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nr. 125 326 van 10 juni 2014

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 IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 22 maart 2014

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

staatlozen van 28 februari 2014.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 22 april 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat H.

CILINGIR en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Oegandees staatsburger te zijn, geboren op 28 februari 1985 te Namasuba.

Op uw achttiende (in 2003) ontdekte u dat u op vrouwen viel. U had toen uw eerste lesbische relatie

met (B.), een medestudente.

U werd uitgehuwelijkt op 5 april 2004. Uw man verkrachtte u waardoor u twee dochters kreeg. U

hield niet van uw man en slaagde erin om van hem weg te lopen in december 2007.

In februari 2008 ontmoette u (L.). Jullie kregen een relatie en gingen samenwonen. Er deden

geruchten de ronde dat jullie lesbisch zouden zijn. Jullie werden op de avond van 10 oktober 2010

gevolgd. U kon ontsnappen maar (L.) werd gevat en vermoord. U besloot vervolgens te verhuizen naar
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Kawempe, waar uw broer en andere familieleden woonden. In Kawempe werd er ook over uw

geaardheid geroddeld en werd u naar de politie gebracht. Vervolgens werd u naar een ‘safehouse’

gebracht waar u gedurende twintig dagen werd mishandeld. U werd uiteindelijk vrijgelaten op 2

september 2011. Na uw vrijlating, op 11 september 2011 werd uw huis in brand gestoken. U besloot om

nogmaals te vluchten en ging in Lukuli wonen. U startte een relatie met (J.) in maart 2012. In 2013 werd

u tweemaal aangehouden; in februari en in juni. U werd telkens naar de politie gebracht maar de

mishandeling gebeurde op andere locaties. Tijdens uw laatste opsluiting werd gedreigd om u te

vermoorden. Per abuis schoot één van de twee mannen die u bedreigden op zijn kompaan. U werd

hierop door de schutter meegenomen en deze liet u vrij. Hij vertelde u dat u Oeganda diende te

verlaten, hij panikeerde en was nerveus. U dook vervolgens onder tot wanneer u uw vertrek had

geregeld. U verliet uw land op 1 augustus 2013 en arriveerde diezelfde dag in België. U werd

vervolgens naar een huis gebracht waar u werd verzorgd daar u ziek was. U vroeg asiel aan op 21

oktober 2013.

B. Motivering

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

de zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te

maken.

U verklaart dat u vreest voor uw leven omdat u lesbisch bent. (zie gehoor CGVS, p 29 en p

4) Vooreerst dient er vastgesteld te worden dat u, doorheen het geheel van de verklaringen die

u aflegt, uw door u geopperde homoseksuele geaardheid geenszins aannemelijk heeft

kunnen maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u tijdens uw interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) op geen enkele manier te kennen heeft gegeven dat uw problemen in Oeganda te wijten

zijn aan uw seksuele geaardheid. Wanneer de DVZ u vraagt waarom u werd gearresteerd zegt u ‘Ik

vrees om vermoord te worden, omdat ik werd gearresteerd door de politie. Ik werd gearresteerd zonder

reden. Ik werd ook seksueel aangerand in de gevangenis.’ (zie vragenlijst CGVS vraag 5, ingevuld door

DVZ op 26 november 2013) Wanneer u echter bij het CGVS reeds aan het begin van het gehoor wordt

gevraagd of uw misgelopen huwelijk iets te maken heeft met uw asiel, antwoordt u spontaan ’Neen,

misschien wel. Ik vraag om asiel door de marteling. Ik ben lesbisch. Mensen keuren het niet goed.’ (zie

gehoor CGVS, p 4) Wanneer de PO (protection officer) u vraagt waarom u bij de DVZ niet heeft gezegd

dat u lesbisch bent, zegt u initieel ’Dat is mijn probleem; ik heb het niet gezegd? Ik probeerde alles uit te

leggen.’ wanneer de PO u tot tweemaal toe vraagt of u het al dan niet heeft gezegd, zegt u ’Welke reden

is er dan gegeven. Ik weet dat ik heb gezegd dat er andere zaken waren.’ (zie gehoor CGVS, p 4) U

slaagt er niet in om een overtuigend antwoord te geven over de reden waarom u tijdens uw

gehoor bij de DVZ niet heeft laten weten dat u lesbisch bent. Nochtans zijn alle voor het CGVS

aangevoerde feiten en context wezenlijk verbonden met uw vermeende geaardheid en beleving. Dat u

naliet uw geaardheid te vermelden bij de DVZ, en dat u zelfs stelde dat u 'zonder reden' werd

gearresteerd, tast reeds de geloofwaardigheid van uw verklaringen met betrekking tot uw

seksuele geaardheid fundamenteel aan.

Gevraagd op welke leeftijd u zich aangetrokken voelde tot vrouwen, antwoordde u dat u de eerste

keer achttien jaar was. U verklaart hierover dat jullie eerst vrienden waren en dat jullie vervolgens

interesse in elkaar kregen. (zie gehoor CGVS, p 15-16) Gevraagd hoe u zich voelde toen u ontdekte dat

u zich tot (B.) (nvdr uw liefde toen u achttien jaar was) aangetrokken voelde, antwoordde u ’Ik voelde me

goed. Ik voelde me op mijn gemak…’ (zie gehoor CGVS, p 16) Wanneer u vervolgens wordt gevraagd

of u het gemakkelijk kon accepteren dat u op vrouwen viel, zegt u ’Met (B.) voelde ik niet dat er iets

slecht was maar pas wanneer ik werd gemarteld, dan voelde ik dat het niet goed was.’ (zie gehoor

CGVS, p 17) Wanneer u wordt gevraagd of u niet verward was wanneer u ontdekte dat u zich tot

vrouwen aangetrokken voelde, zei u ’Neen, dat kwam traag. Ik was nooit verward, het was traag.

Eerst vriendschap, dan knuffelen, beetje bij beetje. Maar voor mij was het niet erg. Ik hield niet van

jongens. Ik hield van een vrouw en ik voelde me er goed bij.’ (zie gehoor CGVS, p 17) Wanneer de PO

u vraagt of mensen in Oeganda het normaal vinden dat vrouwen zich tot vrouwen voelen aangetrokken,

zegt u ’Later, met (B.) had ik nog niets opgemerkt maar daarna, de andere relaties die ik had. Dan

hoorde ik dat ze slechte dingen zeiden.’ (zie gehoor CGVS, p 17) Het is echter zeer verwonderlijk dat u,

ook al beschrijft u uw eerste relatie (met (B.)) als kinds (zie gehoor CGVS, p 21), alleen maar

‘goede gevoelens’ had. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en die werd toegevoegd aan het

dossier blijkt immers dat de Oegandese maatschappij een overwegend homofobe houding aanneemt.

Er zou daarom van u mogen verwacht worden dat u niet alleen positieve gevoelens zou weergeven

wanneer u gevraagd wordt wat u voelde op het moment dat u voor het eerst besefte dat u diepere

gevoelens had voor een vrouw, maar dat u ook spontaan melding maakt van twijfels, angst en andere

gevoelens die deze positieve gevoelens doorkruisen en desgevallend overstemmen. U verklaart immers
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dat u pas later, toen u een relatie met (L.) startte (nvdr in maart 2008 – zie gehoor CGVS, p 21) merkte

dat het negatief was. U verklaart hierover ’Voordien met (B.) ze spraken ook, maar het was niet mijn

zaak; maar toen ik die beledigende dingen hoorde vertellen over mij, dan begon ik me af te vragen

waarom ik zo ben; waarom ben ik niet zoals andere mensen.’ (zie gehoor CGVS, p 19) Daar u reeds in

2003 werd geconfronteerd met de negatieve houding ten opzichte van lesbiennes gezien u naar het

discipline comité moest gaan op school en dat ook leerkrachten opmerkingen maakten over uw omgang

met (B.) (zie gehoor CGVS, p16) is het niet aannemelijk dat u nog niet had opgemerkt dat men

negatief stond ten opzicht van lesbische relaties. Bovendien had u toen reeds een volwassen leeftijd

bereikt (nvdr. u was achttien jaar) waardoor uw uitsluitend positieve gevoelens op dat moment weinig

blijk geven van enige doorleefdheid. Opgegroeid in een uiterst homofobe omgeving als de

Oegandese samenleving is het niet aannemelijk dat u zich op 18-jarige leeftijd nog niet bewust was van

het taboe dat heerste op homoseksualiteit en dat u zich enkel goed voelde bij de realisering van een

gevoel dat door uw omgeving verworpen wordt. Uw eerste lesbische ervaring blijkt voor u op

ongedwongen wijze en zonder moeilijkheden te zijn verlopen. Het gemak waarmee u de

ontdekking van uw lesbische geaardheid beleefd lijkt te hebben en deze zelfs in het geheel niet

als problematisch zou hebben ervaren, is niet aannemelijk in het licht van de homofobe context

in Oeganda. Wanneer u expliciet wordt gevraagd naar uw gevoelens omtrent uw geaardheid in een

land als Oeganda zegt u ’ik voelde gerust met mezelf maar met andere mensen niet. Ik vond het fijn hoe

ik was maar voor andere mensen moest ik het verbergen.’ (zie gehoor CGVS, p 18) Ook hier uit u alleen

positieve gevoelens. Wanneer u tot viermaal toe werd gevraagd naar uw gevoelens omtrent uw

seksualiteit, en of het niet moeilijk was, antwoordt u uiteindelijk: ’Dat kwam erna. Eerst had ik geen

probleem. Maar nadat de mensen slechte dingen over me vertelde, wist ik dat het niet gemakkelijk is om

lesbisch te zijn. Ik voelde me niet op mijn gemak. Sommige mensen konden niet komen. Mensen

spraken slecht over me. Ik kon niet naar bepaalde plekken. Ik voelde me niet meer op mijn gemak en

het werd negatief.’ (zie gehoor CGVS, p 18) Het is frappant dat u pas na meermaals aandringen over

uw gevoelens een negatief aspect belicht. Wanneer de protection officer (verder PO) vervolgens dieper

wil ingaan op deze gevoelens zegt u weinig concreet ’Mijn enige oplossing was om het te ontkennen. Ik

wilde het niet dat iemand het zag.’ (zie gehoor CGVS, p 19) Uw verklaring is bijgevolg zeer summier en

weinig doorleefd. Dit volledig gebrek aan enig doorleefd karakter blijkt ook wanneer u zegt dat u heeft

samengewoond met uw vriendin. Wanneer de PO u vraagt of u wist dat een lesbische relatie niet wordt

aanvaard in Oeganda, zegt u ’Ja, ik wist het. Ik dacht, misschien kunnen ze het niet ontdekken, kan je je

verstoppen.’ (zie gehoor CGVS, p 17) Indien u werkelijk uw relatie wenste geheim te houden is het zeer

naïef om te denken dat dit kan lukken door samen te wonen. Dergelijk roekeloos gedrag botst

opnieuw met de homofobe context in Oeganda waar u zich toen al van bewust was.

Vervolgens dient opgemerkt dat u meerdere verklaringen aflegt die afbreuk doen aan

de geloofwaardigheid van de door u voorgehouden homoseksuele geaardheid. Afgezien van het

feit dat de hierboven reeds vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw verklaringen lesbisch te

zijn, bij voorbaat reeds ernstig en fundamenteel afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van

deze, door u geopperde, lesbische relaties, kan nog opgemerkt worden dat uw verklaringen wat

betreft uw homoseksuele relaties geenszins weten te overtuigen.

Wanneer u wordt gevraagd naar (J.), uw laatste vriendin, slaagt u er niet in om haar geboortedatum te

geven. (zie gehoor p 27) Het is echter verwonderlijk dat u deze niet kent aangezien u reeds tijdens

uw eerste gesprek met (L.) op de hoogte was dat jullie op dezelfde dag verjaarden. (zie gehoor CGVS,

p 21) Verder zijn uw verklaringen over het feit dat (J.) op de lijst stond van de mensen die

zouden geliquideerd worden niet geloofwaardig. Zo verklaart u initieel dat ’elke naam die erop stond, dat

die persoon moest worden geëlimineerd.’ (zie gehoor CGVS, p 11) In het licht van deze verklaring is het

niet plausibel dat u verklaart dat (J.)'s problemen niet zo groot waren als de uwe. (zie gehoor CGVS,

p 24) Als u immers weet dat haar naam prijkt op een lijst van mensen die men wil vermoorden en

waarbij u zelf merkt dat ze het serieus menen daar ze u wilden doden (zie gehoor CGVS, p 12) is het

helemaal niet plausibel dat u over haar, uw partner, verklaart dat ‘haar problemen niet zo groot zijn’. Ook

deze verklaringen over uw partner komen niet doorleefd over. Deze onwetendheden en

tegenstrijdigheden zijn opmerkelijk voor iemand die beweert gedurende anderhalf jaar met

iemand een relatie te hebben.

Verder blijkt u zeer slecht op de hoogte van de (wettelijke) situatie voor homoseksuelen

in Oeganda alsook in België.

Wanneer u wordt gevraagd naar de wetgeving in Oeganda rond homoseksualiteit zegt u ‘Ik weet

niet veel over de wet. Voor ik kwam was er een wet. Er werd over gesproken in het parlement. Maar ik

weet er niet veel over. De wet wilde iets slecht doen tegen homoseksualiteit. Ze zeiden als de wet niets

kan doen, doen de mensen het. De wet was voor hen niet voldoende. Ik weet niet veel over de wet.’

(zie gehoor CGVS, p 18) Het is onbegrijpelijk dat u, als vermeend lesbienne, zich niet meer
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heeft geïnformeerd over de concrete inhoud van deze wet. U geeft immers zelf aan dat het om iets

‘slechts’ gaat. Gezien u weet heeft van het bestaan van de wet mag van u echter ook verwacht worden

dat u zich nader gaat informeren over de inhoud. Bovendien bent u op de hoogte van de persoon David

Bahati. U zegt over hem dat ‘hij een ‘law of bill’ tegen homoseksualiteit had.’ Wanneer de PO vervolgens

nog eens peilt of u niet meer weet over de inhoud van deze wet, verklaart u ’…Ik dacht niet dat er iets

goeds uit de wet zou komen. Ik weet dat het iets negatiefs zou zijn. Ik weet niet waar het over gaat.’ (zie

gehoor CGVS, p 26) Ook hier is het onbegrijpelijk dat u wel weet dat het om iets negatiefs gaat, maar

dat u zich de moeite bespaart om zich er over te informeren. Indien u werkelijk lesbische zou zijn in een

homofoob land als Oeganda waar er een anti-homo wetgeving werd gestemd in het parlement, is het

niet te verklaren dat u zich niet heeft geïnformeerd over de inhoud van deze wet, zeker gezien

de media-aandacht die de wet kreeg in Oeganda. Bovendien verklaart u dat u vrienden had die homo

zijn (zie gehoor CGVS, p 21-22) en die bovendien verdwenen (zie gehoor CGVS, p 18) waardoor

het helemaal niet aannemelijk is dat jullie dit nooit hebben besproken. Daarenboven was een vriendin

van u, (S.), lid was van een groepering voor homoseksuelen. (zie gehoor CGVS, p 26) Het is

niet aannemelijk dat jullie nooit over het wettelijk kader waarin homoseksuelen in Oeganda moeten

leven, hebben besproken. Uw verantwoording voor uw onwetendheid over de Oegandese wetgeving wijt

u aan het feit dat u dit wilde vragen aan een advocaat. (zie gehoor CGVS, p 27) Gezien echter iemand

in uw directe omgeving reeds geacht wordt om meer over de Oegandese wetgeving te weten door

haar lidmaatschap van een homobeweging en daar u omgeven wordt door homoseksuele vrienden is

het zeer ongeloofwaardig dat u niet op de hoogte bent van de concrete inhoud van de

Oegandese wetgeving. Opnieuw wordt uw doorleefdheid ernstig aangetast, aangezien u, hoewel

u beweerde reeds vervolgd te zijn omwille van uw lesbische geaardheid, het blijkbaar niet nodig

vond of onvoldoende interesse had om u te informeren naar uw legale situatie.

Ook uw kennis over de Belgische wetgeving is, gezien uw vraag naar asiel, zeer verontrustend. U

weet immers niets over de Belgische wetgeving rond homoseksualiteit. Wanneer u wordt gevraagd of

een lesbische relatie in België is toegelaten, zegt u dat u het niet weet. U bent helemaal niet op de

hoogte van de rechten van homoseksuelen in het land waar u asiel aanvraagt, hoewel u zich reeds

sinds augustus 2013 in België bevindt en u er dus voldoende tijd voor had. (zie gehoor CGVS, p 22) Het

is niet aannemelijk dat u asiel aanvraagt in een land waarvan u niet weet of homoseksualiteit

wordt toegelaten en dat u zich hier na maanden verblijf ook niet over hebt geïnformeerd.

Al deze elementen doen reeds concluderen dat geen geloof meer kan gehecht worden aan

uw verklaringen betreffende uw homoseksuele geaardheid. Deze conclusie wordt nog

ondersteund door bijkomende vaststellingen die uw algehele geloofwaardigheid ondermijnen. Zo

zijn ook uw verklaringen betreffende de problemen die u zou hebben gekend in Oeganda helemaal

niet geloofwaardig.

Zo is het helemaal niet overtuigend dat u verklaart niet te weten hoe vaak u in de gevangenis

heeft gezeten. (zie gehoor CGVS, p 25) Het valt niet te begrijpen dat een dergelijke ingrijpende ervaring

niet meer indruk op u heeft gelaten dat u zelfs niet weet hoe vaak u werd opgesloten.

Verder valt uw verklaring dat u zich vaak diende te verstoppen (zie gehoor CGVS, p 14, p 24, p 29)

niet te rijmen met uw activiteiten. U verklaart dat u werkte als kapster in uw eigen kapperszaak. U

zegt hierover ’Ik kon er niet altijd blijven. Maar ik bleef gaan. Ik bleef er niet zolang meer.’ (zie gehoor

CGVS, p 8) Het feit dat u verklaart dat u zich moet verstoppen maar dat u toch naar uw eigen zaak kon

blijven gaan is helemaal niet aannemelijk. Uw zaak is immers de uitgelezen plek om u te zoeken, zowel

voor uw familie als voor de politie indien ze u daadwerkelijk zouden willen. Ook strookt het gegeven

‘verstoppen’ niet met het feit dat u verklaart dat u vaak uitgaat. (zie gehoor CGVS, p. 29)

Verder legt u tegenstrijdige verklaringen af over het feit of u (J.) al dan niet heeft gezien nadat u

kon ontsnappen. Zo zegt u enerzijds ’Neen, ik had geen contact met iemand.’ (zie gehoor CGVS, p

12) anderzijds zei u, wanneer de PO u vroeg bij wie u allemaal verbleef na uw ontsnapping ’Ook bij

(J.), maar niet lang’ (zie gehoor CGVS, p 13)

Uit deze vaststellingen kan geconcludeerd worden dat ook de gebeurtenissen die u

aanhaalde ten gevolge van uw beweerde homoseksuele geaardheid, helemaal niet hebben

plaatsgevonden.

Verder dient er te worden opgemerkt dat u reeds in België arriveerde op 1 augustus 2013 maar

pas op 21 oktober 2013 asiel aanvroeg, ruim 2,5 maand na uw aankomst in België. U verklaart dit

door te stellen dat u afhankelijk was van uw smokkelaar en dat u zwaar ziek was. (zie gehoor CGVS, p

11) U verklaart meermaals dat hij u ergens naartoe zou brengen waar ze u zouden helpen. (zie gehoor

CGVS, p 11, p 23) Het is echter niet geloofwaardig dat iemand die u zou willen helpen en u zegt dat hij

u naar mensen zal brengen die u zullen helpen, dat hij u niet onmiddellijk naar het CGVS brengt,

zeker aangezien u blijkbaar wel in staat was een lange reis van Oeganda naar België te

ondernemen waardoor mag aangenomen worden dat het tijdig indienen van een asielaanvraag en dus
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het tijdig vragen naar internationale bescherming, niet onoverkomelijk moet geweest zijn. De

vaststelling dat u naliet om meteen asiel te vragen na aankomst, roept eens te meer vragen op bij

de ernst van voorliggende asielaanvraag, te meer omdat de man u meermaals zegt dat hij u ging

brengen naar een plek waar ze u zouden kunnen helpen.

Het door u voorgelegde document doet geen afbreuk aan het voorgaande. U legt een

‘identificatie kaart van het Mirembe Beauty salon’ voor. Dit document 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. Bovendien is dit

document niet door een overheidsinstantie uitgegeven waardoor het reeds een zeer beperkte

bewijswaarde heeft.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er absoluut geen geloof

gehecht worden aan de door u voorgehouden homoseksuele geaardheid en de door u

geopperde homoseksuele relaties. Er kan derhalve evenmin enig geloof gehecht worden aan de

door u geopperde vervolgingsfeiten, 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 Oeganda, een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’, zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, zou lopen.

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. In een eerste en enig middel beroept verzoekster zich op de schending van artikel 3 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna:

EVRM), van artikel 2, sub c, 9, eerste lid en 10, eerste lid, sub b van de Richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen

en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van deze verleende bescherming, van artikel 1, A, (2), eerste alinea van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951, van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 48/3, 48/4 en 62 van de voormelde wet van 15

december 1980 (hierna: vreemdelingenwet) en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

In onderhavig verzoekschrift stelt verzoekster als volgt:

“De motivering van de Commissaris Generaal is als volgt in de bestreden beslissing: “… geen gegronde

vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken en we

om volgende redenen.”

Verzoekster is afkomstig van Oeganda en is lesbisch. Als asielzoekers zich zelf identificeren als

lesbisch, dan vormt dit voor UNHCR een aanwijzing voor hun seksuele geaardheid. Maar UNHCR stelt

ook dat het voor sommige holebi-asielzoekers niet vanzelfsprekend is om zich duidelijk te identificeren

Onbekendheid met deze begrippen en de sociale en culturele achtergrond van holebi’s zijn van invloed

op de manier waarop ze naar zichzelf kijken. Ook diepe schaamte kan leiden tot ontkenning van de

geaardheid en heteronormatief gedrag. Homoseksualiteit is niet toegelaten in Oeganda, er staat een

gevangenisstraf op. Er warden zelfs in Oegandese kranten lijsten van homoseksuelen opgesomd met

foto’s, zodat de burgers konden helpen om deze op te pakken. Er is een hele propraganda tegen de

homo’s en lesbi

Sommige holebi’s kunnen lang voor het hebben van homoseksuele relaties op de hoogte zijn van hun

homoseksuele geaardheid. Terwijl anderen dit pas beseffen na seksuele betrekkingen met iemand van

hetzelfde geslacht. Vooroordelen en discriminatie in het herkomstland kunnen het voor holebi’s moeilijk

maken om hun geaardheid te aanvaarden. Waardoor het proces van realisatie naar aanvaarding traag

kan verlopen, hetgeen het geval is bij verzoekster. UNHCR stelt dat kennis over het holebi-milieu nuttig

kan zijn bij het bepalen van de geloofwaardigheid, maar dat een gebrekkige kennis niet noodzakelijk de

ongeloofwaardigheid van de seksuele geaardheid aantoont. Geen betrokkenheid bij andere holebi’s kan

het gevolg zijn van andere elementen dan een gebrek aan ongeloofwaardig- heid, zoals economische
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factoren, geografie, taal en culturele drempels, gebrek aan mogelijkheden, persoonlijke keuze en d

angst voor onthulling.

Bovendien veronderstelt het ‘behoren tot de sociale groep van holebi’s’ uit het Vluchtelingenverdrag niet

dat de leden ervan zich moeten vereni- gen of sociaal zichtbaar moeten zijn. CGVS geetf een puur

subjectieve beoordeling van de feiten. Men kan de asielzoeker niet verweten worden geen

ontmoetingsplaatsen voor holebi’s te kennen in België. Hetzelfde kan namelijk niet verwacht worden van

heteroseksuelen. Ook niet dat hij zich ingeschreven had bij een belangenorganisatie omdat bij gebrek

aan kennis over een belangenorganisatie de asielzoeker namelijk een passieve houding verweten

wordt. Van holebi’s wordt verwacht actief te zijn in de holebi-scene in België en indien mogelijk ook in

het land van herkomst. Deze verwachting houdt geen rekening met de persoonlijke voorkeuren van

homoseksuele asielzoekers die zich bv. niet willen begeven in het holebi-milieu. Verzoekster is

aangekomen op 21.10.2013 in België en had al op 22.02.2014 haar gehoor op cgvs, in die 4 maanden

tijd had ze vele andere zaken aan haar hoofd dan de holebi-milieu op te zoeken. Bij de medische testen

in het asielcentrum had verzoekster vernomen dat ze HIV had, ze had tijd nodig om dit allemaal te

verwerken. Maar blijkbara houdt de verwerende partij hier total geen rekening mee. Behoren tot de

sociale groep van holebi’s in de zin van het Vluchtelingenverdrag houdt ook niet in dat de leden ervan

zich moeten verenigen of zichtbaar moeten zijn voor elkaar. De individuele keuze van de asielzoeker

moet gerespecteerd worden, hetgeen niet het geval is in de beslissing van cgvs. Holebi’s zijn een

minderheid binnen een heteroseksuele maatschappij. De veronderstelling dat, omwille van deze

marginaliteit, holebi’s zich duidelijk moeten identificeren door zich te vereenzelvigen met de groep is

stereotiep. De ene holebi is de andere niet. Net zoals dit het geval is bij heteroseksuelen, is er geen

algemene maatstaf qua uitgaan en kennis over mediafeiten en websites om anderen te ontmoeten die

heteroseksuelen of holebi’s van elkaar onderscheidt. Bepaalde holebi’s zullen wel het nieuws

gerelateerd aan holebi’s volgen, anderen niet. Sommige zullen op zoek gaan naar holebi-websites,

anderen niet. De kennis of het gebrek aan kennis over het holebi-mileu kan daardoor geen

determinerende factor zijn voor de bepaling van de homoseksuele geaardheid.

Verzoeker is afkomstig uit Oeganda waar de homoseksuele geaardheid taboe is. Vele asielzoekers

zullen niet kunnen antwoorden op vragen omtrent de bestraffing van de uiting van de seksuele

geaardheid, gezien het voor de gemiddelde burger niet evident is. We kunnen natuurlijk de vraag stellen

in hoeverre het al dan niet hebben van deze juridische kennis bijdraagt tot de vaststelling of iemand

werkelijk homo is. Men krijgt de indruk bij het lezen van de beslissing van de tegenpartij dat voor homo’s

in homophobe landen noch in de private of publieke ruimte uiting kunnen geven aan hun seksuele

geaardheid. Het hebben van of uiting geven aan seksuele relaties in de privésfeer wordt niet

geloofwaardig geacht, door de tegenpartij omdat men als koppel steeds kan betrapt worden. Hun

geaardheid uiten in het openbaar staat volgens het CGVS ook gelijk aan risicovol gedrag, en is dus niet

aanneembaar in de homofobe context. Het kan inderdaad onvoorzichtig lijken om in een maatschappij

die homoseksualiteit niet tolereert elkaar als homokoppel te kussen en elkaar te omhelzen in het

openbaar. Maar kan hen die onvoorzichtigheid verweten worden? Eventuele moeilijkheden tonen net

aan dat zij hun identiteit niet vrij kunnen en mogen beleven. En dit terwijl de seksuele geaardheid een

fundamenteel aspect uitmaakt van de identiteit. Terwijl de dunne lijn tussen privésfeer en het openbare

leven net aantoont dat holebi’s in homofobe landen geen normaal leven kunnen leiden en dus hun

homofobe landen ontvluchtten. In de laatste weken werd er in de Belgische kranten de melding gemaakt

dat CGVS hun beleid ging aanpassen voor holebi’s van Oeganda, maar blijkbaar in de praktijk hebben

ze hun beleid helemaal niet aangepast en oordelen ze nog steeds niet op de juiste feiten.

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Dat krachtens het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens de betrokkenen de substantiële gronden moet voorleggen, die aantonen dat ze bij

hun terugkeer reëel gevaar lopen om onderworpen te worden aan een behandeling die in strijd is met

artikel 3 EVRM; Dat het begin van bewijs kan steunen op rapporten van Amnesty International en de

International Human Rights Commission; Dat het EHRM het volgende stelt aangaande de

bewijslevering van het risico op een onterende behandeling:

“It is in principle for the applicant to adduce evidence capable of proving that there are substantial

grounds for believing that, if the measure complained of were to be implemented, he would be exposed

to a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3. Where such evidence is adduced, it is

for the Government to dispel any doubts about it.(…) The foregoing principles, and in particular the need

to examine all the facts of the case, require that this assessment must focus on the foreseeable

consequences of the removal of the applicant to the country of destination. This in turn must be

considered in the light of the general situation there as well as the applicant’s personal circumstances.

(…) Exceptionally, however, in cases where an applicant alleges that he or she is a member of a group

systematically exposed to a practice of ill-treatment, the Court has considered that the protection of

Article 3 of the Convention enters into play when the applicant establishes that there are serious
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reasons to believe in the existence of the practice in question and his or her membership to the group

concerned.”; (Arrest NA. V THE UNITED KINGDOM, 17 july 2008, Application no. 25904/07)

Verzoeker, die homoseksueel is, loopt het gevaar bij terugkeer naar het land opgepakt te worden door

de ordediensten om dan een lange gevangenisstraf uit te zitten enkel en alleen omwille van zijn

geaardheid. Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of

aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Deze bepaling bekrachtigt een van

de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en verbiedt in absolute termen

folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de omstandigheden en de

handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en

Griekenland, § 218). Het EHRM heeft reeds geoordeeld dat de verwijdering door een lidstaat een

probleem ten aanzien van artikel 3 van het EVRM kan opleveren en dus een verdragsluitende Staat

verantwoordelijk kan stellen, wanneer er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen dat

de verzoekende partij in het land van bestemming een reëel gevaar loopt om te worden onderworpen

aan behandelingen die in strijd zijn met artikel 3 van het EVRM. In deze omstandigheden houdt artikel 3

van het EVRM de verplichting in de persoon in kwestie niet naar dat land te verwijderen (zie EHRM 4

december 2008, Y./Rusland, § 75 en de arresten waarnaar wordt verwezen; adde EHRM 26 april 2005,

Müslim/Turkije, § 66). Om te beoordelen of er ernstige en bewezen motieven bestaan om aan te nemen

dat de verzoekende partij een reëel gevaar loopt op een door artikel 3 van het EVRM verboden

behandeling, houdt de Raad zich aan de door het EHRM gegeven aanwijzingen. In dezen heeft het

EHRM geoordeeld dat, om het bestaan van een gevaar van slechte behandelingen na te gaan, de te

verwachten gevolgen van de verwijdering van de verzoekende partij naar het land van bestemming

dienen te worden onderzocht, rekening houdend met de algemene situatie in dat land en met de

omstandigheden die eigen zijn aan het geval van de verzoekende partij (zie EHRM 4 december 2008,

Y./Rusland, § 78; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, §§ 128-129 en EHRM 30 oktober 1991,

Vilvarajah en cons./ Verenigd Koninkrijk, § 108 in fine). Wat het onderzoek van de algemene situatie in

een land betreft, hecht het EHRM vaak belang aan de informatie vervat in de recente verslagen

afkomstig van onafhankelijke internationale organisaties voor de verdediging van de rechten van de

mens zoals Amnesty International of van regeringsbronnen (zie bv. EHRM 21 januari 2011,

M.S.S./België en Griekenland, §§ 347 en 348; EHRM 5 juli 2005, Said/Nederland, § 54; EHRM 26 april

2005, Müslim/Turkije, § 67; EHRM 15 november 1996, Chahal/Verenigd Koninkrijk, §§ 99-100). Het

EHRM heeft eveneens geoordeeld dat een eventualiteit van slechte behandelingen wegens een

instabiele conjunctuur in een land op zich niet leidt tot een inbreuk op artikel 3 van het EVRM (zie:

EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en cons./Verenigd Koninkrijk, § 111) en dat, wanneer de bronnen

waarover het beschikt, een algemene situatie beschrijven, de specifieke beweringen van een

verzoekende partij in een geval moeten worden gestaafd door andere bewijselementen (zie: EHRM 4

december 2008, Y./Rusland, § 9; EHRM 28 februari 2008, Saadi/Italië, § 131; EHRM 4 februari 2005,

Mamatkulov en Askarov/Turkije, § 73; EHRM 26 april 2005, Müslim/Turkije, § 68). Uit de rechtspraak

van het EHRM blijkt echter dat uitzonderlijk, in de zaken waarin een verzoekende partij aanvoert dat zij

deel uitmaakt van een groep die systematisch blootgesteld wordt aan een praktijk van slechte

behandelingen, de bescherming van artikel 3 van het EVRM optreedt wanneer de verzoekende partij

aantoont dat er ernstige en bewezen motieven bestaan om het bestaan van de praktijk in kwestie aan te

nemen en om aan te nemen dat zij tot de bedoelde groep behoort (zie: EHRM 28 februari 2008,

Saadi/Italië, § 132). In dergelijke omstandigheden eist het EHRM niet dat de verzoekende partij het

bestaan aantoont van andere bijzondere kenmerken die haar persoonlijk zouden onderscheiden, indien

dat de door artikel 3 van het EVRM geboden bescherming illusoir zou maken. Dit zal worden bepaald in

het licht van het relaas van de verzoekende partij en van de beschikbare informatie over het land van

bestemming wat de groep in kwestie betreft (zie: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 80; EHRM 23

mei 2007, Salah Sheekh/Nederland, § 148). Wat het onderzoek van de omstandigheden eigen aan het

geval van de verzoekende partij betreft, oordeelde het EHRM dat het ingeroepen risico een individueel

karakter heeft indien het voldoende concreet en aantoonbaar is (cf. EHRM 21 januari 2011,

M.S.S./België en Griekenland, § 359 in fine). Zowel wat de algemene situatie in een land betreft als de

omstandigheden eigen aan het geval van de verzoekende partij, moet de verzoekende partij over de

materiële mogelijkheid beschikken om te gepasten tijde deze omstandigheden te doen gelden (cf.

EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, § 366). In dit geval wordt het bestaan van een

reëel gevaar van een door artikel 3 van het EVRM verboden behandeling beoordeeld op grond van de

omstandigheden waarvan de verwerende partij kennis had of had moeten hebben op het ogenblik van

de bestreden beslissing (cf. mutatis mutandis: EHRM 4 december 2008, Y./Rusland, § 81; EHRM 20

maart 1991, Cruz Varas en cons./ Zweden, §§ 75-76; EHRM 30 oktober 1991, Vilvarajah en

cons./Verenigd Koninkrijk, § 107). De verwerende partij moet een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek

doen van de gegevens die wijzen op een reëel risico van een door artikel 3 van het EVRM verboden

behandeling (EHRM 21 januari 2011, M.S.S./België en Griekenland, §§ 293 en 388).



RvV X - Pagina 8

Verwerende partij haalt deze elementen aan in hun beslissing.

Doch bij het nemen van een beslissing wordt hiermee geen rekening gehouden.”

2.1.2. Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift een medisch attest.

2.2.1. 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 Richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen

en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van deze verleende bescherming, verstreek blijkens artikel 38 van voormelde richtlijn op 10

oktober 2006, datum waarop deze ook effectief in Belgisch recht werd omgezet.

2.2.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,

heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij

in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en

aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu

bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.4. 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.

2.3.1. Vooreerst 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 de gehoorverslagen blijkt

dat de protection officer open vragen heeft gesteld, die verzoekster toelieten om uitgebreide

verklaringen af te leggen omtrent de ontdekking en de beleving van haar beweerde homoseksualiteit in

de context van de homofobe Oegandese 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.

De bestreden beslissing weigert verzoekster de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i) zij op de

Dienst Vreemdelingenzaken op geen enkele manier te kennen gaf dat haar problemen te wijten zijn aan

haar seksuele geaardheid, (ii) het in het licht van de homofobe context in Oeganda niet aannemelijk is

dat zij de ontdekking van haar beweerde lesbische geaardheid op ongedwongen wijze en zonder
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moeilijkheden beleefd zou hebben en deze zelfs in het geheel niet als problematisch ervaren zou

hebben, (iii) haar wens om haar relatie geheim te houden, niet te rijmen valt met het feit dat zij met haar

vriendin zou zijn gaan samenwonen, (iv) haar onwetendheid en tegenstrijdige verklaringen over haar

beweerde lesbische relaties verder afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van haar asielrelaas, (v) zij

zeer slecht op de hoogte is van de (wettelijke) situatie van homoseksuelen in Oeganda en in België, (vi)

haar verklaringen over de beweerde gevolgen van haar lesbische geaardheid dermate incoherent en

tegenstrijdig zijn dat er geen geloof aan gehecht kan worden, (vii) zij reeds op 1 augustus 2013 in België

zou gearriveerd zijn en pas op 21 oktober 2013 asiel aanvroeg, en (viii) de door haar neergelegde

“identificatiekaart van het Mirembe Beauty Salon” de voorgaande vaststellingen niet kan wijzigen.

Waar verzoekster aanvoert dat vele asielzoekers niet zullen kunnen antwoorden op vragen omtrent de

bestraffing van de uiting van de seksuele geaardheid, aangezien het voor de gemiddelde burger niet

evident is, en zich afvraagt in hoeverre het al dan niet hebben van deze juridische kennis al dan niet

bijdraagt tot de vaststelling of iemand werkelijk homoseksueel is, dient opgemerkt dat redelijkerwijze kan

verwacht worden dat iemand die homoseksueel is in een land waar deze geaardheid juridisch strafbaar

is, zich terdege informeert omtrent het juridisch kader waarin hij zich als homoseksueel beweegt.

Voor het overige komt verzoekster niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde

verklaringen, het opwerpen van een hele reeks 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.

Het medisch attest dat verzoekster bij haar verzoekschrift voegt, stelt enkel dat zij besmet is met het

HIV-virus. Verzoekster laat na om in concreto aan te duiden op welke wijze dit attest bijdraagt aan haar

verweer tegen de bestreden beslissing. De Raad stelt vast dat dit attest niet van aard is de voorgaande

vaststellingen te wijzigen.

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

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

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

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

vreemdelingenwet.

2.3.2. Verzoekster voert geen specifiek element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op

de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas en de elementen in het dossier toont

verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij 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 de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

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

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


