonden voor een

andere datum. Art. 51/4 Vw. stelt immers eens de vraag schriftelijk wordt gesteld, dit in principe

onherroepelijk is.

Vervolgens werd op het verhoor voorgesteld om het Engels te hanteren. Verzoekster heeft slechts

gesteld het “te zullen proberen”. Op de vraag of het Engels goed verstaanbaar was heeft zij louter

geantwoord dat ze “probeerde”.

Hieruit kan geen ondubbelzinnige afstand worden verondersteld van de tolk die werd aangevraagd.

De dossierbehandelaar heeft bij binnenkomst van de raadsman gesteld dat het leek te gaan in het

Engels, doch er werden tot dan slechts simpele vragen over de identiteit gesteld hetgeen heel iets

anders is dan de asielproblemen en de emotionele weergave van het Lesbisch zijn in een andere taal

weer te geven.

Meer nog, de antwoorden in het verhoor zijn uiterst summier, verzoekster meent dat sommige

tegenstrijdigheden die haar worden verweten zo niet uit haar mond zijn gekomen tijdens het verhoor.

Bij bepaalde passages in het verhoor blijkt duidelijk dat verzoekster het Engels niet voldoende onder de

knie kan hebben om gevoelens voldoende weer te geven, zo wist zij niet eens wat het woord “tribe”

betekende (administratief dossier, gehoorverslag p. 6).

Gezien het Engels niet de moedertaal is en verzoekster geen ondubbelzinnige afstand heeft gedaan van

de tolk Lesotho kan aangenomen worden dat verzoekster niet alles kon overbrengen zoals het hoorde.

Nuanceverschillen, details, en goede verstaanbaarheid zijn echter cruciaal in de asielprocedure.

Gelet op de verwijten die aan het adres van verzoekster worden gemaakt en hetgeen hierboven wordt

gesteld, is het noodzakelijk verzoekster opnieuw te horen met een tolk die haar moedertaal Lesotho

praat.

Verzoekster kan immers niet akkoord gaan met de stelling die verweerster poneert in de bestreden

beslissing met name dat het Engels voldoende was.”

Verzoekster kan verder niet akkoord gaan met het standpunt dat zij haar lesbische geaardheid niet

aannemelijk zou hebben gemaakt omdat zij in het begin werd gedwongen het leuk te vinden en nooit

aangaf dat zij zelf plezier had. Zij citeert enkele van haar gezegden tijdens het gehoor bij het CGVS.

Verzoekster citeert haar verklaringen bij het CGVS omtrent de man die zij ook had ontmoet. Hieruit blijkt

dat bezwaarlijk van een relatie kon worden gesproken, dat zij niets met hem wilde en dat er tussen hen

niets is gebeurd.

Verzoekster stelt weldegelijk lesbisch te zijn en citeert uit rechtspraak van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Zij stelt dat de peiling naar homoseksuele gevoelens decisief is en

dat de asielzoeker geloofwaardig is indien deze een spontaan verhaal verteld over zijn beleving en de

afgelegde weg in zijn seksuele geaardheid. Verzoekster stelt dat zij heeft kunnen uitleggen hoe zij

gevoelens voor vrouwen ontwikkelde en waarom zij zich niet kon aangetrokken voelen tot mannen.
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Dat haar geloof niet compatibel is met haar geaardheid kan niet worden weerhouden. Verzoekster

citeert uit een Franstalig arrest van de RvV.

Verzoekster stelt dat de avances van P. begonnen één maand nadat zij bij deze vrouw introk. Zij is

formeel en weet niet hoe het komt dat zij iets anders zou hebben verklaard. Dit dient “wellicht” te worden

gezien in het licht van de hoger gedane uiteenzetting omtrent de taalproblemen bij het CGVS.

Verweerder betwijfelt niet dat verzoekster in het verleden werd verkracht en bedreigd door de man van

haar zus. Dit zijn ernstige vervolgingsfeiten. Verweerder doet hiernaar geen onderzoek en houdt geen

rekening met het kwetsbare profiel dat verzoekster hierdoor heeft. Verzoekster verwijst naar artikel 48/7

van de vreemdelingenwet juncto artikel 27 PR CGVS.

Verzoekster ontkent dat zij niets weet over P. en citeert enkele van haar gezegden over deze persoon.

Verzoekster is nogal zwijgzaam.

Daarenboven heeft zij de aanval die zij onderging uiteengezet. Het is inderdaad zo dat P. niet bevreesd

was toen er mensen naar haar huis kwamen. Verzoekster was wel bang. Het kan haar niet worden

verweten dat personen met een verschillend karakter verschillend reageren.

Verzoekster werd door de maatschappij als lesbische aanzien. Dit is een probleem. Zij kon niet meer

buiten komen. Daarvoor ging zij enkel buiten met P. Zij heeft dan ook geen andere kennis buiten de

vriendin van P.

Er kan niet worden verwacht dat verzoekster veel lesbische vrouwen kent. Voor zover verzoekster de

vragen over homoseksualiteit goed begrepen heeft gezien de verwarrende antwoorden en het feit dat zij

aangaf de vragen niet te begrijpen, blijkt dat zij op de hoogte was van het taboe in Lesotho. Blijkbaar

geeft objectieve informatie geen duidelijkheid over de wet. Wel is duidelijk dat homoseksuelen door de

gemeenschap niet worden getolereerd. Verzoekster citeert in deze uit algemene informatie.

Verzoekster kan zich in haar thuisland niet uitdrukken als lesbienne. Seksualiteit is een basisrecht. Zij

werd aangevallen. In het verleden maakte zij een traumatische gebeurtenis mee, met name de

verkrachting door een man. Zij kan geen bescherming vinden in haar land.

2.1.2. Verzoekster beroept zich in een tweede middel op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 en de materiële

motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”.

Zij is een lesbienne uit Lesotho of wordt minstens als lesbienne beschouwd. Tevens heeft zij een

traumatische ervaring ondergaan in het verleden. Verweerder motiveert niet waarom zij als lid van een

risicogroep geen subsidiaire bescherming krijgt. Verweerder argumenteert enkel inzake artikel 48/4, § 2,

c) van de vreemdelingenwet. Gelet op haar risicoprofiel, zal verzoekster echter blootgesteld worden aan

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b). Verzoekster verwijst naar algemene informatie

aangaande de situatie voor leden van de LGBT gemeenschap in Lesotho.

2.1.3. Ter staving van haar betoog, voegt verzoekster algemene informatie inzake de situatie voor leden

van de LGBT gemeenschap in Lesotho bij het verzoekschrift (bijlagen 3-6).

2.2.1. De door verzoekster aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

2.2.2. Nog daargelaten dat verzoekster niet preciseert welk artikel van de Richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004 zij in casu geschonden acht, dient te worden opgemerkt dat richtlijnen geen

directe werking hebben. Een richtlijn kan wel directe werking hebben in de Belgische rechtsorde

wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en

onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de

communautaire of nationale overheden behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De

omzettingstermijn van de voormelde richtlijn verstreek blijkens artikel 38 van deze richtlijn op 10 oktober

2006, datum waarop deze ook effectief in Belgisch recht werd omgezet.
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2.2.3. Waar verzoekster herhaald citeert uit enkele arresten van de RvV, dient te worden opgemerkt dat

de precedentenwerking niet wordt aanvaard in het Belgische recht. De rechtspraak van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen heeft geen precedentwaarde en elk dossier wordt individueel beoordeeld.

2.2.4. Verzoekster kan voorts niet worden gevolgd in haar betoog dat zij het Engels onvoldoende

machtig was om zich in deze taal uit te drukken tijdens het gehoor bij het CGVS, dat zij gehoord had

moeten worden in het bijzijn van een tolk Sesotho en dat artikel 51/4 van de vreemdelingenwet

geschonden zou zijn doordat dit niet geschiedde. Verzoekster verzocht bij de aanvang van haar

asielaanvraag vooreerst zelf en schriftelijk om de bijstand van een tolk die de taal Engels beheerst

tijdens het onderzoek van haar asielaanvraag (administratief dossier, stuk 15, bijlage 26). In de door

haar ondertekende verklaring betreffende de procedure verklaarde zij enkele dagen later bovendien dat

zij Engels en Sesotho spreekt. Zij gaf daarbij duidelijk aan dat zij het Engels, de taal waarin het gehoor

bij de DVZ plaatsvond, voldoende beheerste om de problemen die leidden tot haar vlucht te verwoorden

en om hierover vragen te beantwoorden. Verzoekster verklaarde de ambtenaar-tolk bij de DVZ goed te

begrijpen en geen bezwaar te hebben tegen deze tolk. Zij gaf aan dat zij het steeds zou melden indien

zich problemen zouden voordoen met de verstaanbaarheid van de tolk (administratief dossier, stuk 14).

Verzoekster maakte bij de DVZ nergens enige melding van zulke problemen. Integendeel ondertekende

zij haar verklaring bij de DVZ uitdrukkelijk voor akkoord nadat deze aan haar werd voorgelezen in het

Engels. Zij bevestigde hiermee dat de in deze verklaring opgenomen gezegden oprecht zijn

(administratief dossier, stuk 14, verklaring). Ook in de vragenlijst van het CGVS maakte zij nergens

melding van enig probleem met de verstaanbaarheid van de ambtenaar-tolk. Zij ondertekende deze

vragenlijst uitdrukkelijk voor akkoord nadat deze aan haar werd voorgelezen in het Engels. Hiermee

bevestigde zij dat de in deze vragenlijst opgenomen verklaringen juist zijn en overeenstemmen met de

werkelijkheid. Op 24 februari 2015, een week voordat het gehoor bij het CGVS zou plaatsvinden,

verzocht verzoeksters advocaat desalniettemin om een tolk Sesotho tijdens het gehoor bij het CGVS

(administratief dossier, stuk 8). Diezelfde dag nog ontving deze advocaat van het CGVS een antwoord

op zijn verzoek. In dit antwoord werd aangegeven dat het CGVS niet over een tolk Sesotho beschikt en

werd het voorstel geopperd om het gehoor in het Engels te laten doorgaan met als reden dat

verzoekster bij de DVZ uitgebreide verklaringen aflegde in het Engels en tot het tweede middelbaar

scholing volgde (waarvan een deel in het Engels). Tevens werd in dit antwoord aangegeven dat de

ondervrager bij het CGVS er zorgvuldig over zou waken dat de communicatie goed zou verlopen en dat

eventuele misverstanden zouden worden uitgeklaard (administratief dossier, stuk 7). Verzoeksters

advocaat reageerde niet op dit antwoord en formuleerde ten opzichte van het CGVS geen bezwaar

tegen het plaatsvinden van het gehoor met een tolk Engels. Bij de aanvang van het gehoor bij het

CGVS werd aan verzoekster gevraagd of zij de ambtenaar-tolk begreep en werd er verduidelijkt dat zij

eventuele problemen – betreffende de tolk of andere – moest melden. Verzoekster formuleerde,

wanneer haar werd uitgelegd waarom het gehoor toch in het Engels plaatsvond en zij op het hart werd

gedrukt dat de ondervrager bij het CGVS er in elk geval over zou waken dat hij duidelijk en traag zou

spreken en uitleg zou geven indien zij iets niet begreep, geen bezwaar tegen het plaatsvinden van het

gehoor. Integendeel gaf zij aan het te zullen proberen. Nadat de ondervrager reeds enige tijd aan het

woord was, werd gevraagd of zij het Engels van deze ondervrager begreep. Verzoekster antwoordde

hierop: “Ja ik probeer”. Vervolgens werd zij erop gewezen dat het belangrijk was dat zij het onmiddellijk

zou zeggen indien zij iets niet begreep, dit opdat de ondervrager het opnieuw zou kunnen uitleggen.

Verder werd haar verduidelijkt dat zij het gehoor op ieder ogenblik mocht onderbreken om een vraag te

stellen of een opmerking te maken. Verzoekster gaf aan geen vragen meer te hebben (administratief

dossier, stuk 5, p.1-2). Verzoekster verklaarde even verder daarenboven dat het gehoor bij de DVZ, dat

eveneens plaatsvond in het Engels, goed was verlopen (ibid., p.2). Nadat haar advocaat toekwam, werd

aan deze advocaat uitgelegd waarom het gehoor plaatsvond in het Engels en werd gesteld dat alles

goed leek te gaan in het Engels. Vervolgens werd ter controle andermaal aan verzoekster gevraagd:

“Tot hiertoe lijkt het te gaan in het Engels?”, waarop zij antwoordde: “Ja, het gaat” (ibid., p.5).

Verzoekster noch haar advocaat formuleerde in dit kader enig bezwaar tegen het plaatsvinden van het

gehoor. Verzoekster verklaarde bovendien nogmaals duidelijk dat zij zowel Engels als Sesotho spreekt

(ibid., p.6). In zoverre verzoekster verwijst naar de passage uit het gehoorverslag waaruit blijkt dat zij het

woord ‘tribe’ niet kende, dient te worden opgemerkt dat dit probleem op initiatief van de

dossierbehandelaar en middels de nodige uitleg werd opgelost (ibid., p.6). Aldus blijkt duidelijk dat de

dossierbehandelaar waakte over het goede verloop van de communicatie. Verzoekster kan gelet op het

voorgaande bovendien bezwaarlijk worden gevolgd waar zij beweert dat uit het niet kennen van dit ene

woord zou kunnen worden afgeleid dat zij het Engels onvoldoende machtig was om haar relaas terdege

uit de doeken te doen. Evenmin kan zij worden gevolgd waar zij beweert dat haar antwoorden tijdens

het gehoor uiterst summier waren en dat zij niet alles kon overbrengen zoals het hoorde. Uit het

gehoorverslag blijkt immers dat het gehoor op normale wijze is geschied en kunnen geen problemen
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inzake de communicatie of vertaling worden afgeleid. Verzoekster en haar advocaat maakten van zulke

problemen daarenboven geen melding wanneer hen aan het einde van het gehoor daartoe de

mogelijkheid werd geboden. Integendeel gaf verzoekster duidelijk aan dat zij alle vragen in het Engels

goed had begrepen en dat zij niets meer toe te voegen had (ibid., p.31). Ook haar advocaat maakte

geen bijkomende opmerkingen inzake de vertaling of communicatie (ibid., p.32). Aangezien verzoekster

steeds duidelijk aangaf Engels te spreken, verzoekster noch haar advocaat enig bezwaar formuleerde

tegen het plaatsvinden van het gehoor bij het CGVS en verzoekster herhaald en eenduidig aangaf dat

zij het Engels van de ondervrager en de gestelde vragen begreep, is het niet ernstig om post factum te

beweren dat zij het Engels onvoldoende machtig was en dat het gehoor niet had mogen plaatsvinden.

Verzoekster verwijst daarenboven naar het feitenrelaas zoals opgenomen in de bestreden beslissing

zonder hierover opmerkingen te maken. Hieruit blijkt dat de aangevoerde feiten zonder enig taalkundig

probleem werden aangevoerd. Verzoekster citeert tevens uit haar verklaringen ter weerlegging van de

motieven van de bestreden beslissing zonder omtrent deze verklaringen inhoudelijk opmerkingen te

maken.

Ter terechtzitting blijkt tevens dat de communicatie tussen verzoekster en de Engelstalige tolk zonder

enig probleem verliep.

2.2.5. Waar verzoekster stelt dat minstens “de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”

geschonden is, ziet de Raad niet in op welke wijze de bestreden beslissing het haar onmogelijk zou

maken om te toetsen of de materiële motivering al dan niet geschonden is, aangezien verzoekster

blijkens een lezing van het verzoekschrift de motieven van de bestreden beslissing kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. De schending van “de mogelijkheid tot toetsen van de materiële

motivering” kan dan ook niet worden aangenomen.

2.2.6. 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.

2.2.7. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters 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. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende

wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoekster al dan niet beantwoordt aan de criteria van

artikel 48/3 en 48/4. Hij dient daarbij in het kader van de devolutieve werking van het beroep niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.8. Dient vooreerst te worden opgemerkt dat verzoekster niet het minste begin van bewijs bijbrengt

ter staving van haar voorgehouden reisweg naar België. Zij zou deze nochtans per vliegtuig hebben

afgelegd. Verzoekster legde over deze reisweg bovendien tegenstrijdige en vage verklaringen af. Bij de

DVZ verklaarde verzoekster dat zij een tussenlanding maakte in Jemen. Bij het CGVS verklaarde zij dat

zij een tussenlanding maakte in Duitsland. Bovendien wist verzoekster niet of en hoeveel er voor haar

reis zou zijn betaald. De volledige naam van L., de persoon die haar reis regelde, kende zij evenmin.

Nochtans zou dit een vriendin van haar partner zijn geweest en zou zij seksuele betrekkingen met deze

persoon hebben gehad (administratief dossier, stuk 5, p.9, 17-18; stuk 14, verklaring, nr.32-33). De

voormelde vaststellingen vormen een negatieve indicatie voor de algehele geloofwaardigheid van

verzoeksters verklaringen.

Verzoekster stelt problemen te hebben gekend en een gegronde vrees voor vervolging te koesteren

ingevolge haar lesbische geaardheid en haar relatie met P.

De geloofwaardigheid van haar voorgehouden geaardheid wordt echter op fundamentele wijze

ondermijnd door haar verklaringen bij de DVZ. Bij de DVZ verklaarde verzoekster, gevraagd naar haar

burgerlijke staat, immers dat zij sedert 2013 verloofd was met J.C.J., een Nigeriaanse man. Wanneer

even verder werd gevraagd om te preciseren welke soort relatie zij met haar partner had en zij de optie

had om te kiezen tussen ‘verloofde’ of ‘partner’, gaf zij andermaal aan dat J.C.J. haar verloofde was en

dat zij een relatie hadden sedert juli 2013 (administratief dossier, stuk 14, verklaring, nr.14, 15b). Bij het

CGVS beweerde verzoekster dat haar relatie met J.C.J. “niet stabiel” was en zelfs geen twee maanden

duurde. Tevens gaf zij aan dat zij slechts enkele occasionele ontmoetingen hadden, dat het voor haar

geen relatie was, dat deze relatie niet bleef duren, dat zij de relatie niet serieus nam, dat zij geen seks

had met J.C.J. en dat zij geen gevoelens had voor deze persoon (administratief dossier, stuk 5, p.5, 13-
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14). Het is echter volstrekt ongeloofwaardig dat verzoekster een persoon met wie zij zulke relatie zou

hebben gehad bij de DVZ haar verloofde zou noemen. Haar verklaringen bij de DVZ waren duidelijk en

niet voor interpretatie vatbaar. Zij laten geen ruimte voor de nuanceringen die zij hieraan post factum

trachtte aan te brengen.

Verzoekster beweerde bovendien lesbisch te zijn geworden naar aanleiding van haar – initieel

gedwongen – seksuele contacten met P. Zij legde echter meermaals tegenstrijdige verklaringen af

omtrent het tijdstip waarop P. haar hiertoe begon te dwingen. In de vragenlijst verklaarde zij: “Op 06-06-

2012 moest ik met haar slapen” (administratief dossier, stuk 13, nr.3.5). Bij het CGVS verklaarde zij

aanvankelijk dat zij op 20 november 2011 bij P. introk en reeds tot seks werd gedwongen na een maand

(administratief dossier, stuk 5, p.11). Later tijdens het gehoor stelde verzoekster echter: “1ste keer dat ik

seks met haar had was het 6 juni 2012; ik was toen niet verliefd op haar; ik deed het onder druk” (ibid.,

p.16). Even verder wijzigde zij haar verklaringen wederom en verklaarde zij opnieuw dat P. haar reeds

een maand nadat zij haar leerde kennen dwong om seks met haar te hebben (ibid., p.24-25). Dat dit

“wellicht” te wijten zou zijn aan vertaalproblemen kan omwille van de reeds sub 2.2.4. aangehaalde

redenen niet worden aangenomen. Bovendien zijn de voormelde verklaringen duidelijk en niet voor

interpretatie vatbaar, zodat hoe dan ook niet kan worden aangenomen dat vertaalproblemen aan de

basis van deze tegenstrijdigheden zouden liggen.

De geloofwaardigheid van verzoeksters voorgehouden geaardheid wordt nog verder ondermijnd door

haar kennelijke onwetendheid omtrent de persoon van P. Het zou immers door haar seksuele relatie

met P. zijn geweest dat zij lesbisch zou zijn geworden. Bovendien zou zij bijna drie jaar met P. hebben

samengewoond en zou zij, nadat zij aanvankelijk tot seks werd gedwongen, gedurende ruim een jaar

een liefdevolle relatie met P. hebben gehad. Verzoekster bleek zelfs de volledige naam van P. niet te

kunnen verstrekken. Tevens gaf zij aan niet veel over haar familie te weten en haar achtergrond niet te

kennen. Benevens één zus zou zij nooit familieleden van P. hebben ontmoet. Verzoekster wist niet wat

voor beroep P. had of wat P. iedere dag deed wanneer zij weg van huis was. Ook kon zij niet aangeven

wie de ouders van P. zijn. Voorts wist zij niet of P. naar andere landen reisde. Verder kon zij de

geboortedatum en leeftijd van P. niet geven. Evenmin wist zij van welke regio of plaats P. afkomstig

was. Of P. nog andere broers en zussen had benevens de ene zus die zij ontmoette, kon verzoekster

ook niet aangeven. Bovendien wist zij niet waar P. naar school ging. Verder wist verzoekster niet of P.

benevens L. nog andere, al dan niet lesbische, vrienden had (ibid., p.7, 15, 17, 20, 23-24, 26). De uitleg

dat verzoekster “nogal zwijgzaam” is kan de voormelde, aperte lacunes in haar kennis over P. geheel

niet verklaren. Indien zij werkelijk drie jaar met P. had samengewoond en met haar een relatie had, is

het volstrekt niet aannemelijk dat zij zelfs haar volledige naam niet zou kunnen verstrekken en een

dermate verregaande onwetendheid zou vertonen omtrent de persoon, de familie, de vrienden, de

achtergrond en de activiteiten van P.

Daarenboven blijkt uit verzoeksters gezegden, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing, dat

zij opmerkelijke verklaringen aflegde wanneer zij werd ondervraagd over de verenigbaarheid van haar

geloof en haar geaardheid. Zij opperde in dit kader immers de mogelijkheid om te stoppen met lesbisch

zijn en maakte de voorstelling van haar geaardheid als een optie die zij desgevallend zou kunnen

stopzetten. Hieruit blijkt dat zij deze niet ziet als een intrinsiek en wezenlijk onderdeel van haar persoon.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“U vernoemde 2 incidenten die zich in Lesotho voordeden, waarbij telkens een lesbisch meisje werd

gedood, maar u kon zich de namen van de meisjes niet herinneren, terwijl u zich dan weer wel kon

herinneren in welke 2 districten (‘Mohales’s hoek’ en ‘Mafeteng’) deze incidenten zich voordeden

(gehoor CGVS, p. 27).

(…)

Verder kende u geen organisaties of activisten die opkomen voor de rechten van holebi’s

(gehoor CGVS, p. 29). U bleek nog nooit gehoord te hebben van een gay pride in Lesotho en kon verder

geen prominente homo’s of lesbiennes bij naam noemen (gehoor CGVS, p. 29). Wanneer u de naam

‘Matrix’ werd voorgelegd, zijnde een homorechtenorganisatie die actief is in Lesotho (zie informatie in

het administriatief dossier), bleek u niet te weten wat het was (gehoor CGVS, p. 29) en toen u werd

gevraagd of u Monaheng Simon Khoele, een bekende Lesothaanse homorechtenactivist (zie informatie

in het administratief dossier) kende, antwoordde u ontkennend (gehoor CGVS, p. 30). U bleek evenmin

te weten of er in uw land ontmoetingsplaatsen bestaan voor homoseksuelen (gehoor CGVS, p. 26).”

Dat verzoekster de vragen niet zou hebben begrepen kan, gelet op de duidelijke aard van zowel de

vraagstelling als verzoeksters antwoorden en op de reeds sub 2.2.4. gedane vaststellingen, immers

geenszins worden aangenomen.
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Verzoekster laat de bestreden beslissing voorts volledig ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“Revelerend is ook uw verklaring dat u in België wel al stappen ondernam om te weten te komen waar

de getuigen van Jehova samenkomen, en welke tram u moet nemen om naar deze ontmoetingsplaats

heen te gaan (gehoor CGVS, p. 8), maar wanneer u gevraagd werd of u er al aan gedacht heeft om

naar plaatsen te gaan waar lesbische vrouwen samenkomen, zei u ‘Ik heb er geen informatie over ; ik

heb geen plaatsen die ik hier ken; ik ken niemand aan wie ik het kan vragen en weet niet hoe ik het

moet zoeken' (gehoor CGVS, p. 19). Op de vraag of u graag lesbische vrouwen zou ontmoeten,

antwoordde u nochtans bevestigend (gehoor CGVS, p. 19). Uit uw verklaringen voor het CGVS blijkt

overigens evenzeer dat u niet uitsluit dat u in de toekomst een relatie met een man zou aangaan, ook al

liet u uitschijnen dat u het vertrouwen in mannen kwijt bent (gehoor CGVS, p. 18).”

De voormelde motivering vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en wordt, gezien zij door

verzoekster ongemoeid wordt gelaten, door de Raad overgenomen.

De voormelde vaststellingen volstaan in het kader van het devolutieve karakter van onderhavig beroep

om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoeksters beweerde lesbische

geaardheid en relatie met P. Bijgevolg kan evenmin geloof worden gehecht aan de problemen en de

vrees die hieruit zouden zijn voortgevloeid.

Verzoeksters verwijzing naar informatie inzake de situatie voor leden van de LGBT gemeenschap in

Lesotho is gelet op het voorgaande niet dienstig. Deze informatie is van louter algemene aard en heeft

geen betrekking op haar persoon. Dergelijke algemene informatie kan geenszins volstaan om aan te

tonen dat verzoekster bij een terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden

geviseerd of vervolgd. Verzoekster dient haar vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te maken

en blijft hier in gebreke.

Verzoekster vestigt in het verzoekschrift daarnaast de aandacht op de verkrachtingen en de

bedreigingen waaraan haar schoonbroer haar onderwierp. Zij verwijst naar artikel 48/7 van de

vreemdelingenwet en verwijt verweerder dat met deze vervolgingsfeiten geen rekening werd gehouden

en dat deze niet werden onderzocht. Dient echter te worden vastgesteld dat verzoekster nergens

gedurende haar asielprocedure een specifieke vrees ten aanzien van haar schoonbroer aanhaalde

wanneer zij werd ondervraagd over de redenen waarom zij niet kan terugkeren naar haar land van

herkomst en wanneer gevraagd werd wie of wat zij precies vreest wanneer zij zou moeten terugkeren

naar Lesotho. De verkrachting door haar schoonbroer in 2006 is vreemd aan de vluchtelingenrechtelijke

bepalingen. Bovendien dateren de feiten met haar schoonbroer van verscheidene jaren geleden en

bleef verzoekster nadat zij haar zus in 2011 van deze feiten op de hoogte bracht nog drie jaar in haar

land van herkomst wonen. Zij haalde geen bijkomende, met de voormelde feiten gerelateerde

problemen meer aan die zich tijdens deze jaren zouden hebben voorgedaan. Dat zij nog jarenlang in

haar land bleef en geen verdere problemen kende met haar schoonbroer, duidt erop dat deze haar niet

viseert met het oog op vervolging. Gelet op het voorgaande, zijn er goede redenen in de zin van artikel

48/7 van de vreemdelingenwet om aan te nemen dat de in het verleden door verzoekster ondergane

behandeling zich niet opnieuw zal voordoen indien zij terugkeert naar haar land van herkomst.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

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

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.9. Het betoog dat verweerder niet argumenteert inzake artikel 48/4, § 2, a) en b), mist blijkens een

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing voorts kennelijk feitelijke grondslag. Uit de bestreden

beslissing blijkt duidelijk dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

beslissing heeft besloten tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven

geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus

ondersteunen betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet

afdoende gemotiveerd zou zijn.

Verzoekster beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan deze ten grondslag van haar asielrelaas. Gelet op de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande, toont zij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in
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haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land

van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van 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 vier september tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


