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nr. 151 811 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 Oegandese nationaliteit te zijn, op 6 maart 2015 heeft

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

25 februari 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 26 mei 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. STEVENS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché C. MISSEGHERS, 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 Oegandese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Mulago. U kende problemen

omwille van uw lesbische geaardheid in Oeganda en vluchtte naar België, waar u op 22 oktober 2010

asiel vroeg. Op 2 december 2011 werd u de status van vluchteling verleend. Na uw erkenning als

vluchteling werd door het CGVS vastgesteld dat op uw Facebook account, door het

CGVS geconsulteerd op 19 januari en 10 februari 2015, melding werd gemaakt van het feit dat u sinds

21 april 2012 een relatie heeft met een Belgische man, (Wouter H.). Deze informatie riep bij het CGVS

vragen op bij de waarachtigheid van uw verklaringen over uw lesbische geaardheid, die de basis

vormde voor uw erkenning als vluchteling. Het CGVS besloot daarop om u op 13 februari 2015

nogmaals uit te nodigen en u te ondervragen over deze nieuwe elementen en over de vervolgingsfeiten

die u in het kader van uw asielaanvraag aanhaalde.
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B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat er na uw erkenning als vluchteling nieuwe elementen in

uw asieldossier zijn opgedoken waaruit blijkt dat de verklaringen die u in de loop van de

asielprocedure heeft afgelegd en die essentieel waren voor uw erkenning als vluchteling

ongeloofwaardig zijn.

Vooreerst kunnen vragen worden gesteld bij uw beweerde lesbische geaardheid.

Gevraagd naar uw reactie op de vaststelling dat uit uw Facebook Account blijkt dat u momenteel een

langdurige relatie heeft met een man (zie afdruk van Facebook account in het administratief dossier),

terwijl u door het CGVS als vluchteling werd erkend op basis van uw lesbische geaardheid, antwoordde

u dat u nog altijd lesbisch bent (gehoor III CGVS, p. 3), maar dat u hier geen vrouwelijke partner kon

vinden, omdat u de blanke meisjes te afstandelijk vond en de zwarte meisjes waar u interesse voor had

‘niet vrij’ waren en soms ook beschaamd, waardoor u zich daar niet goed bij voelde (gehoor III CGVS, p.

5). U zei verder dat u zich naar aanleiding van uw teleurstelling om [in België] een lesbische partner te

vinden afvroeg ‘Waarom zou ik geen man proberen ?’ (gehoor III CGVS, p. 5).

Het is echter vreemd dat iemand die zelf zegt lesbisch geaard te zijn enkel op basis van het feit dat

de omstandigheden in België niet meezaten om een lesbische partner te vinden die u beviel, dan maar

bij wijze van alternatief een (relatie met een) man zou ‘proberen’. U verklaarde immers tijdens het eerste

gehoor niet alleen dat u reeds een (seksuele) relatie heeft gehad met een man/jongen in Oeganda

(gehoor II CGVS, p. 3), vóór u een relatie had met uw lesbische vriendin - zodat u strikt genomen geen

relatie met een man meer moest ‘proberen’ bij gebrek aan lesbische partner - maar bovendien

verklaarde u tijdens datzelfde gehoor dat u - sinds u in Oeganda uw lesbische vriendin leerde kennen -

geen gevoelens meer had voor mannen, maar enkel voor vrouwen (gehoor II CGVS, p. 3) en geen

enkele interesse meer had in jongens (gehoor II CGVS, p. 4). Wanneer u toen werd gevraagd hoe u

uzelf in de toekomst zag, met een man of een vrouw, antwoordde u ‘Een vrouw’ (gehoor II CGVS, p. 5).

Deze verklaringen die u tijdens het tweede gehoor aflegde wijzen erop dat u toen vrij zeker leek te zijn

wat betreft uw seksuele voorkeur voor vrouwen. Tijdens het laatste gehoor door het CGVS suggereerde

u echter dat u niet zeker bent over uw seksuele voorkeur. U verwees naar het feit dat u nog jong bent en

nog geen engagement wil aangaan ; u kon geen uitsluitsel geven over het feit of u al dan niet uw

toekomst zal uitbouwen met een vrouw of een man (gehoor III CGVS, p. 4-7). Hoewel het ervaren van

twijfel omtrent seksuele voorkeur hier op zich niet meteen wordt betwist, kunnen hieromtrent wel

volgende opmerkingen worden gemaakt ; ten eerste blijkt uit de gegevens op uw Facebook account, die

u tijdens het 3de gehoor bevestigde (gehoor III CGVS, p. 2, 3, 4), dat u reeds sinds 21 april 2012 een

relatie heeft met een man, hetgeen toch wijst op een duurzame heteroseksuele relatie. Ten tweede kan

worden vastgesteld dat u verklaarde zich na uw relatie met (A.) in Oeganda vrij zeker te hebben gevoeld

over uw seksuele voorkeur voor vrouwen – een seksuele voorkeur die u tijdens het tweede gehoor door

het CGVS in maart 2011 ook duidelijk verwoordde (cf. supra gehoor II CGVS, p. 3-4-5) - maar dat deze

beweerde seksuele voorkeur tijdens uw verblijf in Belgie blijkbaar nooit geleid heeft tot een (duurzame)

relatie met een vrouw, omdat u verklaarde te twijfelen over uw seksuele voorkeur. Dit is des te meer

bevreemdend omdat men enerzijds zou verwachten dat u in een homofobe context als de

Oegandese samenleving meer onderhevig zou zijn aan twijfel over uw seksuele voorkeur voor vrouwen

door de druk van de omstandigheden, terwijl men anderzijds zou verwachten dat de Belgische

samenleving, waar lesbianisme niet verboden is, u juist meer zekerheid zou kunnen bieden over uw

seksuele voorkeur, terwijl uit uw verklaringen net het tegendeel blijkt. U merkte overigens ook tijdens het

derde gehoor op dat u niet voor altijd lesbisch kan zijn, dat u verwacht dat u op een bepaald moment

niet meer lesbisch zal zijn (gehoor III CGVS, p. 3).

Daarnaast kan ook worden opgemerkt dat u tijdens het derde gehoor weliswaar spontaan verklaarde dat

u in België clubs frekwenteerde waar lesbische vrouwen elkaar ontmoetten, maar u kon geen enkele

naam recapituleren van een dergelijke club, terwijl uit uw verklaringen kan worden afgeleid dat u er

meer dan één frekwenteerde (gehoor III CGVS, p. 4). U kan zich ook geen namen van meisjes meer

herinneren met wie u hier een date had of met wie u nader kennis wilde maken (gehoor III CGVS, p. 5).

Uw verklaringen dat u zich concentreerde op uw integratie in België en op uw studie en dat u geen tijd

meer had om naar vrouwen op zoek te gaan, zijn ook erg bevreemdend, omdat uw integratie en studie

geen beletsel hoeven te zijn om uiting te geven aan een eventuele behoefte om in contact te treden met

vrouwen en desgevallend een relatie met hen aan te gaan. Uw integratie en studie beletten u immers

niet om in contact te komen met een man en een relatie met hem aan te gaan.

In het algemeen kan worden opgemerkt dat de voorstelling die u van uw lesbische geaardheid lijkt te

maken er één is van een mogelijke (rationele) optie/keuze, die desgevallend ‘on hold’ kan gezet worden

wanneer er andere prioriteiten zijn (i.c. studie en integratie) of zelfs helemaal kan worden verloochenend

(i.c. door een heteroseksuele relatie aan te gaan) wanneer er geen lesbische partner beschikbaar is en

waarvan u ook verwacht dat deze op termijn zal veranderen en zal verdwijnen (cf. supra). Nergens uit
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uw verklaringen blijkt dat u uw lesbische geaardheid beschouwt als een intrinsiek, alomvattend en

permanent onderdeel van u als persoon.

Deze vaststellingen laten toe om uw beweerde lesbische geaardheid te betwijfelen.

Verder laten een aantal van uw verklaringen over essentiële personen en elementen uit

uw vervolgingsrelaas toe om dit relaas alsnog in twijfel te trekken. Hierdoor kan uw lesbische

geaardheid in bijkomende mate worden betwist.

Vooreerst zijn een aantal van uw verklaringen over (A.N.), uw beweerde lesbische partner,

bijzonder bedenkelijk. U liet tijdens het tweede en derde gehoor uitschijnen dat uw relatie met (A.) erg

bijzonder was en dat u graag opnieuw een relatie zoals met haar zou hebben (gehoor II CGVS, p. 3 en

gehoor III CGVS, p. 5). In het licht van deze verklaringen werd u gevraagd of u stappen heeft

ondernomen om met haar in contact te treden na uw vertrek uit Oeganda. Gevraagd of u haar op

Facebook probeerde terug te vinden, antwoordde u ontwijkend ‘Ik ga normaal niet veel op Facebook. Ik

ben geen fan van Facebook’ (gehoor III CGVS, p. 5). Toen u daarop werd gevraagd waarom u niet naar

haar zocht op Facebook, indien u zo veel van haar hield en uw relatie met haar zo goed was [en u

bovendien een eigen Facebook account heeft], antwoordde u andermaal ontwijkend ‘Facebook…

mensen kunnen daar alles opzetten; je kan er onechte foto’s opzetten, zelfs van dieren en schuilnamen

gebruiken. Ik kan niet zeker weten of zij het is als ik haar naam zou terugvinden’ (gehoor III CGVS, p. 5).

Uit deze verklaringen kan worden afgeleid dat u geen poging deed om haar te vinden op Facebook en

daar allerlei verantwoordingen voor probeerde aan te brengen. Pas toen de protection officer u zei dat

zij wel de naam van uw vriendin op Facebook heeft gezocht, verschillende accounts op die naam heeft

gevonden en u vroeg waarom u dat dan niet deed, reageerde u plots dat u dat ook had gedaan en

verschillende accounts op haar naam had gevonden. Eerst zei u dat u haar niet vond, maar dan

beweerde u dat u geen contact opnam met iemand van de lijst van de accounts op haar naam omdat u

dacht dat het riskant zou zijn als zij het niet zou zijn (gehoor III CGVS, p. 6). Het komt echter niet

oprecht over dat u uw verklaringen bijstelt in functie van wat de protection officer zegt en opmerkt en

bovendien toont u niet aan waarom u – als erkend vluchteling in België - het risico niet kon nemen om te

trachten in contact te treden met de vrouw die van een dermate groot belang was in uw leven en met

wie u een bijzondere (lesbische) relatie had. Om dezelfde reden is het bedenkelijk dat u ontkennend

antwoordde wanneer de protection officer u vroeg of u vóór uw vertrek uit Oeganda, toen u gedurende 2

weken met (A.) in een hotel in Jinja verbleef, afspraken met haar maakte om opnieuw contact met haar

toe zoeken nadat jullie (elk apart) uit Oeganda zouden vertrekken (gehoor III CGVS, p. 10). U voegde

eraan toe dat jullie niet veel praatten, bang waren en nog erg jong waren (gehoor III CGVS, p. 10). Dit

belet niet dat men toch zou verwachten dat 2 meisjes die elkaar erg graag zagen, die door hun

omgeving vijandig bejegend werden precies omwille van het feit dat ze elkaar graag zagen en die

daarom gedwongen werden om hun land te verlaten, er toch alles zouden aan doen om opnieuw met

elkaar in contact te komen vanaf het moment dat ze in veiligheid zouden zijn. Dat jullie dat niet deden,

roept dan ook vragen op over de waarachtigheid van uw verklaringen over uw lesbische relatie met

(A.).

Gevraagd hoe lang u een relatie met (A.) had, antwoordde u dat jullie 4 jaar samen op school zaten,

maar wanneer de vraag naar de duur van jullie relatie werd herhaald, antwoordde u vreemd genoeg dat

u het niet wist, ook niet toen u gevraagd werd of het langer dan een jaar was (gehoor III CGVS, p. 8).

Op de vraag hoe oud uw beweerde vriendin (A.) was in vergelijking met u, antwoordde u ‘ongeveer

dezelfde leeftijd; misschien iets ouder’ (gehoor III CGVS, p. 9). Tijdens het tweede gehoor verklaarde u

echter dat ze jonger dan u was (gehoor II CGVS, p. 2). Gevraagd naar de namen van de broers en

zussen van (A.), bleef u het antwoord schuldig, wat des te meer verbazing wekt, omdat - wanneer u

door de protection officer werd gevraagd of u haar zussen en broers kende, u bevestigend antwoordde

en er spontaan aan toevoegde dat het haar zus was die uw vertrek uit Oeganda regelde. U verklaarde

de naam van haar zus echter niet te kennen (gehoor III CGVS, p. 9). Dit is bijzonder merkwaardig, niet

alleen omdat u tijdens het tweede gehoor de volledige naam, de woonplaats, burgerlijke staat, beroep

en leeftijd van de zus van (A.) wist te preciseren (gehoor II CGVS, p. 5), maar ook omdat men

zou verwachten dat u zich minstens de naam van de zus van uw geliefde, die er nota bene voor zou

hebben gezorgd dat u het land kon verlaten, zou herinneren. Bovendien verklaarde u dat de zus van uw

geliefde de enige persoon van haar familie was die afwist van jullie relatie (gehoor II CGVS, p. 4), wat

het des te opmerkelijker maakt dat u zich niet eens meer haar naam zou herinneren.

Daarnaast legde u ook incoherente en vage verklaringen af over de personen door wie u en (A.) zouden

zijn betrapt. U vermeldde aanvankelijk tijdens het eerste gehoor dat de persoon die u en (A.) betrapte

een jongen was met de naam (M.) (gehoor I CGVS, p. 3), om dit een beetje later te corrigeren door te

zeggen dat het 2 meisjes waren die jullie betrapten, namelijk (S.) en (Al.) (gehoor I CGVS, p. 3). Tijdens

het tweede gehoor verklaarde u andermaal dat het (S.) en (Al.) waren die jullie betrapten (gehoor II

CGVS, p. 7). Toen u echter tijdens het derde gehoor werd gevraagd hoe de 2 meisjes heetten die u

betrapt hadden, bleef u het antwoord schuldig en zei u dat het lang geleden was (gehoor III CGVS, p.
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9). Het komt echter volstrekt niet overtuigend over dat u zich de namen van deze 2 personen (waarvan

minstens één van uw dorp (gehoor II CGVS, p. 7)) die u en (A.) betrapten niet meer zou herinneren,

vermits zij het waren die – althans volgens uw verklaringen – aan de basis lagen van uw vertrek uit

Oeganda.

Tevens kunnen ernstige bedenkingen worden geformuleerd bij uw ontsnapping. Tijdens het eerste

gehoor verklaarde u dat u – nadat uw moeder had gehoord dat u lesbisch was - door haar werd

opgesloten in het hondenhok, en daar 3 à 4 dagen opgesloten bleef, tot uw broer de hond kwam

voederen en u kon ontsnappen (gehoor I CGVS, p. 2, 4). Ook tijdens het tweede gehoor verklaarde u

dat uw moeder u om die reden in het hondenhok opsloot en dat uw broer de deur opendeed en u kon

ontsnappen (gehoor II CGVS, p. 2, 9). Wanneer u tijdens het derde gehoor spontaan vertelde over uw

opsluiting in en ontsnapping uit het hondenhok, kon u echter niet met zekerheid antwoorden op de vraag

wie de deur van het hondenhok opende en voegde u eraan toe ‘Ik zag niet wie, misschien mijn broer’

(gehoor III CGVS, p. 9). Het is niet overtuigend dat u tijdens 2 opeenvolgende gehoren in 2011 formeel

verklaarde dat u door uw broer werd bevrijd en 4 jaar later verklaarde het niet meer te weten, vooral

omdat het openen van deze deur (en bijgevolg de mogelijkheid voor u om te ontsnappen) een dermate

belangrijk element is in uw asielrelaas, dat men toch zou verwachten dat u zich op om het even

welk moment met zekerheid zou herinneren wie de deur van het hok opende.

Uit dit alles blijkt dat u niet langer kan overtuigen dat u lesbisch geaard bent, noch dat u

Oeganda heeft verlaten omwille van vervolging met betrekking tot uw lesbische geaardheid.

Het door u voorgelegde reisdocument (voor vluchtelingen) (nr. A 302893/050) doet geen afbreuk aan

voorgaande opmerkingen.

Bijgevolg kan in het kader van uw asieldossier niet meer worden besloten tot het bestaan van

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of van

een reëel risico op het lijden van ernstige schade omwille van uw homoseksuele geaardheid. U

bracht geen andere motieven naar voor die zouden toelaten om te kunnen besluiten tot een

dergelijke vrees of een dergelijk risico.

C. Conclusie

Steunend op artikel 57/6, eerste lid, 7° van de Vreemdelingenwet meen ik dat uw vluchtelingenstatus

dient ingetrokken te worden.”

2. Over de rechtspleging

2.1. Verzoekster duidt in haar “VERZOEKSCHRIFT TOT NIETIGVERKLARING” als tegenpartij aan:

“De Belgische Staat vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid”.

2.2. Onderhavige procedure situeert zich duidelijk onder de rechtsmacht van de Raad bepaald bij artikel

39/2, § 1 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) en ressorteert niet onder de

bepalingen zoals voorzien in artikel 39/2, § 1, derde lid van de vreemdelingenwet. De Staatssecretaris

van Migratie- en asielbeleid kan derhalve niet als verwerende partij worden aangeduid. Verzoekster

maakt evenmin duidelijk waarom dit in casu wel het geval zou zijn.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1.1. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de schending van artikel 1, 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de

vreemdelingenwet.

Zij verwijt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) dat het vergeet

dat zij naar België reisde op 17-jarige leeftijd en nadat zij in Oeganda vaststelde dat zij weldegelijk een

lesbische geaardheid had. Van deze geaardheid werden trouwens de nodige bewijzen bijgebracht en zij

werd dan ook als vluchtelinge erkend. Het CGVS ziet over het hoofd dat men op 17-jarige leeftijd

lesbisch kan zijn en nadien zijn geaardheid kan wijzigen en men aangetrokken kan zijn tot mannen,

hetgeen in deze duidelijk gebeurd is. Aldus kan men niet stellen dat verzoekster indertijd over haar

geaardheid gelogen heeft. Het gaat hier duidelijk over een persoonlijke beoordeling en er kan geen

sprake zijn van een algemene regel gezien het bewijs niet kan worden geleverd dat verzoekster toen zij

asiel aanvroeg weldegelijk lesbisch was.

Verzoekster verwijt het CGVS een gebrek aan een open idee over het lesbisch zijn. De

verantwoordelijke van het CGVS houdt blijkbaar vast aan de vroegere beoordeling jegens geaardheid,

kon geen begrip opbrengen voor het feit dat men van geaardheid kan veranderen en was, waar men de
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dag van vandaag over de seksuele geaardheid heel anders denkt dan twintig jaar geleden, blijkbaar van

het antieke type dat geen rekening houdt met de mogelijkheid van het wijzigen van de geaardheid.

Verzoekster vraagt dan ook dat haar dossier opnieuw zou worden bekeken en betoogt dat haar niet kan

worden verweten dat zij zou hebben gelogen over haar geaardheid.

De bestreden motivering ziet dan ook enkele essentiële elementen over het hoofd en hield hiermee

geen rekening.

3.1.2. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel, en dit

gezien de motivering niet correct is, in strijd is met het dossier en geen rekening hield met de elementen

die verzoekster naar voor bracht.

De verantwoordelijke van het CGVS had duidelijk onvoldoende kennis van het dossier en nam de

beslissing op basis van een onvolledig dossier en zijn persoonlijke appreciatie van iemands seksuele

geaardheid.

3.1.3. Verzoekster beroept zich in een derde middel op “afwending van macht: miskenning van

feitelijkheden en het gemeenschappelijk standpunt van het door de Raad van Europese Unie bepaalde

Vreemdelingen definitie”.

Zij stelt uitgebreid te hebben uiteengezet dat het CGVS op flagrante wijze de feitelijkheden miskent en

hierdoor zijn macht afwendt. Verzoekster herhaalt dat iemands geaardheid immers weldegelijk kan

veranderen zodat men op basis van enige wijziging niet mag stellen dat zij indertijd zou hebben gelogen

over haar geaardheid.

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

samen behandeld.

3.2.2. Machtsafwending houdt in dat een orgaan de bevoegdheid die werd verleend tot het bereiken van

een bepaald doel van algemeen belang gebruikt om een ander doel na te streven. Diegene die

machtsafwending aanvoert moet daartoe voldoende ernstige, welbepaalde en overeenstemmende

vermoedens aanbrengen waaruit kan worden afgeleid dat andere dan rechtmatige doelen werden

nagestreefd door het bestuur. Bovendien moet opdat sprake kan zijn van machtsafwending, het

ongeoorloofd oogmerk het enige doel zijn van de bestreden beslissing. Verzoekster voert niet het minste

element aan waaruit zou kunnen blijken dat een ongeoorloofd oogmerk het enige doel is van de

bestreden beslissing. Zij toont de bewering dat er sprake zou zijn van machtsafwending niet aan, zodat

deze niet kan worden bijgetreden.

3.2.3. Op welke bepaling verzoekster doelt waar zij aanvoert dat “het gemeenschappelijk standpunt van

het door de Raad van Europese Unie bepaalde Vreemelingen definitie” wordt miskend, is niet duidelijk.

Evenmin preciseert zij in concreto hoe deze zou zijn miskend. Bijgevolg wordt deze schending niet

dienstig aangevoerd.

3.2.4. Waar verzoekster de schending aanvoert van artikel 1 van de voormelde wet van 29 juli 1991,

dient te worden opgemerkt dat dit artikel enkel het toepassingsgebied van deze wet bepaalt.

Verzoekster duidt niet op welke wijze dit artikel in casu geschonden zou (kunnen) zijn, zodat ook deze

schending niet dienstig wordt aangevoerd.

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

en 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.
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3.2.6. Uit de stukken van het administratief dossier, het niet-betwiste feitenrelaas en de inhoud van

onderhavig verzoekschrift blijkt dat aan verzoekster eind 2011 de vluchtelingenstatus werd toegekend.

In de bestreden beslissing wordt besloten tot de intrekking van deze vluchtelingenstatus op basis van

artikel 57/6, eerste lid, 7° van de vreemdelingenwet. Dit artikel bepaalt dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen bevoegd is “om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus in te trekken ten aanzien van de vreemdeling die als vluchteling is erkend of aan

wie de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend op grond van feiten die hij verkeerd heeft

weergegeven of achtergehouden, of van valse verklaringen, of van valse of vervalste documenten, die

doorslaggevend zijn geweest voor de erkenning van de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus, alsmede ten aanzien van de vreemdeling wiens persoonlijk gedrag later erop wijst

dat hij geen vervolging vreest”.

In de bestreden beslissing wordt met recht gemotiveerd dat (i) uit verzoeksters facebookprofiel, zoals

opgenomen in het administratief dossier, blijkt dat zij momenteel en reeds sedert enkele maanden na

haar erkenning als vluchteling een langdurige relatie heeft met een man; (ii) het, gelet op de

verklaringen die verzoekster eerder aflegde, vreemd is dat zij louter op basis van het gegeven dat de

omstandigheden in België niet meezaten om een lesbische partner te vinden en bij wijze van alternatief

een relatie met een man zou ‘proberen’; (iii) waar verzoekster tijdens haar laatste gehoor bij het CGVS,

hoewel zij eerder aangaf zeker te zijn van haar lesbische geaardheid, geen uitsluitsel kon geven over

haar geaardheid en hoewel de mogelijkheid van ervaren twijfels bij een geaardheid op zich niet wordt

betwist, verzoekster een duurzame heteroseksuele relatie heeft en geen aannemelijke verklaring kon

bieden voor het feit dat haar beweerde lesbische geaardheid in België nooit leidde tot een (duurzame)

relatie met een vrouw; (iv) verzoekster zelf opmerkte dat zij niet voor altijd lesbisch kan zijn en dat zij

verwachtte dat zij op een bepaald moment niet meer lesbisch zou zijn; (v) verzoekster, hoewel zij

beweerde dat zij in België clubs frequenteerde waar lesbische vrouwen elkaar ontmoetten, van geen

van deze clubs de naam kon verschaffen; (vi) verzoekster zich evenmin namen kon herinneren van

meisjes waarmee zij in België een date had of nader kennis wilde maken; (vii) verzoeksters verklaringen

over de reden waarom zij in België niet meer naar vrouwen op zoek ging niet overtuigen; (viii)

verzoekster in het algemeen haar lesbische geaardheid voorstelde als één van een mogelijke (rationele)

optie of keuze, die desgevallend ‘on hold’ kan worden gezet wanneer er andere prioriteiten (zoals haar

studies en integratie) zijn, die zelfs helemaal kan worden verloochend (door een heteroseksuele relatie

aan te gaan) wanneer er geen lesbische partner beschikbaar is en die volgens haar verwachtingen op

termijn zou veranderen en verdwijnen, alsmede dat nergens uit haar verklaringen blijkt dat zij haar

lesbische geaardheid beschouwde als een intrinsiek, alomvattend en permanent onderdeel van haar als

persoon.

Verzoekster poneert dat het mogelijk is dat personen van geaardheid veranderen, dat dit in casu is

gebeurd en dat hiermee onvoldoende rekening werd gehouden. Waar zij in het verzoekschrift laat

uitschijnen dat haar geaardheid zou zijn gewijzigd en zij zich aangetrokken voelt tot mannen, dient

echter te worden opgemerkt dat dit niet kan worden gerijmd met haar gezegden tijdens het gehoor bij

het CGVS, zoals terecht weergegeven in de bestreden beslissing. Hieruit blijkt immers dat zij bij het

CGVS nooit aangaf dat haar geaardheid zou zijn gewijzigd. Integendeel hield zij, geconfronteerd met

haar facebookprofiel, aanvankelijk vol lesbisch te zijn en liet zij tijdens het verdere gehoor uitschijnen

geen uitsluitsel te kunnen geven over en niet zeker te zijn van haar seksuele geaardheid. Hoe dan ook

kunnen verzoeksters algemene beweringen bezwaarlijk volstaan om afbreuk te doen aan de voormelde,

concrete vaststellingen inzake haar voorgehouden (twijfels over haar) seksuele geaardheid, haar

gedragingen in België en haar verklaringen dienaangaande. Evenmin kan dit afbreuk doen aan de

vaststelling dat verzoekster haar geaardheid afschilderde als een (rationele) keuze die tijdelijk kon

worden opgeschort of zelfs kon worden verloochend naargelang de omstandigheden, alsmede dat zij

haar geaardheid duidelijk niet beschouwde als intrinsiek, alomvattend en kenmerkend onderdeel van

haar persoon. De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden

gehecht aan verzoeksters initieel beweerde lesbische geaardheid.

Verzoekster laat de bestreden beslissing daarenboven volledig ongemoeid waar hierin wordt

gemotiveerd dat haar verklaringen over essentiële personen en elementen in haar asielrelaas van zulke

aard zijn dat zij de geloofwaardigheid van dit relaas ondergraven en dat daardoor niet langer geloof kan

worden gehecht aan het gegeven dat zij Oeganda zou hebben dienen te verlaten ingevolge vervolging

met betrekking tot haar lesbische geaardheid. Evenmin vecht zij de motivering aan dat haar

reisdocument geen afbreuk doet aan het voorgaande en dat zij geen andere motieven aanhaalde die

zouden toelaten te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico
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op ernstige schade. De voormelde motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en

blijven, daar zij door verzoekster niet dienstig worden aangevochten, onverminderd overeind.

Verzoekster preciseert voor het overige niet op welk vlak het dossier onvolledig zou zijn en welke

(essentiële) elementen over het hoofd zouden zijn gezien. Zij toont niet in concreto aan dat of welke

elementen of gegevens zouden ontbreken in het dossier en preciseert niet welke elementen of

gegevens van haar relaas of haar dossier niet of niet voldoende zouden zijn onderzocht en in

aanmerking genomen. Evenmin toont zij aan dat of op welke wijze dit van invloed zou zijn geweest op

de bestreden motivering en beslissing. Bovendien brengt zij geen bijkomende elementen of informatie

aan die nuttig zou kunnen zijn bij de beoordeling van haar asielaanvraag.

Gelet op het voorgaande, is genoegzaam aangetoond dat verzoekster in de loop van haar

asielprocedure cruciale verklaringen aflegde die ongeloofwaardig zijn en dat zij de vluchtelingenstatus

heeft bekomen op basis van bedrieglijke verklaringen die doorslaggevend waren voor de toekenning

van deze status.

Ten overvloede blijkt uit de gezegden ter terechtzitting dat verzoekster op 20 april 2015 in het huwelijk

trad met Wouter (H.), de Belgische man met wie ze blijkens haar facebook-account een relatie had.

3.2.7. In acht genomen hetgeen voorafgaat, heeft de commissaris-generaal terecht besloten tot de

intrekking van de vluchtelingenstatus overeenkomstig artikel 57/6, eerste lid, 7° van de

vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De intrekking van de vluchtelingenstatus wordt bevestigd.

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


