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nr. 142 741 van 3 april 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 Oegandese nationaliteit te zijn, op 12 december 2014

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

staatlozen van 13 november 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 5 februari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

HOECKE en van attaché L. DECROOS, 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 bent een Oegandees staatsburger van Muganda origine met vaste verblijfplaats in het dorp Kyanja,

Kampala (Oeganda). Toen u elf jaar oud was en bij uw oom verbleef, werd u verkracht door uw oudste

neef (K.). Hij verbood u hierover iets te zeggen tegen uw andere familieleden. Toen u ongeveer 13 jaar

oud was, leerde u uw vriendin (B.) kennen. Zij zat in dezelfde klas als u. Ongeveer twee maanden later

kregen jullie een relatie. Tijdens jullie relatie had u regelmatig seks met andere meisjes van uw school,

in de slaapzaal en onder de douche. In februari 2012 werd u samen met (B.) betrapt door een buurman,

toen u met haar seks had in de woonkamer van uw huis. Hij haalde andere buren erbij. Ze wierpen

stenen door de ramen en stonden jullie met stokken op te wachten aan de deur. Uw vriendin (B.) kon in

de kleren van uw broer langs de achterdeur ontsnappen. Toen uw vader thuiskwam en vernam van de

buren wat er gebeurd was, werd u door hem geslagen. U verloor het bewustzijn en werd wakker in het
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ziekenhuis, met uw moeder naast u. U gaf niet toe tegenover uw moeder dat u lesbisch was toen zij u

vroeg wat er aan de hand was. U keerde terug naar huis. U mocht het huis niet meer verlaten van uw

vader, maar u zocht (B.) ’s nachts regelmatig op. Bij terugkeer na één van die bezoekjes werd u

onderweg lastiggevallen door een bende jongens. Zij herkenden u en u werd door hen in de bosjes

geduwd. Daar werd u door één van hen verkracht. Thuisgekomen vertelde u hierover niets tegen uw

ouders. Af en toe ging u het huis nog uit voor boodschappen, maar sommige handelaars weigerden u

nog iets te verkopen. Daarom besloot uw vader dat u het huis helemaal niet meer mocht verlaten. Hij liet

u weten dat hij u zou uithuwelijken aan een vriend van hem, (Y.K.). Op 21 februari 2012 vond er een

ceremonie plaats bij u thuis ter voorbereiding van het huwelijk. Daar ontmoette u enkele familieleden

van (Y.K.). U begreep toen dat uw vader het echt meende. U ging alles vertellen aan uw vriendin (B.).

Zij zocht een blanke vrouwelijke kennis op, (S.), die uw vlucht uit Oeganda zou kunnen regelen. U werd

door (B.) naar een lodge gebracht in Kansanga (Oeganda), waar u gedurende ongeveer 3 weken

ondergedoken verbleef. (B.) kwam u er bijna elke dag opzoeken. Toen ze op een dag bij u was, kreeg

zij via de telefoon van haar broer te horen dat er bij haar thuis werd ingebroken en dat haar broer

geslagen werd. Men had hem bedreigd dat (B.) en u vermoord zouden worden als jullie zouden

terugkeren. Ondanks alles keerde (B.) terug naar huis. U verliet het land op 18 december 2012 samen

met (S.). U vroeg asiel aan bij de Belgische autoriteiten op 20 december 2012. U bent niet in het bezit

van enig identiteitsdocument.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u omwille van uw lesbische geaardheid problemen kende in uw land van

herkomst, Oeganda. Er dient te worden opgemerkt dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor

vervolging zoals bepaald 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 dit omwille

van de volgende redenen.

U stelt lesbisch te zijn en enkele lesbische relaties te hebben gehad in Oeganda, onder anderen met

(B.N.). Nadat u door een buurman met haar in uw huis betrapt werd in februari 2012 en uw vader op de

hoogte werd gebracht, besloot hij u uit te huwelijken aan zijn vriend, (Y.K.). U vluchtte weg naar uw

vriendin (B.), die u hielp het land te verlaten in december 2012.

Doorheen uw verklaringen kan u echter niet overtuigen van uw beweerde lesbische geaardheid, noch

van de vervolging die u in uw land van herkomst, Oeganda, zou vrezen omwille van uw beweerde

seksuele geaardheid.

Eerst en vooral komen uw verklaringen over uw partner (B.N.) niet geloofwaardig over. Zo zei u

tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal dat (B.) op het moment van uw asielaanvraag in

Form 6 zat van het middelbaar onderwijs. Bij DVZ daarentegen verklaarde u dat zij in Form 5 zat.

Geconfronteerd met deze ongerijmdheid, ontkende u wat u eerder had gezegd bij DVZ (CGVS p.11-12).

Een loutere ontkenning van uw vorige verklaringen heft deze anomalie echter niet op. Daarnaast bleek u

de geboortedatum van (B.) niet te kennen. U legde uit dat u nooit verjaardagen vierde (CGVS p.11). Niet

enkel is uw onwetendheid hieromtrent gezien de langere periode die u haar al kende (u zei met haar

een relatie te hebben sinds Form 1, i.e. toen u 13 was, tot aan uw vertrek in december 2012 (CGVS

p.2)) merkwaardig te noemen, maar er dient bovendien ook gewezen te worden op het feit dat u bij DVZ

wel degelijk een specifieke maand vermeld had waarin (B.) jarig zou zijn, met name in maart

(verklaringen DVZ vraag 16b). Verder is het ook eigenaardig dat (B.), ondanks de ernstige problemen

die ze volgens u zelf al kende voor uw vertrek (er werd bij hen ingebroken, haar broer werd geslagen,

en er werd gedreigd dat ze vermoord zouden worden als ze zouden terugkomen (CGVS p.3)), enkel ú

hielp vluchten maar zelf gewoon in Oeganda achterbleef. Het geheel van deze vaststellingen

ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Voorts komt de beleving van uw seksuele geaardheid zelf in het geheel niet doorleefd over. U beweerde

immers dat u uw eerste lesbische ervaring had met (B.) toen u 13 jaar was. Gevraagd hoe u zich voelde

toen u ontdekte dat u lesbisch was, stelt u dat u nooit had verwacht dat u zo zou zijn. U was naar eigen

zeggen niet verward maar u voelde gewoon dat u anders was (CGVS p.15). Wanneer werd opgemerkt

dat het in Oeganda nochtans niet vanzelfsprekend is om lesbische te zijn, stelde u nooit twijfels gehad

te hebben. U voelde zich “gewoon aangetrokken door vrouwen” (CGVS p.15). In de context van een

land als Oeganda, waar homoseksualiteit sterk veroordeeld wordt door de maatschappij in het

algemeen en waar homoseksuele daden zelfs strafbaar zijn (zie informatie in het administratief dossier),

is dit echter een bedenkelijk antwoord. Het ligt immers binnen de verwachtingen dat iemand die in een

homofoob klimaat leeft en ontdekt dat zij lesbisch geaard is, naast positieve gevoelens ook last heeft

van gevoelens zoals twijfel, angst en frustratie, wat bij u zoals blijkt uit uw verklaringen duidelijk niet het

geval is. In dit verband is ook de desinteresse die u aan de dag legt tegenover mogelijke problemen die

andere lesbische meisjes die u kende in Oeganda ondervonden zouden hebben, van bedenkelijk allooi.

Zo gaf u wel degelijk aan homoseksuele vrienden en vriendinnen te hebben op school, maar zei u niet
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te weten of zij omwille hiervan problemen kenden. U zou hier naar eigen zeggen ook nooit naar

gevraagd hebben (CGVS p.15).

Eveneens dient opgemerkt te worden dat het algemene gedrag dat u vertoonde tijdens uw relatie met

(B.) niet te rijmen valt met het huidige anti-homo klimaat in Oeganda. In een homofobe samenleving

zoals die in uw land van herkomst voorkomt, kan er namelijk op zijn minst van u verwacht worden dat u

enige voorzichtigheid aan de dag zou leggen in de beleving van uw homoseksuele geaardheid. Uit uw

verklaringen blijkt echter het tegendeel. Zo (B.) thuis, die volgens u niet afgesloten kon worden (CGVS

p.18). U beweerde bovendien ook in de slaapzaal en in de douche van jullie school seks gehad te

hebben, en niet enkel met (B.), maar ook met andere medeleerlingen (CGVS p.14). Toen u gewezen

werd op het feit dat uw verklaringen, in het licht van het homofobe klimaat in Oeganda en gezien de

gevolgen die het stellen van homoseksueel gedrag in Oeganda kunnen hebben, wel heel merkwaardig

waren, antwoordde u laconiek “dat jullie er niet zo over nadachten” (CGVS p.14).

Ook het feit dat u zich slechts weinig moeite heeft getroost om te weten te komen wat er na uw vlucht

met uw vriendin (B.) is gebeurd, stelt uw relaas in een ongeloofwaardig daglicht. U verklaarde immers

dat u haar pas 5 maanden voor het gehoor bij het CGVS (dd8/05/2014) voor het eerst na uw vlucht uit

Oeganda belde en dat u toen te horen kreeg dat u niet meer mocht bellen omdat het niet veilig was.

Toen u haar terugbelde, vernam u van haar broer dat ze vergiftigd werd en zwaar gewond in het

ziekenhuis lag. Daarna zou (B.)’s nummer volgens u niet meer gewerkt hebben. U hebt echter geen

poging meer gedaan om haar nog op een andere manier proberen te bereiken of om informatie over

haar in te winnen (CGVS p.3). Ook wat de problemen betreft die uw vader door uw lesbische

geaardheid nog ondervonden zou hebben na uw vertrek, kon u weinig informatie geven. Zo wist u niet

wanneer hij precies gearresteerd werd of door wie. U hebt over hem ook geen informatie meer proberen

te verkrijgen omdat uw moeder niet wilde dat u nog terugbelde (CGVS p.3 en 19). Nochtans kan men

verwachten dat u, in de door u opgegeven omstandigheden, toch op alle mogelijke manieren zou

trachten na te gaan wat er met uw partner en met uw vader is gebeurd en hoe de situatie is

geëvolueerd. Dit gegeven ondermijnt de ernst van uw vrees.

Naast voorgaande opmerkingen dient nog gewezen te worden op uw summiere kennis van de

Oegandese wetgeving omtrent homoseksualiteit. Zo verklaarde u niet te weten welke straf je in

Oeganda kan krijgen als je betrapt wordt als homoseksueel, noch in welke mate je strafbaar bent als je

geen aangifte doet wanneer je iemand kent die homo blijkt te zijn of wanneer er enkel maar vermoedens

zijn van homoseksualiteit. U kon al evenmin antwoorden op de vraag of er in de wetgeving rond

homoseksualiteit onderscheid wordt gemaakt in strafbaarheid voor mannen of vrouwen. U zei dat u hier

niets over wist omdat u er niet echt over had gelezen (CGVS p.18). Uw manifeste onwetendheid en

desinteresse met betrekking tot de wetgeving inzake homoseksualiteit tast de geloofwaardigheid van uw

verklaringen verder aan. Redelijkerwijze kan immers worden aangenomen dat iemand die verklaart

gedurende verscheidene jaren als lesbische in Oeganda te hebben gewoond en lesbische relaties

te hebben onderhouden beter op de hoogte zou zijn van de wetgeving en de straffen ter zake. Minstens

kon worden verwacht dat u zich niet enkel ter plaatse, maar ook achteraf nadat u Oeganda verlaten had,

beter zou hebben geïnformeerd teneinde het risico op vervolging te kunnen inschatten.

Aangezien uw verklaringen omtrent uw seksuele geaardheid niet geloofwaardig werden bevonden en

uw geaardheid naar eigen zeggen de aanleiding was voor uw gedwongen huwelijk (CGVS p.4), kan ook

aan dit aspect van uw asielrelaas geen geloof meer gehecht worden. Deze conclusie wordt bovendien

nog versterkt door volgende vaststellingen. Zo wist u bitter weinig te vertellen over de persoon met wie u

in het huwelijksbootje zou moeten treden. U gaf enkel aan dat de man aan wie uw vader u wilde

uithuwelijken, (Y.K.), een vriend van hem was die vaak bij jullie op bezoek kwam (CGVS p.9). Hoewel hij

dus voor u geen onbekende was, kon u echter niet antwoorden op de vraag hoe oud hij was, noch tot

welke etnie hij behoorde. U bleek enkel te weten dat hij moslim was (CGVS p.8-9). U stelde dat zijn

vrouw gestorven was aan aids, maar wat haar naam was, of wanneer zij gestorven was, wist u al

evenmin (CGVS p.8). Op de vraag wat zijn beroep is, antwoordde u dat hij militair is. Zijn precieze

functie kende u echter niet (CGVS p.9). Verder legde u ook vage en tegenstrijdige verklaringen af

aangaande de ceremonie die voorafging aan het huwelijk. Toen u gevraagd werd wie van zijn familie

aanwezig was bij de ceremonie, gaf u een uiterst vaag antwoord (“Zijn broer, ik denk zijn vrienden, twee

ervan, misschien een zus”). Bovendien bleek dat u zich geen enkele van hun namen kon herinneren

(CGVS p.10). Wat de reactie was van de schoonfamilie op de ceremonie en op jullie aangekondigde

huwelijk, wist u al evenmin (CGVS p.10). Bovendien is het in dit verband ook weinig aannemelijk dat

noch uw vader noch uw toekomstige echtgenoot zich de moeite getroost zou hebben om naar u op zoek

te gaan gedurende de periode dat u ondergedoken zat, ook al kende uw vader (B.)’s adres wel degelijk

(CGVS p.11). De vaagheid en onwetendheid die u over voorgaande zaken aan de dag legt en de weinig

aannemelijke verklaringen die u hieromtrent aflegt zijn frappant en doen op bijkomende wijze afbreuk

aan de geloofwaardigheid van uw relaas.
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Ook de geloofwaardigheid van de twee door u aangehaalde incidenten van seksueel geweld die zich

zouden hebben voorgedaan tegenover u, met name door uw neef toen u ongeveer 11 jaar oud was

enerzijds en door onbekenden op straat anderzijds, wordt door enkele vaststellingen ondergraven. Ten

eerste is het opvallend dat u van geen van beide incidenten tijdens het gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken gewag maakte. U wierp op dat men u had gezegd dat u dit maar tijdens het

gehoor bij het CGVS moest vertellen (CGVS p.8 en p.13). Deze uitleg kan echter niet als geldig excuus

aanvaard worden. U bevestigde aan het begin van het gehoor bij het CGVS, toen u de vraag werd

gesteld of u nog opmerkingen had over het interview bij DVZ, immers expliciet dat alles OK was

geweest en dat u bij DVZ alles had kunnen vertellen (CGVS p.2) Ten tweede blijkt uit de vragenlijst

bij DVZ voor het CGVS dat er nergens ook maar enige verwijzing naar deze specifieke problemen wordt

gemaakt, al evenmin toen u bij DVZ werd gevraagd of u nog andere problemen kende met autoriteiten,

medeburgers of problemen van algemene aard (vragenlijst DVZ voor het CGVS vraag 3.De vrees of het

risico bij terugkeer punt 8.). Ten derde is het wel erg eigenaardig dat u het laatste incident, meerbepaald

toen u onderweg van (B.) naar huis door onbekenden op straat werd gegrepen en verkracht, volstrekt

niet in de tijd kon situeren. U zei dat u het zich niet meer kon herinneren, u kon geen specifieke maand

zeggen, en kon zelfs niet preciseren of het zich vlak voor uw vertrek uit Oeganda voordeed, dan wel

meer specifiek ergens tussen februari en december (CGVS p.8). Deze vaststellingen halen uw algehele

geloofwaardigheid verder onderuit.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat er al evenmin geloof gehecht kan worden aan uw verklaringen

inzake uw vluchtroute van Oeganda naar België en betreffende de documenten die er voor deze reis

werden aangemaakt. U verklaart immers dat (S.), een vriendin van uw partner (B.), uw reis had geregeld

vanuit Oeganda naar België. U zou met het vliegtuig gereisd zijn vanuit Entebbe (Oeganda) tot in

België, maar u wist niet met welke luchtvaartmaatschappij u gevlogen bent (CGVS p. 5). U zei dat u zelf

niet in het bezit was van een paspoort. (S.) zou een blauw paspoort bij zich hebben gehad en uw ticket

(CGVS p.5). U kon echter niet zeggen of het om een Oegandees paspoort ging, nog minder op welke

naam dit paspoort werd aangemaakt voor u (CGVS p.5). Het enige wat u hierover kon zeggen, is dat het

niet uw foto was en niet uw naam die in het paspoort voorkwamen (CGVS p.5). Naar eigen zeggen werd

u niet op de hoogte gebracht van wat u moest doen of zeggen (betreffende de voor u gebruikte naam,

de nationaliteit,..) in geval u persoonlijk gecontroleerd zou worden onderweg. U verklaarde dat u enkel

een hotelbooking kreeg, maar zelfs de naam van dit hotel bleek u niet te kennen (CGVS p.6).

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt echter dat er bij binnenkomst van Europa strenge

identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd

over reisdocumenten en reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. Het is dan ook

ongeloofwaardig dat u niet de minste informatie kan geven over de voor uw reisweg gebruikte

documenten of over de inhoud ervan. Gezien het risico op ernstige sancties voor (S.) bij het ontdekken

van een clandestiene passagier tijdens uw reis, is het onwaarschijnlijk dat zij u absoluut niet op de

hoogte gebracht zou hebben van wat u moest zeggen of tonen tijdens uw reis in geval u zelf

controle zou krijgen. Bijgevolg is uw verklaring volgens dewelke u niet op de hoogte bent van het soort

paspoort dat voor uw reis werd gebruikt, noch betreffende de inhoud van dit document, niet

geloofwaardig. Daarenboven ontstaat door bovenstaande conclusies het vermoeden dat u uw

Oegandees paspoort bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte

informatie over het moment en de wijze waarop u uit het land vertrokken bent, verborgen te houden. De

geloofwaardigheid van uw asielrelaas alsook uw algehele oprechtheid wordt hierdoor op definitieve

wijze ondermijnd.

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er geen geloof meer gehecht kan worden aan uw

asielrelaas en er bijgevolg in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden.

De door u neergelegde internetartikels kunnen deze conclusie niet wijzigen aangezien ze louter

verwijzen naar de algemene situatie voor homoseksuelen in Oeganda en niet naar de door u

aangehaalde individuele problemen.

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
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2.1. Verzoekster beroept zich op de schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de materiële motiveringsplicht.

Zij stelt dat zij nog jong is, altijd op kostschool zat en daarna werd opgesloten in haar ouderlijke woning

zodat zij zo goed als geen levenservaring had. Hiermee wordt geen rekening gehouden.

Verzoekster kent de geboortedatum van B. niet uit het hoofd maar weet wel in welke maand zij

verjaarde. De datum zelf had zij in Oeganda opgeschreven.

Verzoekster citeert uit het gehoorverslag van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (CGVS) en stelt dat er geen tegenstrijdigheid is inzake de scholing van B.

Waar de beleving van haar geaardheid niet-doorleefd wordt geacht, betoogt verzoekster dat zij bij haar

eerste seksuele ervaring slechts dertien was en dat geen rekening wordt gehouden met het feit dat zij

op een kostschool met enkel meisjes zat. “De Commissaris-Generaal gaat er ook volledig aan voorbij

dat er in Oeganda een veel vrije beleving is en er een grotere tolerantie is voor wat betreft de uiting van

seksuele gevoelens tussen homo’s en tussen lesbiennes. In vergelijking met België is de tolerantie

tegenover dit seksueel gedrag in Oeganda veel groter”. Enkel wanneer men zich manifesteert als homo

of lesbienne of als koppel, veroordeelt de maatschappij dit gedrag en is er zeer repressieve wetgeving

van toepassing. Het CGVS maakt dit onderscheid niet. Het valt ook op dat er geen informatie in het

dossier zit over de beleving van homoseksualiteit in Oeganda. Verzoekster had dus ook geen

desinteresse voor de eventuele problemen van de andere lesbische meisjes die zij kende “omdat de

dagelijkse realiteit zo is dat de gemeenschap deze seksuele handelingen tolereert”.

Inzake haar ongeloofwaardig bevonden handelingen, stelt verzoekster dat voorbij wordt gegaan aan

haar jonge leeftijd en het feit dat de seksuele handelingen vooral in het internaat plaatsvonden. Wel kan

men stellen dat zij een risico namen door bij verzoekster thuis seks te hebben. “Het is echter niet

uitzonderlijk dat personen met een verboden relatie risico’s nemen, integendeel”.

Verzoekster weet dat er een strenge wetgeving is tegen homoseksualiteit in haar land. De details zijn

haar niet bekend. Zij maakt de vergelijking met Belgische cannabisboeren en poneert dat 95% van hen

niet zou kunnen antwoorden op de vraag hoeveel gevangenisstraf en hoeveel boete hierop staat.

Verzoekster kon weinig informatie geven over de man waarmee zij moest huwen omdat zij deze

persoon niet zelf uitkoos. Het betrof de keuze van haar vader en zij had geen interesse in deze man of

diens familie.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991,

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.

2.2.2. 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.

2.2.3. Dient vooreerst te worden opgemerkt dat verzoekster geen begin van bewijs bijbrengt ter staving

van haar voorgehouden identiteit, herkomst en asielrelaas.

Evenmin brengt zij enig begin van bewijs bij ter adstructie van haar voorgehouden reisweg naar België,

en dit ondanks dat zij deze per vliegtuig zou hebben afgelegd. In de bestreden beslissing wordt inzake

deze reisweg daarenboven met recht gemotiveerd:

“Ten slotte moet worden opgemerkt dat er al evenmin geloof gehecht kan worden aan uw verklaringen

inzake uw vluchtroute van Oeganda naar België en betreffende de documenten die er voor deze reis

werden aangemaakt. U verklaart immers dat (S.), een vriendin van uw partner (B.), uw reis had geregeld
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vanuit Oeganda naar België. U zou met het vliegtuig gereisd zijn vanuit Entebbe (Oeganda) tot in

België, maar u wist niet met welke luchtvaartmaatschappij u gevlogen bent (CGVS p. 5). U zei dat u zelf

niet in het bezit was van een paspoort. (S.) zou een blauw paspoort bij zich hebben gehad en uw ticket

(CGVS p.5). U kon echter niet zeggen of het om een Oegandees paspoort ging, nog minder op welke

naam dit paspoort werd aangemaakt voor u (CGVS p.5). Het enige wat u hierover kon zeggen, is dat het

niet uw foto was en niet uw naam die in het paspoort voorkwamen (CGVS p.5). Naar eigen zeggen werd

u niet op de hoogte gebracht van wat u moest doen of zeggen (betreffende de voor u gebruikte naam,

de nationaliteit,..) in geval u persoonlijk gecontroleerd zou worden onderweg. U verklaarde dat u enkel

een hotelbooking kreeg, maar zelfs de naam van dit hotel bleek u niet te kennen (CGVS p.6).

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt echter dat er bij binnenkomst van Europa strenge

identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd

over reisdocumenten en reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. Het is dan ook

ongeloofwaardig dat u niet de minste informatie kan geven over de voor uw reisweg gebruikte

documenten of over de inhoud ervan. Gezien het risico op ernstige sancties voor (S.) bij het ontdekken

van een clandestiene passagier tijdens uw reis, is het onwaarschijnlijk dat zij u absoluut niet op de

hoogte gebracht zou hebben van wat u moest zeggen of tonen tijdens uw reis in geval u zelf

controle zou krijgen. Bijgevolg is uw verklaring volgens dewelke u niet op de hoogte bent van het soort

paspoort dat voor uw reis werd gebruikt, noch betreffende de inhoud van dit document, niet

geloofwaardig.”

Verzoekster laat de voormelde motieven volledig ongemoeid. Derhalve blijven deze onverminderd

gehandhaafd. Dat zij geen begin van bewijs bijbrengt ter staving van haar voorgehouden reisweg per

vliegtuig naar België en over deze reisweg ongeloofwaardige verklaringen aflegde, vormt een negatieve

indicatie voor de algehele geloofwaardigheid van haar verklaringen.

Verzoekster baseert onderhavige asielaanvraag en de aangevoerde vrees voor vervolging op de

problemen die zij zou hebben gekend naar aanleiding van haar geaardheid en haar relatie met B.

Verzoekster slaagt er echter niet in om haar relatie met B., door wie zij haar geaardheid zou hebben

ontdekt, aannemelijk te maken. Uit haar verklaringen blijkt vooreerst dat zij tegenstrijdige verklaringen

aflegde over het jaar van het middelbaar onderwijs waarin B. zat op het moment van haar

asielaanvraag. Bij de DVZ verklaarde zij dat B. op dat ogenblik in Form 6 zat (administratief dossier,

stuk 17, verklaring, nr.16b) terwijl zij bij het CGVS verklaarde dat B. op dat ogenblik in Form 5 zat en,

geconfronteerd met haar eerdere verklaringen bij de DVZ, deze eerdere gezegden eenvoudigweg

ontkende (administratief dossier, stuk 6, p.11-12). Deze loutere ontkenning heft de vastgestelde

incoherentie echter niet op. Hoe de loutere herhaling van verzoeksters verklaringen bij het CGVS

afbreuk zou kunnen doen aan deze incoherentie, kan evenmin worden ingezien. Uit de terecht

aangehaalde verklaringen in de bestreden beslissing blijkt bovendien dat verzoekster, hoewel zij bij de

DVZ in staat bleek aan te geven in welke specifieke maand B. zou zijn geboren, bij het CGVS niet in

staat bleek haar geboortedatum of de maand waarin zij was geboren te geven. Gezien verzoekster

jarenlang samen zou zijn geweest met B. en B. bovendien de gewoonte had om haar verjaardag te

vieren (ibid., p.11), mocht van verzoekster worden verwacht dat zij over de geboortedatum van B. meer

coherente en preciezere verklaringen zou afleggen. Daarenboven blijkt uit de stukken van het dossier

dat verzoekster niet kon aangeven hoe B. haar ouders zou hebben verloren (ibid., p.19). Verzoekster

bleek evenmin met zekerheid te kunnen aangeven waar B. is geboren (administratief dossier, stuk 17:

verklaring, nr.16b). Gelet op hun beweerde jarenlange relatie mochten van verzoekster over deze

persoon meer gedegen verklaringen worden verwacht. Bovendien legde verzoekster meermaals

tegenstrijdige verklaringen af aangaande het adres van B. Bij de DVZ verklaarde zij dat B. woonde in

“Kisaasi-dorp, Kampala, Uganda” (ibid., nr.16b). Bij het CGVS verklaarde verzoekster aanvankelijk dat

B. woonde in “Bokota (…) Niet ver, aan de weg naar Kiyanga” (administratief dossier, stuk 6, p.8). Later

tijdens het gehoor verklaarde zij dan weer dat B. woonde “in Simbukocho, Kampala” (ibid., p.11). De

geloofwaardigheid van verzoeksters beweerde relatie met B. en de problemen die zij naar aanleiding

van deze relatie zou hebben gekend wordt nog verder ondermijnd door de in de bestreden beslissing

gedane, pertinente en terechte vaststelling dat het eigenaardig is “dat (B.), ondanks de ernstige

problemen die ze volgens u zelf al kende voor uw vertrek (er werd bij hen ingebroken, haar broer werd

geslagen, en er werd gedreigd dat ze vermoord zouden worden als ze zouden terugkomen (CGVS

p.3)), enkel ú hielp vluchten maar zelf gewoon in Oeganda achterbleef.”

Verder wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd dat verzoeksters verklaringen omtrent de

ontdekking en de beleving van haar voorgehouden seksuele geaardheid geheel niet doorleefd zijn. Het

is, gelet op het homofobe klimaat in Oeganda, immers geenszins geloofwaardig dat verzoekster louter
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positieve gevoelens zou hebben gekend wanneer zij haar geaardheid ontdekte en geen last zou hebben

gehad van gevoelens zoals twijfel, angst en frustratie. Het gebrek aan interesse dat verzoekster had,

blijkens de met recht weergegeven verklaringen in de bestreden beslissing omtrent de mogelijke

problemen van de andere lesbische meisjes die zij in Oeganda kende in de homofobe context waarin zij

leefde, kan evenmin worden aangenomen. Dat verzoekster nog jong was en op een kostschool zat, doet

aan het voorgaande geenszins afbreuk. Indien verzoekster werkelijk op dertienjarige leeftijd haar

geaardheid ontdekte, in haar land jarenlang een lesbische relatie had, gedurende deze relatie nog

andere lesbische contacten onderhield en andere lesbische personen leerde kennen kon worden

verwacht dat zij daarbij ooit enig gevoel van vertwijfeling, angst of frustratie zou hebben gekend en zich

zou hebben geïnteresseerd voor de eventuele problemen van deze andere lesbische personen.

De geloofwaardigheid van verzoeksters vermeende geaardheid wordt bovendien op fundamentele wijze

verder ondergraven doordat zij op heden en ter verklaring van het voorgaande tracht te laten uitschijnen

dat er in de Oegandese maatschappij een vrije seksualiteitsbeleving mogelijk is voor lesbiennes,

beweert dat er een grote tolerantie is ten aanzien van de uiting van seksuele gevoelens tussen

lesbiennes en zelfs stelt dat de tolerantie in Oeganda tegenover zulk seksueel gedrag veel groter is dan

in België. Nog daargelaten dat zij deze beweringen op generlei wijze staaft of onderbouwt, dient immers

te worden vastgesteld dat deze manifest in strijd zijn met haar eerdere verklaringen. Zo verklaarde zij in

de vragenlijst van het CGVS eenduidig: “Lesbisch zijn is een schande in Uganda” (administratief

dossier, stuk 17, vragenlijst, p.4). Tijdens het gehoor bij het CGVS stelde zij dat homoseksualiteit binnen

haar geloof taboe is. Tevens gaf zij duidelijk aan dat haar landgenoten een bijzonder negatieve houding

hebben ten aanzien van homoseksualiteit en preciseerde zij: “Ze zien het als terroristen, alsof we

mensen doden. Ze denken dat we dodelijk zijn, dat we aids hebben, dat ik niet dicht bij kinderen mag

komen, dat het besmettelijk is. Ze denken dat het een mentaal probleem is”. Verder verklaarde zij dat de

autoriteiten hierover hetzelfde denken, dat deze denken dat het een slecht iets is en dat het bij wet

verboden is (administratief dossier, stuk 6, p.15-16). Bovendien strookt de vermeende tolerantie van de

Oegandese maatschappij jegens homoseksuelen en lesbiennes in het geheel niet met de beweerde

felle reactie van deze maatschappij op de betrapping van verzoekster en haar partner B. Evenmin valt

deze te rijmen met de informatie in het administratief dossier omtrent de strenge en repressieve

wetgeving ten aanzien van homoseksualiteit in verzoeksters land van herkomst (administratief dossier,

stuk 15: documenten; stuk 16: landeninformatie).

Omtrent verzoeksters kennis inzake deze wetgeving, wordt in de bestreden beslissing daarenboven met

recht gemotiveerd:

“Naast voorgaande opmerkingen dient nog gewezen te worden op uw summiere kennis van de

Oegandese wetgeving omtrent homoseksualiteit. Zo verklaarde u niet te weten welke straf je in

Oeganda kan krijgen als je betrapt wordt als homoseksueel, noch in welke mate je strafbaar bent als je

geen aangifte doet wanneer je iemand kent die homo blijkt te zijn of wanneer er enkel maar vermoedens

zijn van homoseksualiteit. U kon al evenmin antwoorden op de vraag of er in de wetgeving rond

homoseksualiteit onderscheid wordt gemaakt in strafbaarheid voor mannen of vrouwen. U zei dat u hier

niets over wist omdat u er niet echt over had gelezen (CGVS p.18).”

Verzoekster betwist niet dat zij een summiere kennis vertoonde over de wetgeving inzake

homoseksualiteit in haar land van herkomst doch tracht dit gebrek aan kennis te vergoelijken middels

een verwijzing naar de situatie van Belgische cannabisboeren en door te poneren dat dergelijke

cannabisboeren ook niet op de hoogte zijn van de wetgeving ter zake. Nog daargelaten dat zij dit niet

staaft, kan deze vergelijking echter niet worden aangenomen ter verklaring van haar gebrek aan kennis.

Het is geenszins onredelijk om te verwachten dat iemand die reeds op dertienjarige leeftijd haar

lesbische geaardheid zou hebben ontdekt in een homofobe maatschappij, die jarenlang een lesbische

relatie zou hebben gehad, die tijdens deze relatie nog andere lesbische contacten zou hebben gehad en

die ingevolge haar geaardheid en haar relatie problemen zou hebben gekend en het land diende te

verlaten teneinde internationale bescherming te zoeken, beter op de hoogte zou zijn van de wetgeving

en de straffen ter zake. Minstens kon worden verwacht dat verzoekster zich, te meer nu zij zelf enkele

artikelen neerlegde inzake deze wetgeving (administratief dossier, stuk 15: documenten), over deze

wetgeving zou hebben geïnformeerd in het kader van haar asielaanvraag en teneinde het risico op

vervolging in haar hoofde beter te kunnen inschatten. Aldus tasten verzoeksters onwetendheid en

gebrek aan interesse inzake de wetgeving aangaande homoseksualiteit in haar land weldegelijk de

geloofwaardigheid van haar verklaringen aan.

Gelet op het bestaan van deze wetgeving en het homofobe klimaat in verzoeksters land van herkomst,

zijn verzoeksters gedragingen doorheen haar beweerde relatie met B. bovendien geheel niet plausibel.

In deze context kon van haar worden verwacht dat zij minstens enige voorzichtigheid aan de dag zou
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hebben gelegd in de beleving van haar geaardheid. Desalniettemin blijkt uit de terecht aangehaalde

verklaringen in de bestreden beslissing dat zij met B. seks zou hebben gehad in de woonkamer van

haar huis en in de slaapkamer van B. in het huis van B., die niet kon worden afgesloten. Tevens zou zij

meermaals met B. en andere medeleerlingen seks gehad hebben in de slaapzaal en de douches van

haar school. Wanneer zij erop werd gewezen dat deze verklaringen, gelet op het homofobe klimaat en

de gevolgen die het stellen van zulke handelingen in Oeganda kunnen hebben, merkwaardig zijn,

antwoordde zij laconiek dat zij hierover niet zo nadachten. Ook van een jeugdig persoon mag echter

worden verwacht dat deze toch enige voorzichtigheid aan de dag zou leggen in dergelijke context. De

louter algemene bewering dat het niet uitzonderlijk is dat personen met een verboden relatie risico’s

nemen kan niet verklaren waarom verzoekster veelvuldig dermate risicovol gedrag zou hebben gesteld

en doet geen afbreuk aan het voorgaande.

Verzoekster laat de bestreden beslissing verder ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“Ook het feit dat u zich slechts weinig moeite heeft getroost om te weten te komen wat er na uw vlucht

met uw vriendin (B.) is gebeurd, stelt uw relaas in een ongeloofwaardig daglicht. U verklaarde immers

dat u haar pas 5 maanden voor het gehoor bij het CGVS (dd8/05/2014) voor het eerst na uw vlucht uit

Oeganda belde en dat u toen te horen kreeg dat u niet meer mocht bellen omdat het niet veilig was.

Toen u haar terugbelde, vernam u van haar broer dat ze vergiftigd werd en zwaar gewond in het

ziekenhuis lag. Daarna zou (B.)’s nummer volgens u niet meer gewerkt hebben. U hebt echter geen

poging meer gedaan om haar nog op een andere manier proberen te bereiken of om informatie over

haar in te winnen (CGVS p.3). Ook wat de problemen betreft die uw vader door uw lesbische

geaardheid nog ondervonden zou hebben na uw vertrek, kon u weinig informatie geven. Zo wist u niet

wanneer hij precies gearresteerd werd of door wie. U hebt over hem ook geen informatie meer proberen

te verkrijgen omdat uw moeder niet wilde dat u nog terugbelde (CGVS p.3 en 19). Nochtans kan men

verwachten dat u, in de door u opgegeven omstandigheden, toch op alle mogelijke manieren zou

trachten na te gaan wat er met uw partner en met uw vader is gebeurd en hoe de situatie is

geëvolueerd. Dit gegeven ondermijnt de ernst van uw vrees.”

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

verzoekster niet weerlegd wordt, door de Raad overgenomen.

Het voorgaande volstaat om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters

seksuele geaardheid en relatie met B. en de hieruit voortvloeiende problemen. Derhalve kan evenmin

geloof worden gehecht aan het gedwongen huwelijk dat aan verzoekster zou zijn opgelegd ingevolge

haar geaardheid en relatie.

De geloofwaardigheid van dit gedwongen huwelijk wordt bovendien nog verder ondermijnd doordat

verzoekster, zoals blijkt uit de verklaringen die in dit kader terecht worden aangehaald in de bestreden

beslissing, uiterst vage verklaringen aflegde over de persoon met wie zij diende te huwen. Verzoekster

betwist de dienaangaande gedane vaststellingen niet. Dat zij deze persoon niet zelf uitkoos en hierin

geen interesse had kan haar vage verklaringen bovendien niet verklaren. Zij gaf immers aan dat deze

persoon voor haar geen onbekende was doch integendeel bevriend was met haar vader en vaak bij hen

op bezoek kwam (administratief dossier, stuk 6, p.9).

Verzoekster legde blijkens de met reden weergegeven verklaringen in de bestreden beslissing verder

uitermate vage verklaringen af aangaande de ceremonie die vooraf zou zijn gegaan aan het huwelijk. Zo

legde zij vage verklaringen af omtrent de aanwezige familieleden van de man met wie zij diende te

huwen, kon zij zich van geen van hen de naam herinneren en wist zij niet wat de reactie was van de

familie van de man op de ceremonie en op het aangekondigde huwelijk. Dat deze familie haar niet

interesseerde kan niet volstaan om de voormelde vaagheden te verklaren. Uit haar verklaringen blijkt

immers dat het een plechtige ceremonie was, waarbij de familie van de man allerlei zaken kocht, zij een

speciaal gewaad moest dragen en zij de familie moest komen groeten (ibid., p.10). Redelijkerwijze kan

worden aangenomen dat men haar daarbij minstens aan deze familieleden zou hebben voorgesteld.

Verzoekster onderneemt voorts geen poging teneinde de bestreden beslissing te weerleggen en laat

deze geheel ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“Ook de geloofwaardigheid van de twee door u aangehaalde incidenten van seksueel geweld die zich

zouden hebben voorgedaan tegenover u, met name door uw neef toen u ongeveer 11 jaar oud was

enerzijds en door onbekenden op straat anderzijds, wordt door enkele vaststellingen ondergraven. Ten

eerste is het opvallend dat u van geen van beide incidenten tijdens het gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken gewag maakte. U wierp op dat men u had gezegd dat u dit maar tijdens het

gehoor bij het CGVS moest vertellen (CGVS p.8 en p.13). Deze uitleg kan echter niet als geldig excuus
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aanvaard worden. U bevestigde aan het begin van het gehoor bij het CGVS, toen u de vraag werd

gesteld of u nog opmerkingen had over het interview bij DVZ, immers expliciet dat alles OK was

geweest en dat u bij DVZ alles had kunnen vertellen (CGVS p.2) Ten tweede blijkt uit de vragenlijst

bij DVZ voor het CGVS dat er nergens ook maar enige verwijzing naar deze specifieke problemen wordt

gemaakt, al evenmin toen u bij DVZ werd gevraagd of u nog andere problemen kende met autoriteiten,

medeburgers of problemen van algemene aard (vragenlijst DVZ voor het CGVS vraag 3.De vrees of het

risico bij terugkeer punt 8.). Ten derde is het wel erg eigenaardig dat u het laatste incident, meerbepaald

toen u onderweg van (B.) naar huis door onbekenden op straat werd gegrepen en verkracht, volstrekt

niet in de tijd kon situeren. U zei dat u het zich niet meer kon herinneren, u kon geen specifieke maand

zeggen, en kon zelfs niet preciseren of het zich vlak voor uw vertrek uit Oeganda voordeed, dan wel

meer specifiek ergens tussen februari en december (CGVS p.8). Deze vaststellingen halen uw algehele

geloofwaardigheid verder onderuit.

(…)

De door u neergelegde internetartikels kunnen deze conclusie niet wijzigen aangezien ze louter

verwijzen naar de algemene situatie voor homoseksuelen in Oeganda en niet naar de door u

aangehaalde individuele problemen.”

De voormelde motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar zij door

verzoeksters geheel ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekster beweerde geaardheid en asielrelaas.

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.

2.2.4. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar geaardheid en haar relaas, toont

verzoekster, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in 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
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De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie april tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


