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nr. 160 372 van 19 januari 2016

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 Ethiopische nationaliteit te zijn, op 29 juni 2015 heeft

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

28 mei 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 15 september 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 oktober 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

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

de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Ethiopische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 24 januari 1981 in het dorp

Kemerdenkay. Uw vader hebt u nooit gekend, u groeide op bij uw moeder en stiefvader met uw twee

jongere stiefzussen en uw stiefbroer.

17 jaar geleden werd u slachtoffer van verkrachting. U bleek zwanger te zijn en beviel van uw zoon

N.D. die momenteel nog in Ethiopië verblijft. U werd als ongehuwde moeder die zwanger raakte na een

verkrachting niet aanvaard door uw omgeving en stelt dat uw familie niet geloofde dat u effectief

verkracht werd. U werd slecht behandeld en werd verwacht het huishouden te doen. De enige die u

steunde was uw oom langs moederszijde uit Gondar. Hij stopte u af en toe wat geld toe en gaf ook zijn

familienaam aan de baby.
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Ongeveer een half jaar voor uw vertrek uit het land kwam er een vrouw uit Addis Abeba in uw dorp

wonen. T.G. gaf les rond landbouw en sensibiliseerde de mensen o.a. over het gebruik van meststoffen.

Toen ze op een dag bij u thuis kwam en zag onder welke omstandigheden u leefde vroeg ze aan uw

moeder of u ’s nachts telkens bij haar mocht komen slapen, omdat ze bang was als vrouw alleen. Uw

moeder ging akkoord en u bouwde een vertrouwensband op met T.G.. Jullie aten en sliepen samen en

werden verliefd. Jullie maakten plannen om samen te vertrekken en een nieuw leven te beginnen.

Op een bepaald moment werden jullie betrapt door de broer van uw stiefvader. T.G. woonde in een huis

dat uit slechts een kamer bestond en overdag was de deur nooit op slot. Jullie waren aan het vrijen toen

de broer van uw stiefvader opeens binnen kwam. Hij begon te roepen en de buren kwamen kijken. U

werd opgesloten in een hok, de handen achter de rug gebonden. Men zei dat u gedood zou worden.

Toen de vroedvrouw die u destijds had geholpen met uw bevalling u eten kwam brengen maakte ze

stiekem uw handen los. Zo slaagde u erin ’s nachts te ontsnappen. U vond een lift naar Gondar en ging

naar uw oom langs moederszijde.

U verbleef tien dagen bij uw oom, maar toen diens vrouw en de buren hoorden dat u lesbisch was en

een kind kreeg door verkrachting wilden ze niet dat u daar nog langer bleef. Uw oom regelde uw reis

naar Europa en via een smokkelaar reisde u via Soedan, Egypte, Syrië, Turkije, Griekenland, Italië en

Frankrijk naar België waar u op 14 juli 2011 asiel aan vroeg.

U legt geen documenten neer ter staving van uw asielaanvraag.

B. Motivering

U verklaarde de Ethiopische nationaliteit te hebben en vervolging te vrezen in uw land van herkomst

omwille van uw seksuele geaardheid.

Ondanks het feit dat het CGVS rekening houdt met het gegeven dat het niet eenvoudig is op objectieve

wijze de seksuele geaardheid aan te tonen, mag het CGVS van een asielzoeker die zichzelf identificeert

als homoseksueel wel verwachten dat hij overtuigend is voor wat zijn beleving en zijn levensweg met

betrekking tot zijn seksuele geaardheid betreft. Het CGVS mag met andere woorden van een

asielzoeker die zegt een vrees te hebben of een risico te lopen omwille van zijn homoseksualiteit een

omstandig, gedetailleerd en coherent relaas verwachten.

Echter, in casu kan geen geloof worden gehecht aan uw beweerde homoseksualiteit.

Uw verklaringen betreffende uw relaties met T.G. in Ethiopië en T.D.H. in België kunnen geenszins als

geloofwaardig worden beschouwd. Hoewel u beweert een relatie van respectievelijk zes maanden met

T.G. en een jaar met T.D.H. te hebben gehad schijnt u nagenoeg niets over hen te weten en kunt u op

geen enkel moment doorleefd vertellen over uw relatie met deze vrouwen.

Wanneer u in een open vraag de kans wordt gegeven spontaan te vertellen over uw eerste vriendin

T.G. houdt u het bij: “Ze komt uit Addis Abeba en studeerde landbouw.” (CGVS p. 9). Wanneer u wordt

aangespoord verder te vertellen voegt u toe dat ze u zou laten studeren, dat ze verliefd was op u en dat

ze heel lief voor u was (CGVS p. 10). Dit is geenszins een spontane en doorleefde beschrijving van uw

geliefde. Gevraagd naar haar beroep weet u enkel dat ze landbouw had gestudeerd en de buren leerde

over het bewerken van hun land. U zegt niet te weten wie haar werkgever is (CGVS p. 11), terwijl u bij

de DVZ wel verklaarde dat ze voor het ministerie van landbouw werkte (Vragenlijst CGVS punt 5). U

weet niet van waar in Ethiopië ze afkomstig is en u weet niets over haar familie. U weet niet of haar

ouders nog in leven zijn, noch of ze broers of zussen heeft of getrouwd is. Ze zou u hebben gezegd dat

ze veel problemen had meegemaakt, maar u hebt haar nooit gevraagd welke problemen dan wel. Daar

is geen reden voor, u hebt het haar ‘gewoon’ niet gevraagd (CGVS p. 11).

Wanneer men u vraagt om over uw relatie met T.G. te vertellen hebt u het op geen enkel moment

over iets ander dan het louter seksuele aspect. U stelt: “Ze kuste mij altijd in mijn nek en op mijn lippen,

ze speelde met mijn borsten. Dat was mijn eerste keer en toen wist ik dat ik verliefd was op haar.”

(CGVS p. 11). Aangespoord om het effectief over uw relatie te hebben vult u aan: “Soms speelde ze

met haar vinger in mijn vagina.” (CGVS p. 11). Expliciet gevraagd om over uw relatie te vertellen en niet

over het lichamelijke en seksuele aspect ervan komt u opnieuw niet verder dan: “Dat is moeilijk te

vertellen. Maar als ze binnen komt en een kort kleedje draagt… telkens als ze binnen komt dan kust ze

mij van boven tot beneden.” (CGVS p. 11). Dit is geenszins een spontane en doorleefde beschrijving

van een half jaar durende relatie.

Ook over T.D.H., een Ethiopische die u in België leerde kennen en waarmee u ondertussen al een jaar

lang een relatie zegt te hebben (CGVS p. 12), kunt u nagenoeg niets vertellen. U weet niet hoe haar ex-

man heet, noch kent u de namen van haar twee kinderen. U zegt dat de meisjes in Ethiopië wonen maar

u hebt geen idee waar. U weet niet of haar ex-man al dan niet in België woont. Gevraagd naar haar

werk zegt u te denken dat ze bedden opmaakt, maar u hebt geen idee waar. U weet niet van waar in

Ethiopië zij afkomstig is, noch of haar ouders al dan niet in leven zijn (CGVS p. 14). Gevraagd wat u

eigenlijk wel over haar weet zegt u: “Ze spreekt altijd over haar kinderen, net zoals ik.” (CGVS p. 14). In

die zin is wel des te vreemd dat u niet eens de namen van haar kinderen kent. Eerder zei u dat jullie

over werk en studies praatten (CGVS p. 13), maar zoals gezegd weet u ook niet waar T.D.H. werkt
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(CGVS p. 14). Dat u zo weinig zou weten over de vrouw waarmee u al een jaar een relatie hebt is

volstrekt onaannemelijk en ondermijnt uw geloofwaardigheid.

Uw verklaringen betreffende uw vermeende homoseksuele geaardheid en de bewustwording en

beleving ervan zijn over de hele lijn vaag en oppervlakkig en komen op geen enkel moment persoonlijk

of doorleefd over. Gevraagd wanneer u ontdekte dat u op vrouwen viel zegt u: “Sinds ik verkracht was

haatte ik mannen. Sindsdien wilde ik geen mannen meer hebben.” (CGVS p. 15). Gevraagd naar

wanneer u voelde dat u anders was, dat u verliefd werd op vrouwen zegt u: “Nadat die vrouw contact

met mij had gehad.” (CGVS p. 15). Tussen beide momenten zit een tijdspanne van 17 jaar. Dat u

blijkbaar niet kunt schetsen op welk moment u besefte dat u anders was dan anderen ondermijnt uw

geloofwaardigheid. Bovendien haalt u louter externe factoren aan, feiten die zouden hebben plaats

gevonden. U hebt het op geen enkel moment over uw persoonlijke gevoelens hierbij. Wanneer wordt

gepeild naar hoe u zich voelde toen u een relatie aanknoopte met een vrouw en besefte dat u

lesbisch was zegt u: “Ik vind het goed dat ik lesbisch ben.” (CGVS p. 15). Aangespoord verder te

vertellen haalt u uw verkrachting aan en zegt: “Ik haat mannen en ik ben echt blij dat ik lesbisch ben.”

(CGVS p. 15). Gevraagd of u nog iets anders voelde behalve blijheid herhaalt u dat u echt blij bent dat u

lesbisch bent. U zegt nooit boos, verward of bang te zijn geweest, nooit andere gevoelens of problemen

gehad te hebben. U was enkel blij (CGVS p. 15-16). Het hoeft weinig betoog dat dit antwoord geenszins

doorleefd noch realistisch is. Dat u totaal niet in staat blijkt vanuit uw persoonlijke beleving te vertellen

over het moment waarop u besefte dat u lesbisch was – een moeilijke, verwarrende en ingrijpende

periode voor vele holebi’s, en zeker voor zij die opgroeien in een land als Ethiopië waar

homoseksualiteit een groot taboe is – ondermijnt sterk de geloofwaardigheid van uw

bewering homoseksueel te zijn.

U legt geen geloofwaardige en doorleefde verklaringen af met betrekking tot de bewustwording van uw

seksuele geaardheid, noch over de beleving ervan. Sinds dat moment stelt u tot vandaag twee lange

relaties met vrouwen te hebben aangeknoopt van respectievelijk zes maanden en een jaar. Uw

verklaringen betreffende deze relaties zijn echter ook geenszins geloofwaardig. Bijgevolg kan in het

geheel geen geloof worden gehecht aan uw beweerde homoseksualiteit. Bijgevolg kan ook geen geloof

worden gehecht aan de vervolgingsfeiten die hieruit zouden zijn voortgevloeid.

Hoewel uw beweerde homoseksualiteit en het feit dat u werd betrapt door de broer van uw stiefvader de

directe aanleiding vormde voor uw vertrek uit het land haalt u doorheen uw verklaringen ook aan dat u

17 jaar geleden werd verkracht en zwanger werd van uw zoon N.D. (CGVS p. 6-7). Uw familie zou hier

slecht op hebben gereageerd en uw omgeving zou niet hebben aanvaard dat u zwanger werd door

verkrachting. U werd slecht behandeld thuis en draaide op voor het huishouden.

Eerst en vooral dient te worden opgemerkt dat u geen enkel document neerlegt ter staving van uw

familiale situatie of het bestaan van uw zoon. Bovendien zijn uw verklaringen over uw familie op

bepaalde punten tegenstrijdig.

Zo verklaarde u bij de DVZ dat uw vader overleden is (Verklaring DVZ punt 11) terwijl u bij het CGVS

beweert uw vader nooit te hebben gekend en niet te weten of hij al dan niet in leven is (CGVS p. 4).

Gevraagd naar broers en zussen beweert u bij de DVZ dat u stiefbroers hebt maar hun leeftijd niet kent,

terwijl u bij het CGVS zegt dat u twee stiefzussen en een stiefbroer hebt die respectievelijk vier, vijf en

zes jaar jonger zijn dan u. Bij de DVZ beweert u dat uw zoon bij uw moeder verblijft (Verklaring DVZ

punt 16) terwijl u bij het CGVS vertelt dat hij weliswaar eerst bij uw moeder woonde (samen met u) maar

dat hij sinds u problemen kreeg bij zijn grootvader verbleef en dat u sindsdien niets meer van hem hebt

gehoord en niet weet waar hij verblijft (CGVS p. 9). Aangezien de weinige verklaringen die u aflegt met

betrekking tot uw familiale situatie op zoveel punten tegenstrijdig zijn kan niet zonder meer worden

voortgegaan op uw verklaringen hierover.

Bovendien dateren de feiten die u schetst van 17 jaar geleden. U was 30 jaar oud op het moment van

uw vertrek, uw zoon was 13 en u werd gesteund door uw oom in Gondar (CGVS p. 7). Toch zou u op

geen enkel moment geprobeerd hebben om bij uw moeder en stiefvader weg te gaan (CGVS p. 16).

Gevraagd waarom niet zegt u dat u een kind hebt en altijd aan uw kind denkt. Gevraagd of u hem niet

kon meenemen zegt u dat jullie niet konden vertrekken omdat jullie onderweg gedood konden worden

door een hyena (CGVS p. 16). Erop gewezen dat er transportmiddelen voorhanden zijn in Ethiopië en

mensen zich tussen steden en dorpen verplaatsen antwoordt u aanvankelijk ontwijkend door te stellen

dat er wel vrachtwagens zijn maar geen auto’s en dat uw oom met zijn eigen auto reisde als hij kwam.

Uiteindelijk moet u toch toegeven dat er een busstation is in uw dorp en dat mensen de bus nemen om

naar de stad te gaan. U stelt echter nooit een auto te hebben gebruikt (CGVS p. 16). Het hoeft weinig

betoog dat dit geen valabele reden is voor het feit dat u nooit eerder bent vertrokken uit uw penibele

thuissituatie. Bovendien beweert u na uw ontsnapping naar Debretobot te hebben gelift, waar u

een tweede lift vond naar Gondar (CGVS p. 7). Op dat moment was u blijkbaar toch in staat met de auto

te reizen.
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Gevraagd of u ooit overwoog om bij uw oom in Gondar te gaan wonen zegt u dat die u nooit geholpen

zou hebben omdat u een buitenechtelijk kind hebt. Hij betaalde echter wel voor dat kind en gaf het zelfs

zijn naam (CGVS p. 7; p. 16). Uw oom was dus wel degelijk bereid om u te helpen. U beweert ook geen

contact meer te hebben gehad met iemand uit uw familie sinds u bent vertrokken (CGVS p. 8). Uw oom

en zijn vrouw hadden nochtans een telefoon thuis, maar u hebt hun nummer niet gevraagd: “Ik heb het

gewoon niet gevraagd, ik weet niet veel over telefoons.” (CGVS p. 17). U beweert: “Ik zorg enkel voor

mijn zoon. Mijn ouders en mijn oom zijn allemaal slecht voor mij, ik wil geen contact meer met hen.”

(CGVS p. 17). Zoals gezegd was uw oom echter wel bereid u te helpen. Hij betaalde voor uw zoon, gaf

hem zijn familienaam en regelde en betaalde uw reis naar Europa CGVS p. 7-8; Verklaring DVZ punt

34). De vaststelling dat u gedurende dertien jaar geen enkele poging ondernam om uit uw penibele

familiale situatie te ontsnappen ondermijnt de ernst van uw vrees als gevolg ervan op fundamentele

wijze.

Het is overigens weinig aannemelijk dat u het telefoonnummer van uw oom en zijn vrouw niet vroeg met

het oog op het verkrijgen van informatie over het wel en wee van uw kind. Uw bewering tot op vandaag

niets meer te hebben gehoord over uw kind, noch hebt u geprobeerd informatie over hem te verkrijgen

(CGVS p. 8), is onaannemelijk temeer daar u tijdens het gehoor stelde in het belang van uw kind geen

poging te hebben ondernomen om zich aan uw slechte familiale situatie te onttrekken.

U legt geen enkel document neer betreffende uw familiale situatie of het bestaan van uw buitenechtelijk

kind. Verder legt u een aantal tegenstrijdige verklaringen af betreffende uw familiale situatie wat maakt

dat weinig geloof kan worden gehecht aan uw loutere verklaringen hierover.

Na rekening te hebben gehouden met alle elementen van uw profiel en gezien u geen enkel document

neerlegt, kan redelijkerwijs besloten worden dat er geen risico bestaat dat u vervolgd zal worden in

geval van terugkeer naar uw land van herkomst of dat er een reëel risico op het lijden van ernstige

schade bestaat in uw hoofde zoals omschreven in de definitie subsidiaire bescherming.

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. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 29 juni 2015 aan dat zij “17 jaar geleden het slachtoffer

werd van een verkrachting, -waaruit haar zoon werd geboren”. Zij benadrukt “de impact die deze

ingrijpende gebeurtenis op zich gehad heeft op verzoekster” en wijst erop dat zij “uiteraard zodanig

geschokt was door de gebeurtenissen en de gang van haar leven en geen relatie met een man meer

aanging”, waardoor zij “ook qua relationele ontwikkeling hoe dan ook geen vorming had gekregen en de

situatie aldus een zekere status quo verwierf totdat zij op een bepaald ogenblik de affectie en de

aandacht kreeg van een vrouw, die haar bovendien hoop op een toekomst bood”. Volgens haar is het

bijgevolg “totaal niet relevant om de ontdekking van de homoseksualiteit als dusdanig te spiegelen aan

ons Westers model, waar dit inderdaad , meestal in de puberteit die hoe dan ook een verwarrende

periode betreft omdat zijn (seksuele) identiteit moet vormen, gepaard kan gaan met heel wat verwarring

en waar het past in een gezond identiteitsgroeiproces”. Zij legt uit dat zij “in de twee relaties die ze

gehad heeft, ook nooit een evenwaardige partner (was) op relationeel vlak om alles te weten te komen

over hun persoonlijke achtergrond; deze vrouwen konden gebruik maken van haar zwakke positie en

haar nood aan affectie”.

Wat de weerhouden tegenstrijdigheden aangaande haar familie betreft, voert zij aan dat zij “op het

CGVS toelichting heeft verstrekt, eerder dan tegenstrijdige verklaringen zou afgelegd hebben…; zij

bevestigt dat zij inderdaad 1 halfbroer en 2 halfzussen heeft en dat zij geen contact meer heeft met haar

zoon, sinds haar vertrek uit Ethiopië.”.

Waar de bestreden beslissing stelt dat verzoekster geen pogingen ondernomen heeft om bij haar

moeder en stiefvader weg te gaan, antwoordt zij: “Vanuit haar positie was het immers hoe dan ook niet

zomaar te overwegen om haar kind achter te laten, dan wel met een jong kind te vluchten; bovendien

was de situatie waarin zij leefde ook bestendigend in de zin dat het idee om te vluchten niet iets is wat

zomaar opkomt, omdat dat precies zo onrealistisch is als men daar in een dorpje woont als verstoten

meisje…; zelfs haar oom kon haar daar niet echt bij helpen en was ook maar in laatste instantie bereid

om haar te helpen ontsnappen, dit is toen haar leven in gevaar was.”.

Dat zij thans geen informatie meer heeft over haar kind en evenmin getracht heeft informatie over hem

te verkrijgen, wijt zij aan “de moeilijke omstandigheden waarin zij haar land diende te verlaten en de
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overlevingsstrategie die zij sindsdien volgt; ook is het typisch dat zij in dit geval resoluut alle bruggen

heeft verbroken; zij lijdt alleen onder het feit dat zij geen nieuws heeft over haar kind…”.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te hervormen en haar de subsidiaire bescherming toe te

kennen.

Beoordeling

2.2. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

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

Zoals ieder burger die om en 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.

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).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien de hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal 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.

Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3. Verzoekster beweert vervolging te vrezen in Ethiopië omwille van haar lesbische geaardheid. De

Raad neemt aan dat het aantonen van een seksuele geaardheid gevoelig kan liggen en niet evident.

Indien de kandidaat-asielzoeker echter geen bewijs kan verschaffen aangaande zijn of haar seksuele

oriëntatie en/of er is een gebrek aan specifieke informatie betreffende de status van LGBT in het land

van herkomst, dan stelt ook UNHCR dat de seksuele oriëntatie dient te blijken uit de verklaringen van de

kandidaat-asielzoeker (UNHCR, Guidance Note on Refugee Claims relating to sexual orientation and

gender identity, Genève, 2008, nr. 35). De Raad benadrukt dat kan verwacht worden dat verzoekende

partij minstens doorleefde verklaringen aflegt aangaande haar eigen homoseksuele bewustwording,

ervaringen en relaties en de eigenheid van homoseksualiteit die verder reiken dan stereotiepe

opvattingen over homoseksualiteit. Van een asielzoeker die zichzelf identificeert als homoseksueel en

omwille van deze seksuele geaardheid beweert een vrees te hebben of een risico te lopen in zijn land

van oorsprong kan worden verwacht dat hij dit overtuigend aantoont.

2.4. In casu blijven de verklaringen van verzoekster beperkt tot oppervlakkige en stereotiepe uitspraken

die geenszins overtuigen. Zo blijkt verzoekster geheel onwetend over haar twee partners. Over T.G.,

met wie zij in Ethiopië zes maanden een relatie had, vertelde zij aanvankelijk enkel: “Ze komt uit Addis

Abeba en studeerde landbouw.” (gehoor, p. 9). Verder doorgevraagd bleek verzoekster niet te weten

wie haar werkgever is (gehoor, p. 11) - terwijl zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken nog verklaarde dat

T.G. voor het ministerie van landbouw werkte (vragenlijst DVZ, vraag 5) -, van waar in Ethiopië zij

afkomstig is, of haar ouders nog in leven zijn, of zij broers of zussen heeft, noch of zij getrouwd is.

Verzoekster gaf aan dat T.G. veel problemen had meegemaakt, maar zij zou haar hierover nooit iets
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gevraagd hebben (gehoor, p. 11). Verzoeksters verklaringen over T.G. bleven verder beperkt tot

stereotiepe uitingen over het beweerde seksuele aspect van hun relatie (“Ze kuste mij altijd in mijn nek

en op mijn lippen, ze speelde met mijn borsten. Dat was mijn eerste keer en toen wist ik dat ik verliefd

was op haar.”, “Soms speelde ze met haar vinger in mijn vagina.”, “Maar als ze binnen komt en een kort

kleedje draagt… telkens als ze binnen komt dan kust ze mij van boven tot beneden.”, gehoor, p. 11).

Ook over T.D.H., een Ethiopische die verzoekster in België leerde kennen en waarmee zij al een jaar

lang een relatie zou hebben (gehoor, p. 12), kan verzoekster amper iets vertellen. Verzoekster wist niet

hoe haar ex-man heet, of deze ex-man al dan niet in België woont, hoe haar twee kinderen heten -

hoewel zij ook beweerde: “Ze spreekt altijd over haar kinderen, net zoals ik.” (gehoor, p. 14) -, waar

deze kinderen wonen in Ethiopië, wat haar werk precies is - hoewel zij ook nog aangaf dat ze over werk

praatten (gehoor, p. 13) -, van waar in Ethiopië zij afkomstig is, noch of haar ouders al dan niet in leven

zijn (gehoor, p. 14).

De Raad ziet niet in hoe “de impact die deze ingrijpende gebeurtenis op zich gehad heeft op

verzoekster”, haar zelf verklaarde beperkte “relationele ontwikkeling” en vorming en de bewering dat zij

“in de twee relaties die ze gehad heeft, ook nooit een evenwaardige partner (was) op relationeel vlak om

alles te weten te komen over hun persoonlijke achtergrond”, zoals wordt aangevoerd in het

verzoekschrift, de algehele onwetendheid over haar (ex-)partners kan verklaren. Van verzoekster kan

immers worden verwacht dat zij doorleefde ervaringen kan beschrijven inzake haar relaties en dat zij

kan antwoorden op vragen inzake eenvoudige en elementaire zaken in verband met haar partners,

temeer daar zij zelf met betrekking tot haar laatste relatie aangaf dat ze wel degelijk praatten over hun

kinderen, hun studies en hun werk (gehoor, p. 4).

2.5. Verzoeksters verklaringen betreffende haar vermeende homoseksuele geaardheid en de

bewustwording en beleving ervan zijn geenszins persoonlijk of doorleefd. Zij verklaarde over het

moment dat zij ontdekte dat zij op vrouwen viel enerzijds “Sinds ik verkracht was haatte ik mannen.

Sindsdien wilde ik geen mannen meer hebben.” (gehoor, p. 15) en anderzijds “Nadat die vrouw contact

met mij had gehad.” (gehoor, p. 15). Gevraagd hoe zij zich voelde bij dit besef, antwoordde zij: “Ik vind

het goed dat ik lesbisch ben.” (gehoor, p. 15) en “Ik haat mannen en ik ben echt blij dat ik lesbisch ben.”

(gehoor, p. 15). Verzoekster gaf aan dat zij nooit boos, verward of bang was en dienaangaande nooit

andere gevoelens of problemen gehad te hebben (gehoor, p. 15-16). Dergelijke oppervlakkige

verklaringen over de persoonlijke beleving van haar homoseksualiteit doen afbreuk aan haar

geloofwaardigheid, daar kan worden verwacht dat deze bewustwording een verwarrende en ingrijpende

gebeurtenis is voor holebi’s, zeker voor degenen die zoals verzoekster opgroeien in een land als

Ethiopië waar homoseksualiteit een groot taboe is. Verzoekster kan dan ook niet worden gevolgd waar

zij in het verzoekschrift stelt dat het “totaal niet relevant (is) om de ontdekking van de homoseksualiteit

als dusdanig te spiegelen aan ons Westers model, waar dit inderdaad , meestal in de puberteit die hoe

dan ook een verwarrende periode betreft omdat zijn (seksuele) identiteit moet vormen, gepaard kan

gaan met heel wat verwarring en waar het past in een gezond identiteitsgroeiproces”. Bovendien zijn

verzoeksters verklaringen ongerijmd. Vooreerst wordt niet aangetoond dat een verkrachting tot een

homoseksuele geaardheid kan leiden. Vervolgens indien verzoekster zeventien jaar geleden ontdekte

dat ze lesbisch was dan kan verwacht worden dat ze over de periode tussen deze ontdekking en haar

eerste relatie kan vertellen over de vele tekenen en indicaties die ze gehoord, gezien of meegemaakt

heeft inzake homoseksualiteit. Dit is niet het geval zodat geenszins wordt aangetoond dat verzoekster

inderdaad reeds 17 jaar geleden haar beweerdelijke lesbische geaardheid zou ontdekt hebben of

hiervoor enige belangstelling zou hebben getoond.

2.6. Ten slotte doet verzoeksters gedrag voor haar vertrek uit Ethiopië afbreuk aan de

geloofwaardigheid van haar vrees voor vervolging. Uit haar verklaringen blijkt immers dat zij gedurende

dertien jaar - na de verkrachting op 17-jarige leeftijd - geen enkele poging ondernam om uit haar

penibele familiale situatie te ontsnappen (gehoor, p. 7, 16), hoewel haar zoon reeds 13 jaar oud was

toen zij uiteindelijk vertrok én zij op de hulp van haar oom in Gondar kon rekenen. De uitleg in het

verzoekschrift dat “Vanuit haar positie was het immers hoe dan ook niet zomaar te overwegen om haar

kind achter te laten, dan wel met een jong kind te vluchten; bovendien was de situatie waarin zij leefde

ook bestendigend in de zin dat het idee om te vluchten niet iets is wat zomaar opkomt, omdat dat

precies zo onrealistisch is als men daar in een dorpje woont als verstoten meisje…;” is geenszins een

verschoning voor verzoeksters nalatig gedrag, daar haar zoon ten tijde van haar vlucht reeds 13 jaar

oud was en daar zij uiteindelijk - in nog moeilijkere omstandigheden - wél vluchtte en hierbij naar

Debretobot liftte, waar zij vervolgens een tweede lift vond naar Gondar (gehoor, p. 7). De bewering dat

“zelfs haar oom kon haar daar niet echt bij helpen en was ook maar in laatste instantie bereid om haar te

helpen ontsnappen, dit is toen haar leven in gevaar was.” strookt dan weer niet met haar verklaringen op
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het Commissariaat-generaal, alwaar zij aangaf dat haar oom in Gondar betaalde voor haar kind, zijn

naam aan het kind gaf (gehoor, p. 7, 16) en zelfs haar vlucht naar Europa regelde en betaalde.

Overigens blijkt nog dat verzoekster, hoewel zij in haar verzoekschrift aangeeft dat zij lijdt “onder het feit

dat zij geen nieuws heeft over haar kind”, geen contact meer heeft opgenomen met iemand uit haar

familie sinds zij is vertrokken (gehoor, p. 8). Dit is des te frappanter gezien zij wel aangaf dat haar oom

in Gonbar een telefoon hadden maar dat zij hun nummer niet had gevraagd omdat “Ik heb het gewoon

niet gevraagd, ik weet niet veel over telefoons.” (gehoor, p. 17). Verzoekster is ongeloofwaardig waar ze

zich als zodanig kan organiseren om naar Europa te komen en beweerdelijk niet kundig zou zijn om in

haar eigen land, waar ze bekend is met de taal en de gebruiken, over elementaire contactgegevens te

kunnen beschikken. Bovendien is verzoeksters zoon intussen 17 jaar en ook van zijn kant groot genoeg

om met zijn moeder zelfstandig in contact te staan. Verzoeksters verklaringen zijn over de hele lijn

ongeloofwaardig.

2.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.8. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.9. Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij

in geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

Besluit

2.10. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.11. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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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 negentien januari tweeduizend zestien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME K. DECLERCK


