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nr. 153 820 van 1 oktober 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, op 6 maart 2015

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

staatlozen van 19 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 15 juni 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juli 2015.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat L. CRAPS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart van Marokkaanse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het

Rijk binnengekomen op 1 juli 2014 en heeft zich vluchteling verklaard op 24 december 2014.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster door de

Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, door wie verzoekster werd gehoord op 16 februari 2015.

1.3. Op 19 februari 2015 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart als moslima te zijn geboren in Al Hoceima, de Marokkaanse nationaliteit te bezitten en van

origine Berber te zijn. U hebt drie broers en zes zussen. Uw vader is lang geleden overleden, waarna

uw oudste broer de verantwoordelijkheid over het gezin op zich nam.

Toen u zeven jaar was werd u door uw leraar verkracht doch u bracht niemand van uw familie hiervan

op de hoogte, ze waren niet geletterd en zouden dit niet kunnen plaatsen. U ging niet meer naar school

onder het voorwendsel dat u er werd geslagen. Uiteindelijk nam u uw buurvrouw in vertrouwen en zij

hielp u bij uw vertrek naar Spanje. U vertrok in 2002 legaal en kreeg een aantal arbeidscontracten in

Spanje. Op een bepaald moment zat u er een tijdje zonder werk en in 2005 ging u op bezoek bij uw zus

die in Nederland woonde. Uw zus gaf u te verstaan dat ze een potentiële huwelijkskandidaat voor u op

het oog had, maar sinds wat er u op uw zevende was overkomen moest u niet weten van mannen. In

Nederland kon u twee keer uw visum (in totaal zes maanden) verlengen, waarna u illegaal in Nederland

verbleef. Via een vriendin van uw zus leerde u er I.(…) kennen, een vrouw met ‘twee seksen’, en vanaf

2008 begonnen jullie een relatie en trok u in bij I.(…). In deze periode bekeerde I.(…) zich tot de islam,

doch ze hield zich niet aan de geboden/verboden opgelegd door de islam.

Toen de relatie een vijftal jaar geleden opgemerkt werd door uw zus, bracht deze uw broers in Marokko

hiervan op de hoogte waarna u twee keer door uw broer werd gebeld en hij u meedeelde dat u niet

meer moest terugkeren, en zo u dit deed, hij u overal zou weten te vinden.

U en uw vriendin woonden een drietal jaar in een moslimomgeving in Nederland. Een drietal keer werd

u aangesproken door moslims die met u wilden huwen, doch u zei dat u enkel van meisjes hield. Daarop

werd u niet alleen geslagen en bij de haren getrokken, maar werd ook de politie op de hoogte gebracht

van het gegeven dat u met een vrouw samenleefde en er illegaal was. U werd hierop aangesproken

door de politie die u meedeelde dat u naar Spanje terug moest keren, wat u in 2014 effectief deed en u

probeerde daar weer een arbeidscontract te versieren.

U werd in Spanje opgebeld door uw vriendin die alleen de huur niet meer kon betalen en naar België

was verhuisd omdat het hier goedkoper is. Ze vroeg u naar België te komen, u deed dit in de zomer van

2014, en jullie probeerden hier een verklaring wettelijke samenwoning af te sluiten, een voornemen dat

niet lukte na negatief advies van het parket van Hasselt dat van oordeel was dat u enkel op papieren uit

was. Op 17 november 2014 weigerde daarop de burgerlijke stand van Lommel melding te maken van de

verklaring wettelijke samenwoning.

Op 1 december 2014 werd u in het bezit gesteld van het bevel om het grondgebied te verlaten vanwege

illegaal verblijf, doch u gaf hieraan geen gehoor.

Op 12 december 2014 werd u door de Belgische autoriteiten gecontroleerd en werd er vastgesteld dat u

zich illegaal op het grondgebied bevond, waarna u overgebracht werd naar het gesloten centrum, waar

u op 24 december 2014 een asielaanvraag indiende.

B. Motivering

Na het gehoor afgenomen door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

(CGVS) dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt een gegronde vrees voor

vervolging zoals begrepen onder de Conventie van Genève te moeten koesteren, noch aannemelijk te

hebben gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie

van subsidiaire bescherming.

Er zijn namelijk ernstige twijfels gerezen aangaande uw bewering mannen te hebben afgezworen en in

een lesbische relatie te zitten en wel om volgende redenen.

Zo stelt u mannen te hebben afgezworen omdat u op uw zevende door uw leraar werd aangerand.

Sindsdien, zo stelt u, moest u niet meer weten van mannen (cgvs p.1, 4). Dit gegeven liet u echter totaal

onvermeld bij uw gehoor afgenomen door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). U met deze omissie

geconfronteerd, geeft u aan dat het niet gemakkelijk is iets dergelijks te vertellen en dat u bovendien

bondig moest zijn in uw verklaringen (cgvs p.5). Het CGVS aanvaardt zeker dat het niet evident moet

zijn over een dergelijk gegeven te moeten spreken, doch gezien dit gegeven aan de grondslag ligt van

uw geaardheid en aan de grondslag ligt van uw vertrek uit Marokko, kan er toch van u verwacht hier op

zijn minst enige allusie op te maken. Bovendien hebt u in kader van het onderzoek inzake wettelijke

samenwoning hier ook geen melding van gemaakt. Daar geeft u aan met school te zijn gestopt omdat u

door uw lerares werd geslagen (Eerste Verhoor, p.2, kopie toegevoegd aan uw administratief dossier).

U door het CGVS gevraagd of u ooit een relatie met een man hebt gehad, stelt u zeer uitdrukkelijk dat

dit niet het geval is, sinds wat u in Marokko is overkomen kunt u geen mannen verdragen (cgvs p.4). In

kader van het onderzoek inzake wettelijke samenleving gaf u dan aan tijdens uw verblijf in Nederland

gedurende vijf jaar een relatie met een Turkse jongen te hebben gehad (Eerste Verhoor, p.2). U met

deze discrepantie geconfronteerd, legt u de fout bij de politie, het gehoor zou chaotisch verlopen zijn



RvV X - Pagina 3

(cgvs p.4). Ook deze uitleg biedt geen afdoende verschoning te meer u er ten overstaan van de politie

ook nog eens aan toevoegde dat deze jongen u ten huwelijk had gevraagd, maar u niet wilde trouwen.

Verder geeft u ten overstaan van de politie te kennen dat u I.(…) drie of vier jaar geleden hebt ontmoet

in een café in Eindhoven waarna jullie een relatie zijn begonnen, met andere woorden in 2011/2012

(Eerste Verhoor, p.2). Op het CGVS geeft u dan weer aan sedert 2008 met haar te zijn gaan

samenwonen (cgvs, p.3). Zelfs als u effectief quasi geen scholing heeft gelopen, zijn deze discrepanties

te groot om hier zomaar overheen te stappen.

Verder is het toch wel opvallend dat u de geboortedatum van I.(…) niet kent en u niet eens weet hoe

oud ze is. Verder stelt u dat ze twee broers heeft, van wie er één is overleden, dit terwijl I. (…) aangeeft

drie broers te hebben van wie er één is overleden (cgvs, p.3; Eerste Verhoor I.(…) p.2). Gezien u stelt

zeker sinds 2008 een relatie met I.(…) te hebben kan uw onwetendheid hieromtrent niet overtuigen.

U stelt dat uw vriendin fysiek niet helemaal normaal is, ‘ze heeft de stem van een man en ook beneden

is ze een man’ (cgvs p.3). Gevraagd wat dit betekende voor uw vriendin, antwoordt u dat ze zich een

man voelde. Gepeild hoe uw vriendin dit verwerkt heeft, stelt u nogal laconiek ‘voor haar was het

normaal, ze was zo’. U vervolgens gevraagd of uw vriendin dit onmiddellijk aanvaard heeft of dat ze

eerst een hele weg heeft moeten afleggen, ontwijkt u een antwoord en stelt u ‘als ze met een man sliep

dan had ze geen plezier, wel als ze met een vrouw sliep. U vervolgt ‘dat is iets wat haar aanbelangt, ik

herhaal wat ze me gezegd heeft’. Gevraagd of jullie hierover wel eens spraken, ontwijkt u andermaal

een antwoord door te stellen dat u in het begin schrik had om met een vrouw seksuele betrekkingen te

hebben en dat jullie het verleden begroeven toen jullie elkaar leerden kennen (cgvs p.6). Gezien het feit

dat uw vriendin zoals u zelf stelt ‘twee seksen’ heeft, man en vrouw, kan er toch van worden uitgegaan

dat dit een enorme impact op uw vriendin moet hebben gehad en ook op jullie gezamenlijke leven en ze

hier wel degelijk met u over zou hebben gesproken.

Vervolgens geeft u aan dat I.(…) intussen tot de islam is bekeerd, ze was hier al mee bezig vóór ze u

leerde kennen en ze heeft intussen de ‘shahada gezegd’. U gevraagd waarom ze dat deed, antwoordt u

dat het een vrij land is en iemand ook de keuze kan maken om katholiek te worden. U zou zich hiermee

niet bemoeid hebben. Uit de verklaringen van uw vriendin blijkt dat ze zich pas opengesteld heeft voor

de islam op het moment dat ze u leerde kennen en ze voegde er aan toe dat u haar in dit opzicht veel

steun heeft gegeven (Eerste Verhoor I.(…) p.2), dit in tegenstelling tot uw verklaringen waaruit blijkt dat

u zich hier niet mee bemoeide en u sinds u I.(…) hebt leren kennen, de islam heeft afgezworen (cgvs

p.3-4). In dit kader dient sowieso opgemerkt dat het merkwaardig is dat uw vriendin zich tot de islam zou

bekeren wetende dat deze godsdienst, en zoals u zelf ook zegt, een relatie tussen twee vrouwen afkeurt

en u bovendien op datzelfde moment de islam zou hebben afgezworen, een gegeven dat u trouwens

onvermeld liet ten overstaan van DVZ (cgvs p.2-3). U hiernaar gepeild, geeft u aan dat de ambtenaar

van DVZ u niet alle vragen heeft gesteld, doch ook deze verklaring kan gezien het geheel van

bovenstaande observaties bezwaarlijk nog overtuigen (cgvs p.4).

Uit uw verklaringen kan verder bezwaarlijk worden afgeleid dat u affiniteit heeft met het LGBT (lesbian,

gay bisexual, transgender) milieu en dit niettegenstaande u stelt sinds 2008 met I.(…) te zijn gaan

samenwonen. U gevraagd of u ooit clubs, discotheken of andere gelegenheden heeft bezocht in

Nederland die gekend zijn in het milieu, stelt u niet naar dergelijke gelegenheden te zijn geweest (cgvs

p.5). U gevraagd of u in Nederland organisaties kende die opkomen voor de rechten van de LGBT,

antwoordt u dat er niemand op uw deur kwam kloppen en kwam zeggen dat ze de lesbiennes

verdedigen. U gevraagd of u zich hiernaar dan niet informeerde, geeft u aan tevreden te zijn geweest

met uw leven en dat u enkel hulp nodig had bij het legaliseren van uw wettelijke samenwoonst. U

gevraagd of u nooit meer informatie hieromtrent hebt willen vergaren, vergoelijkt u dat u een vrouw bent

die binnen blijft en zich bezig houdt met het huishouden (cgvs p.6). Gezien u aangaf

een ‘facebookaccount’ te hebben gehad, werd er u gevraagd of er op het internet ‘sites’ zijn specifiek

gericht op LGBT en ontwijkt u een antwoord en stelt u dat u wil samenleven met uw vriendin, zeker na

wat u in uw jeugd hebt meegemaakt (cgvs p.6). Gevraagd hoe men weet wanneer men op straat loopt

of een gelegenheid ‘gay friendly’ is, kan u slechts antwoorden niet naar een dergelijke gelegenheid te

gaan en voegt u hier nog aan toe dat u niet naar een dergelijke bar gaat om een andere vriendin te

zoeken (cgvs p.6). Gezien u verklaart sinds 2005 in Nederland te verblijven en sinds 2008 in een relatie

met I.(…) te zitten, doet uw verklaring dat u in de loop der jaren nooit een dergelijke gelegenheid zou

hebben bezocht de wenkbrauwen fronsen. Dat u niet bekend zou zijn met de regenboogvlag kan, zeker

gezien u al quasi 13 jaar in Europa vertoeft, niet overtuigen. U gevraagd wat de ‘Gay Pride’ u zegt,

antwoordt u dat niet te kennen en vraagt u om meer uitleg. Wanneer er u dan gezegd wordt dat dit een

jaarlijks evenement is waarop LGBT samenkomen om hun geaardheid te vieren, komt u andermaal

niet verder dan te stellen dat u en uw vriendin niet naar een dergelijk evenement gaan, dat jullie anderen

respecteren maar jullie geen problemen willen. U dan gevraagd naar de afloop van de ‘Gay Pride’, stelt

u hier niet nieuwsgierig naar te zijn, jullie hebben jullie leven samen (cgvs p.6). U gevraagd of u via de

media de situatie van LGBT in Marokko opvolgt, stelt u dat u dat niet doet omdat u er niet meer woont.
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U gevraagd of dit dan ook wil zeggen dat u niet op de hoogte bent van enige incidenten met LGBT in

Marokko, beaamt u dit en vergoelijkt u dat ‘u erg op uzelf bent’ (cgvs p.7). Gevraagd of u LGBT kent in

Marokko die een plek innemen in het publieke leven, komt u niet verder dan te stellen dat er zo niemand

was op het moment dat u vertrok (cgvs p.7). U gevraagd of u hier in België contacten heeft met het

LGBT milieu, geeft u aan daar nog niet toe de kans te hebben gehad. Gepeild of u op de hoogte bent

van situatie van LGBT in België en/of Nederland, kunt u hierop geen adequaat antwoord geven en stelt

u ‘ik ben iemand die thuis zit en op haar (uw vriendin) wacht (cgvs p.7). Uit bovenstaande observaties

blijkt dat u eigenlijk geen voeling heeft met uw geaardheid en de situatie van LGBT, noch in uw land van

herkomst, noch in Nederland of België. Uw bewering quasi geen scholing te hebben gelopen is

onafdoende om zulks te verklaren daar, mocht u effectief lesbisch zijn en u omwille hiervan niet naar

Marokko terug kan, er toch heel wat meer affiniteit van uw kan verwacht worden zeker gezien u al sinds

2005 in Nederland verblijft en u sinds 2008 een relatie met I.(…) heeft.

Verder is het opvallend dat u pas op het moment dat u zich in een gesloten centrum bevindt een

asielaanvraag indient en dit ondanks het gegeven dat u stelde dat uw broers een vijftal jaar geleden

reeds wisten dat u een relatie had en u bedreigden (cgvs p.4). U hier dan ook naar gepeild, stelt u dat u

toen reeds voor uzelf beslist had niet meer naar Marokko terug te keren (cgvs p.7). Uw uitleg kan niet

overtuigen daar uit uw verklaringen blijkt dat u zich maar al te zeer bewust was van het gegeven dat u

een groot deel van uw verblijf in Nederland illegaal was en het niet uitgesloten was dat u gerepatrieerd

zou kunnen worden. Bovendien had u ook in België reeds een bevel om het grondgebied te verlaten

gekregen, en nog altijd vroeg u geen asiel aan. Dat u nu pas in het Centrum voor Illegalen asiel

aanvraagt doet eerder vermoeden dat u louter een repatriëring wenst te verhinderen, dan dat u nood

zou hebben aan internationale bescherming.

Gezien het geheel van bovenstaande observaties kan u noch de vluchtelingenstatus noch de

subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend. In uw administratief dossier bevindt zich een kopie

van uw Marokkaanse identiteitskaart, een kopie van een geboorteakte, een kopie van een uittreksel uit

uw paspoort geldig tot 27/04/2016, arbeidscontracten uit Spanje (tijdens het gehoor toonde u nog

verschillende andere van dergelijke contracten) en toonde u ook een verzekeringskaart. Al deze stukken

hebben betrekking op gegevens die hier niet ter discussie staan. Wat de door u tijdens het gehoor

getoonde foto’s van uzelf, van I.(…), van u en I.(…) en van haar familie betreft, dient opgemerkt dat dit

louter foto’s zijn, niets meer en niets minder.

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. In een eerste middel roept verzoekster de schending in van de rol en bijstand van een tolk tijdens

haar verhoor door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS),

zoals uitdrukkelijk voorzien in de artikelen 9, 20 en 21 van het koninklijk besluit d.d. 11 juli 2003 tot

regeling van de werking en de rechtspleging voor het CGVS, én als onderdeel van het hoorrecht, zijnde

één van de algemeen geldende beginselen van behoorlijk bestuur.

Verzoekster haalt aan dat ze tijdens het verhoor door het CGVS niet werd bijgestaan door een tolk die

de taal van haar origine, Berbers, machtig was. De tolk sprak enkel Arabisch. Het verhoor was bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) in het Arabisch verlopen. Volgens verzoekster verliep bij de

DVZ het verhoor ook voor een deel in het Frans aangezien de tolk laattijdig was toegekomen.

Verzoekster is dan ook van mening dat het verhoor bij “het CGVS” niet op een regelmatige wijze zou

zijn verlopen.

Er werd volgens verzoekster bij het CGVS geen rekening gehouden met het feit dat ze laaggeschoold is

noch met het feit dat ze tot een kwetsbare groep zou behoren. Verzoekster beweert ook dat de tolk op

het gehoor niet getrouw de vertalingen zou hebben gemaakt.

2.2. In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 48/3 § 2, § 4 en § 5 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

Verzoekster beweert een gegronde vrees voor vervolging te hebben wegens het behoren tot een

bepaalde sociale groep. Zij gaat niet akkoord met de motivatie van de beslissing van het CGVS die

gebaseerd is op tegenstrijdigheden en discrepanties in haar verklaringen. Verzoekster geeft een
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verklaring waarom ze niet telkens over haar aanranding heeft verteld aan de asielinstanties. Ze wijt deze

tegenstrijdigheden en discrepanties aan deze traumatische ervaring en het feit dat ze een bondige

verklaring heeft moeten afleggen voor de DVZ. Volgens verzoekster kan het CGVS niet zomaar

conclusies trekken uit haar verklaringen wat betreft haar relatie met mannen en de ontmoetingsdatum

van haar partner ten aanzien van de politie in het kader van het onderzoek inzake wettelijke

samenwoning. De motivering van de beslissing toont ook enkel de vooringenomenheid van het CGVS

aan. Verzoekster beweert de Nederlandse taal niet voldoende machtig te zijn waardoor er

miscommunicaties ontstaan zijn. Beide partners hebben niet de neiging om in detail te treden over hun

vorige liefdesrelaties, noch in elkaars verleden te graven. Ze kijken enkel naar de toekomst.

Verzoekster haalt aan dat zij een zeer consistente, gedetailleerde en overtuigende verklaring aflegt in

verband met haar holebi-relatie. Verzoekster weet haar eigen geboortedatum niet waardoor het evident

is dat ze deze van haar partner ook niet zou weten. Verzoekster heeft zich in de geloofskeuze van haar

partner nooit bemoeid. Verzoekster bevestigt aangaande haar affiniteit met het LGBT milieu dat ze geen

bijzondere verwantschap heeft met deze gemeenschap. De reden achter het feit dat ze nooit eerder

asiel aanvroeg is dat ze het systeem niet kende en ongeschoold is. Het voordeel van de twijfel moet

volgens verzoekster ook toegestaan worden.

2.3. In een derde middel voert verzoekster tenslotte de schending van het artikel 48/4 § 2, b) van de

vreemdelingenwet aan.

Volgens verzoekster wordt onterecht het statuut van subsidiaire bescherming in het gehoorverslag, noch

in de bestreden beslissing onderzocht. Seksueel contact tussen personen van hetzelfde geslacht wordt

streng veroordeeld door de islam en in haar thuisland. Verzoekster verwijst naar de artikelen 489 en 504

van het Marokkaans Wetboek van Strafrecht die Human Rights Watch wil afgeschaft zien aangezien ze

strijdig zijn met internationale verdragen die Marokko ondertekend heeft. Daarnaast verwijst verzoekster

naar een rechtszaak waar zes mannen werden veroordeeld voor homoseksuele handelingen.

Verzoekster merkt op dat een lesbische relatie in de moslimgemeenschap als een schending van de

familie-eer wordt beschouwd. Indien de familie-eer geschonden zou worden dan moet deze hersteld

worden waarbij dwang en/of geweld kan worden gebruikt. Indien dit niet door de familie hersteld zou

worden dan zorgt de naaste omgeving hiervoor. Zodra verzoekster in haar land van herkomst zou

aankomen, dan zou haar familie de eer willen herstellen waarbij er een reële kans bestaat dat

verzoekster blootgesteld zou worden aan folteringen, onmenselijke en vernederende behandelingen of

bestraffingen. Verzoekster heeft haar land verlaten wegens discriminatie omwille van haar seksuele

geaardheid. Haar rechten als lid van het LGBT zijn dus niet gewaarborgd of gerespecteerd in Marokko.

2.4. Als bijlage aan het verzoekschrift wordt volgend overtuigingsstuk gevoegd: fotokopie shahada

verklaring op naam van I. (…) V. (…) (stuk 3).

2.5. Waar verzoekster stelt dat zij bij het CGVS niet werd bijgestaan door een tolk Berbers, gaat zij

vooreerst voorbij aan artikel 54/1, § 2 van de vreemdelingenwet en het feit dat zij zelf op het ogenblik

van haar asielaanvraag om een tolk Arabisch heeft verzocht (adm. doss., bijlage 26, stuk 15).

Artikel 54/1, § 2 luidt als volgt: “De vreemdeling, bedoeld in de artikelen 50,50bis, 50ter of 51, dient

onherroepelijk en schriftelijk aan te geven of hij bij het onderzoek van de in de vorige paragraaf

bedoelde aanvraag de hulp van een tolk nodig heeft.

Indien de vreemdeling niet verklaart de hulp van een tolk te verlangen, kan hij volgens dezelfde regels

het Nederlands of het Frans kiezen als taal van het onderzoek.

Indien de vreemdeling geen van die talen heeft gekozen of verklaard heeft de hulp van een tolk te

verlangen, bepaalt de Minister of zijn gemachtigde de taal van het onderzoek, in functie van de

noodwendigheden van de diensten en instanties. Tegen die beslissing kan geen afzonderlijk beroep

worden ingesteld.(…)”

Zo verzoekster om een tolk Berbers verzocht bij aanvang van het gehoor bij het CGVS en artikel 21 van

het KB van 11 juli 2003 geschonden acht, wijst de Raad erop dat om een andere tolk kan worden

verzocht indien deze vraag als geldig wordt beschouwd, wat in casu niet het geval is. Verzoekster ging

wel akkoord met de protection officer het gehoor verder te zetten met de bijstand van een tolk Arabisch.

Uit de eenvoudige lezing van het gehoorverslag blijkt dat verzoekster en de tolk geen enkel

fundamenteel probleem kenden wat betreft de vertaling of de houding van de tolk ten aanzien van het

relaas van verzoekster. Op p. 4 bevestigt verzoekster zelfs uitdrukkelijk dat ze de tolk goed begrijpt.
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Verzoekster kan bezwaarlijk kritiek hebben op het feit dat zij geen bijstand heeft gekregen van een tolk

Berbers wanneer zij zelf verzocht heeft om een tok Arabisch.

In de mate verzoekster hekelt dat het gehoor bij DVZ in het Arabisch en Frans gevoerd werd, stelt de

Raad vast dat verzoekster er verkeerdelijk van uit gaat dat de taal van de procedure en de taal van het

verhoor dezelfde moeten zijn (RvS 17 juni 2002, nr. 107.897). Zij werd overeenkomstig artikel 51/4 van

de vreemdelingenwet ervan in kennis gesteld dat de gehele procedure in het Nederlands zou verlopen

(bijlage 26). Haar verklaringen opgenomen bij DVZ, de verschillende gehoorverslagen en de bestreden

beslissing werden volledig in het Nederlands opgesteld. De taal die voor de asielprocedure werd

aangewezen – het Nederlands – is dan ook gebruikt tijdens de gehele procedure, zodat artikel 51/4 van

de voormelde wet van 15 december 1980 correct werd toegepast (RvS 27 september 2005, nr. 149.445;

RvS 17 juni 2002, nr. 107.897). Voormelde wetsbepaling regelt immers enkel het taalgebruik bij het

eigenlijk onderzoek van de asielaanvraag. Het wijst de taal aan die het bestuur moet gebruiken bij het

opstellen van de dossierstukken en bij het nemen van zijn beslissing.

In de mate verzoekster haar argument nog kracht wil bijzetten door te stellen dat zij behoort tot een

kwetsbare groep, zij analfabete is waardoor zij het lezen, spellen en schrijven - laat staan in een

vreemde taal - niet onder de knie heeft, kan zij de Raad niet overtuigen. Verzoekster is een gezonde

volwassen jonge vrouw en uit het gehoorverslag kan niet afgeleid worden dat verzoekster de tolk niet of

niet afdoende begreep of dat de tolk haar verklaringen niet getrouw heeft vertaald. De Raad wijst er

overigens op dat het niet is omdat verzoekster ongeletterd is of het lezen en schrijven niet onder de knie

heeft dat zij geen eenvoudige, maar coherente verklaringen kan afleggen omtrent haar eigen leefwereld

en de redenen waarom zij een asielaanvraag indient. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat het

gehoor niet op regelmatige wijze is verlopen en zij toont geen schending van de hoorplicht aan nu zij

correct werd gehoord bij de Dienst Vreemdelingenzaken en door Commissariaat-generaal.

2.6. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag geweigerd omdat er ernstige

twijfels zijn gerezen aangaande haar bewering mannen te hebben afgezworen en in een lesbische

relatie te zitten, zoals omstandig toegelicht.

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

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

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

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als voldaan is aan de

voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet. De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin

zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging

of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te

toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van bescherming

kunnen rechtvaardigen.

2.8.1. De Raad stelt vast dat verzoekster in onderhavig verzoekschrift wat betreft haar relaas en de

vaststellingen omtrent haar beweerde geaardheid, niet verder komt dan het herhalen van reeds

afgelegde verklaringen, het aanvoeren van losse beweringen en het tegenspreken en bekritiseren van

de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder de motieven van de bestreden beslissing in

concreto te weerleggen.

2.8.2. Waar verzoekster een poging onderneemt om de tegenstrijdigheden en omissies te verklaren

door te wijzen op de traumatische jeugdervaring die emotioneel nog zwaar weegt op haar, merkt de

Raad op dat het inderdaad moeilijk kan zijn om over een verkrachting te spreken, doch dat in deze

slechts kan vastgesteld worden dat verzoekster deze verkrachting nooit te berde bracht bij de Dienst

Vreemdelingenzaken, maar deze gebeurtenis wel meteen aanhaalt bij de eerste vraag door het

Commissariaat-generaal, waarbij ze stelt dat ze naar Spanje vertrok omdat ze problemen had in
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Marokko, namelijk “toen ik 7 jaar was werd ik verkracht door mijn leraar (…)” (gehoorverslag, p. 1). Dat

ze bij de Dienst Vreemdelingenzaken bondig moest zijn kan niet overtuigen aangezien ze tijdens dit

gehoor zelf stelt dat indien ze geen bedreigingen had gekregen omdat ze samenwoont met een vrouw

ze vrijwillig zou teruggekeerd zijn in Marokko. Deze vaststelling ondermijnt ernstig verzoeksters relaas

omtrent de verkrachting en haar beweerde traumatische ervaring en reden waarom ze mannen heeft

afgezworen.

2.8.3. Voorts wordt verzoekster haar vrees voor vervolging vanwege haar familie omwille van haar

geaardheid verder ondermijnd door de vaststelling dat zij, niettegenstaande zij reeds een bevel om het

grondgebied te verlaten kreeg op 1 december 2014, met een asielaanvraag wachtte tot 24 december

2014. Meer nog, niettegenstaande verzoekster reeds lange tijd illegaal in Nederland verbleef en volgens

haar verklaringen tevergeefse pogingen deed om legaal bij haar vriendin te mogen blijven in Nederland,

heeft verzoekster nooit een asielaanvraag ingediend in Nederland (gehoorverslag, p. 2). Dit klemt des te

meer nu verzoekster beweert dat haar broers haar bedreigd hebben omwille van haar relatie met een

vrouw waarvan zij sinds 5 jaar op de hoogte zijn. In de mate verzoekster zich het profiel aanmeet van

ongeschoold meisje dat zich enkel om het huishouden bekommert en daarin de verklaring ziet waarom

zij geen asielaanvraag indiende, kan zij niet worden gevolgd. Uit haar verklaringen blijkt immers dat

verzoekster vanaf de leeftijd van 19 jaar met een visum naar Spanje trok en daar gedurende jaren heeft

gewerkt. De Raad is dan ook van oordeel dat verzoeksters houding haaks staat op haar beweringen dat

zij een relatie heeft met een vriendin, zij lesbisch is, en om die reden vrees dient te koesteren vanwege

haar familie.

2.8.4. Zo verzoekster ook de wijze waarop de commissaris-generaal haar verklaringen afgelegd in het

kader van haar asielrelaas vergelijkt met de verklaringen afgelegd bij de politie in het kader van haar

wettelijke samenwoonst bekritiseert, stelt de Raad vooreerst vast dat de verklaringen afgelegd bij de

politie deel uitmaken van het administratief dossier, verzoekster daar vrijwillig een verklaring in het

Nederlands heeft afgelegd (“ik wens mij uit te drukken in de Nederlandse taal (…)”) en zij de verklaring

heeft bevestigd en ondertekend. Uit het gehoorverslag blijkt bovendien dat verzoekster tijdens het

gehoor door het Commissariaat-generaal verschillende keren werd geconfronteerd met haar

andersluidende verklaringen afgelegd bij de politie in het kader van haar aanvraag voor wettelijke

samenwoonst. Dat blijkt overigens ook uit de passage die verzoekster in haar verzoekschrift citeert. De

Raad stelt ook vast dat verzoekster in haar verzoekschrift letterlijk schrijft dat Mevr. I.V. “uiteraard op de

hoogte is van de vorige relatie van verzoekster (…)” (verzoekschrift, p.9). De Raad kan derhalve in deze

slechts vaststellen dat verzoekster incoherente verklaringen aflegde over het al dan niet hebben van

een Turkse vriend en dit in het verzoekschrift in wezen bevestigt. Deze vaststelling ondermijnt verder

verzoeksters bewering dat zij mannen heeft afgezworen.

2.8.5. In de mate verzoekster van oordeel is dat zij een zeer consistente, gedetailleerde en overtuigende

verklaring aflegt over haar holebi-relatie kan dit niet worden gevolgd. Verzoekster stelt in haar

verzoekschrift dat zij haar vriendin leerde kennen in 2005 en in 2010 met haar ging samenwonen in

Eindhoven. Tijdens het gehoor stelt verzoekster: “(…) Ze woonde in een logement in de Batstraat en ik

ging naar haar en ik woonde bij haar. CG: Sinds wanneer ongeveer was dat? AZ: Ik kan het niet precies

weten, az kijkt naar het visum en zegt vanaf die datum. CG: dus vanaf 29 maart 2008? AZ: Ja. CG: Dus

sinds die dag woont u samen met uw vriendinnetje? AZ: ja.” Dat verzoekster door haar analfabetisme de

vraag verkeerd begrepen had kan niet worden aangenomen. In het verzoekschrift stelt verzoekster dat

ze in 2010 samen gingen wonen in Eindhoven, voor het CGVS stelt zij dat ze samenwonen sinds 2008,

de datum van het visum dat zij afleest uit het dossier van haar advocaat (gehoorverslag, p. 3), en voor

de politie stelt zij dan weer dat ze haar vriendin heeft leren kennen in een café in Eindhoven, 3 of vier

jaar geleden of 2011/2012.

Waar verzoekster nog stelt dat het zeer logisch is dat zij de naam van één van de broers van haar

vriendin niet kent en dat er weinig over de familie wordt gesproken aangezien er zeer weinig contact is,

kan zij opnieuw niet overtuigen aangezien verzoekster verklaarde dat haar vriendin als ze niet in

Lommel is maar in Nederland werkt bij haar moeder verblijft.

2.8.5. Hoewel iemands seksuele geaardheid betrekking heeft op zeer intieme gevoelens en de

ontdekking ervan een persoonlijk proces is, komt het aan de asielzoeker toe 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. De Raad wijst erop dat indien stereotiepe opvattingen

over homoseksualiteit vermeden moeten worden, de geloofwaardigheid wel degelijk kan blijken uit de
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asielzoekers verklaringen betreffende zijn of haar bewustwording en het aanvoelen van zijn of haar

seksuele identiteit (UNHCR, Guidence Note on Refugee Claims relating to sexual orientation and

gender identity, Genève, 2008, nr. 36; UNHCR, Guidence Note on Refugee Claims relating to sexual

orientation and gender identity, Genève, 2008, nr. 35).

Verzoekster bevestigt dat zij geen bijzondere verwantschap heeft met de LGBT- milieu en stelt dat uit

deze vaststelling geen oordeel kan geveld worden over haar geaardheid. Zij wijst er ook op dat zij zich

nooit publiekelijk geuit heeft als lesbische moslima.

Zo verzoekster deels kan gevolgd worden en het niet noodzakelijk is dat een lesbische vrouw op de

hoogte is van bepaalde soorten cafés of disco’s, is de Raad van oordeel dat van verzoekster doch wel

enige interesse kan verwacht worden. Immers indien verzoekster lesbisch is kan aangenomen worden

dat zij, gelet op het feit dat zij illegaal in Nederland verbleef, ook in België illegaal verbleef en bedreigd

zou zijn geweest door haar broers, minstens enige interesse zou hebben gehad over de toestand van

lesbische vrouwen in haar land van herkomst, en de mogelijkheid om daar al dan niet bescherming te

krijgen. Verzoeksters argument dat zij teruggetrokken leefde, weinig buitenkwam, het huishouden deed

enz. is niet geloofwaardig. Verzoekster is een jonge vrouw die op 19-jarige leeftijd het initiatief heeft

genomen om naar Spanje te trekken en daar jaren te werken. Verzoekster heeft haar vriendin leren

kennen in een café, zij heeft het over de sauna en een verblijf in Center Parcs, verklaringen die erop

wijzen dat verzoekster helemaal niet introvert is van aard en iedere aandacht heeft vermeden. De Raad

is dan ook van oordeel dat verzoekster haar lesbische geaardheid niet aannemelijk heeft gemaakt.

2.8.6. Verzoekster voegt aan het verzoekschrift een fotokopie van de shahada verklaring op naam van I.

(…) V. (…) toe (stuk 3). De Raad hecht geen geloof aan fotokopieën aangezien deze gemakkelijk te

vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk en aldus geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004,

nr. 133.135). Daarnaast wordt het document bij gebrek aan voor een eensluidend verklaarde vertaling in

de taal van de rechtspleging niet in overweging genomen met toepassing van artikel 8 van het KB van

21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hoe dan

ook het feit dat verzoekster haar vriendin moslima zou zijn geworden doet geen afbreuk aan de

ongeloofwaardigheid van verzoeksters bewering dat zij lesbisch is.

2.9. Verzoeksters bewering over haar geaardheid en haar vrees voor vervolging zijn ongeloofwaardig

zodat er geen reden is om het te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen

worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.10. Gelet op het geheel van wat voorafgaat, toont verzoekster evenmin aan dat zij wordt vervolgd of

geviseerd door haar autoriteiten of derden en dat zij het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging

die zou resulteren in doodstraf of executie dan wel foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet uitmaakt.

De Raad ontwaart in het administratief dossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken dat

verzoekster in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

Het volstaat niet te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst en algemene

mensenrechtenrapporten dienaangaande om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst

werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden

aangetoond en verzoekster blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 18 december 2004,

nr. 138.480; RvS 18 december 2009 nr. 5146).

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen.
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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 een oktober tweeduizend vijftien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


