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nr. 197 129 van 21 december 2017

in de zaak RvV x / IV

In zake: x

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. VAN DER BEKEN

Wolstraat 8

1000 BRUSSEL

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 28 augustus 2017

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

staatlozen van 25 juli 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 22 september 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 oktober 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat D. VAN DER BEKEN verschijnt

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart dat u bent geboren op 28 juli 1987 te Addis Abeba. U behoort tot de etnische groep van de

Amharen.

Vanaf uw vijf jaar woont u bij uw oom en tante. U weet niet waarom u niet door uw biologische ouders

bent opgevoed. U verklaart dat u werd mishandeld door uw tante.
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U werd geslagen en u moest steeds werken in het restaurant dat ze uitbaatte. U ging naar school en u

voltooide uw algemeen secundair onderwijs (tiende graad). Vervolgens volgde u een éénjarige opleiding

tot kok. Eens u uw diploma had behaald, ging u werken in het restaurant van uw tante. Na uw stagejaar

ging u alleen wonen, dicht bij het restaurant.

In de achtste graad leerde u een meisje kennen, S.. U had geen contact met andere leerlingen, maar

S. moedigde u aan om samen een vriendschap op te bouwen. U bracht meer en meer tijd door met S.

na uw dagelijkse klussen. U ging naar haar ouderlijke huis en jullie zagen films met lesbische vrouwen.

U begon vervolgens een relatie met S.. Gedurende zeven jaar waren jullie een koppel.

De ouders van S. ontdekten dat S. een relatie met u had doordat ze foto’s van jullie hadden gevonden in

de kamer van S.. Toen u S. opbelde op haar mobiel na het Paasfeest van 2014, werd haar telefoon niet

opgepikt. Wanneer u vervolgens het thuisnummer opbelde, kreeg u een kwade vader aan de lijn die u

vertelde dat u zijn dochter met rust moest laten. U probeerde vervolgens haar broer, D., te bereiken om

na te gaan wat er was gebeurd met S.. Toen hij uiteindelijk de telefoon opnam, vertelde hij u dat zijn

ouders achter uw relatie met S. waren gekomen en dat ze woedend waren. Hij vertelde dat ze S. naar

het heilige water hadden gebracht. Hij vertelde u dat u de familie niet meer mocht contacteren. Twee

maanden later, in juni 2014, contacteerde D. u en hadden jullie afgesproken. Hij adviseerde u dat u het

land moest verlaten als u niet dezelfde problemen wilde hebben zoals S.. De familie van S. kwam één

maand later naar uw familie en ze vertelden hen over uw relatie. Uw oom en tante waren razend. Uw

oom sloeg u meermaals. Ze zeiden u dat u niet meer bij hen moest komen en dat u ook niet langer in

het restaurant mocht werken. U keerde daarop naar uw gehuurde woning. Een paar dagen later ging uw

tante naar uw huisbaas en ze vertelde hem over uw geaardheid. Uw huisbaas zei dat u meteen moest

vertrekken uit de woning. U wist niet wat te doen en u belde D. op. U vertelde hem dat u naar het

buitenland wilde gaan omwille van uw problemen. D. stemde toe om u te helpen. U bleef in de woning.

Toen er enkele dagen later op uw deur werd geklopt, bleek het de zoon van uw huisbaas te zijn. Hij

kwam onmiddellijk binnen en hij verkrachtte u. Ten einde raad verliet u het huis en ging u naar uw oom.

Uw tante was alleen thuis en ze liet u niet binnen. U ging vervolgens aangifte doen bij de politie. U

vertelde over de verkrachting en u gaf het adres en de naam van de dader. Toen de politie

terugkwam met de dader en diens vader en nadat ze met hen hadden gepraat, veranderde de politie

van toon en zeiden ze dat u geen klacht kon neerleggen. U keerde daarop terug naar uw woning. Daar

waren al uw bezittingen op straat gegooid en smeten kinderen met stenen naar u. U contacteerde D.

opnieuw en u vroeg om hulp. Hij bracht u uiteindelijk naar vrienden. U verbleef daar gedurende een

maand, tot wanneer D. uw reis had voorbereid. U vertrok uiteindelijk uit Ethiopië na het Ethiopische

nieuwjaar in september en u ging met een paspoort en visum naar Turkije. U verbleef ruim één jaar in

Turkije tot tien november 2015. Toen u ontdekte dat ze in Turkije niet homovriendelijk waren, besloot u

om naar Europa te trekken. U ging per boot naar Griekenland en u vervolgde uw reis door verschillende

landen. Uiteindelijk arriveerde u in België en vroeg u bij de bevoegde instanties asiel aan op 4 december

2014.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U vreest uw familie, de familie van S. en de hele Ethiopische gemeenschap omdat u lesbische zou

zijn. Bovendien haalt u aan dat uw familie u mishandelde en dat u werd verkracht door de zoon van uw

huisbaas omdat u lesbische zou zijn (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 17).

Vooreerst kunnen volgende opmerkingen gemaakt worden omtrent het door u geschetste profiel

van uzelf tijdens de twee gehoren voor het CGVS.

Tijdens deze twee gehoren laat u uitschijnen dat u in Ethiopië met niemand contact had behalve met uw

beweerde vriendin, en uw tante en uw oom, bij wie u opgegroeid bent, en dat u geen ander netwerk

rondom u had. Zo verklaart u tijdens uw tweede gehoor voor het CGVS dat u geen contact had met

andere Ethiopiërs toen u nog in Ethiopië leefde (zie gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 4). Ook verklaart u

dat u geen vrienden of vriendinnen had op school (zie gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 5) en dat u met

niemand praatte (zie gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 4).
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U verklaart dat u bang bent van mensen, dat u uw werk doet en verder niet praat met mensen (zie

gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 5 en gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 20). U laat bijgevolg uitschijnen

dat u geen netwerk rond u had in Ethiopië waarop u kan rekenen of waarop u kan terugvallen.

Echter, in het licht van andere verklaringen van uw persoon tijdens de verschillende gehoren voor het

CGVS, dienen enkele vraagtekens geplaatst worden omtrent deze door u geschetste persoonlijke

situatie. U ging immers naar school en rondde zelfs uw algemeen secundair onderwijs af in Ethiopië.

Bovendien kon u daarna nog een jaar verder studeren. Vervolgens werkte u eveneens in een

restaurant. Ook al werkte u in de keuken, toch is het niet geloofwaardig dat u helemaal geen contact zou

hebben met andere mensen daar u onder andere verantwoordelijk was voor het afsluiten van het

restaurant (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 6) en aangezien u ging winkelen (zie gehoor CGVS dd

08/06/2017, p 11). Het is bijgevolg erg vreemd te noemen dat u in het licht van deze persoonlijke

activiteiten in de loop van uw leven in Ethiopië geen enkel ander netwerk zou hebben uitgebouwd

dan uw tante, oom en uw beweerde vriendin. Ook kunnen vragen gesteld worden bij de door u

geschetste langdurige en persistente mishandeling door uw tante in Ethiopië. Indien ze het werkelijk zo

slecht met u voor had, is het ten eerste vreemd te noemen dat u uw volledig secundair onderwijs kon

afmaken en daarenboven ook nog een extra opleiding kon volgen (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p

6). Bovendien werd u betaald voor uw werk in het restaurant. U kon met het geld een eigen woonplek

huren en bijgevolg een zelfstandig leven uitbouwen (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 6). In het licht

van deze door u beschreven levensloop in Ethiopië is het vreemd te noemen dat u geen stappen zou

ondernomen hebben of geen kansen zou aangegrepen hebben om iets te doen of te ontsnappen aan de

beweerde volgehouden mishandeling door uw tante. Volgens uw verklaringen heeft u immers kansen

gekregen om te studeren en te gaan werken zodat u zelfstandig kon gaan wonen (en zodat u de woning

van uw oom en tante kon verlaten). Uit deze verklaringen blijkt een zekere zelfredzaamheid tijdens

uw leven in Addis Abeba waardoor het zoals gezegd vreemd is dat u de mishandeling van uw tante

aanhaalt als een van de redenen waardoor u niet naar Ethiopië zou kunnen terugkeren.

Uit bovenstaande vaststellingen kan afgeleid worden dat er vragen gesteld kunnen worden bij

het door u geschetste profiel van uzelf tijdens de gehoren voor het CGVS. U laat uitschijnen dat

u aan de rand van de Ethiopische samenleving leefde en dat u geen contact had met andere

personen dan uw tante, oom en vriendin. Uw door u geschetste levensloop - waarbij u kansen

kreeg om te studeren en te werken - doen hierover de nodige vragen rijzen. Ook kunnen hierdoor

de nodige vragen gesteld worden bij de door u aangehaalde mishandelingen door uw tante.

Ten tweede verklaarde u de Ethiopische nationaliteit te hebben en vervolging te vrezen omwille

van uw seksuele geaardheid. Het CGVS trekt niet in twijfel dat u afkomstig bent uit Ethiopië.

Het CGVS is in het licht van de elementen van uw dossier, echter niet overtuigd dat u lesbisch

bent.

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

objectieve wijze uw seksuele geaardheid te bewijzen, mag het CGVS wel van een asielzoeker die

zichzelf identificeert als homoseksueel verwachten dat zij overtuigend is voor wat haar beleving en haar

levensweg met betrekking tot haar 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 haar

homoseksualiteit een omstandig, gedetailleerd en coherent relaas verwachten.

Er dient echter vastgesteld dat u de door u geopperde lesbische geaardheid en – relatie,

absoluut niet aannemelijk heeft weten te maken, en deze niet geloofwaardig worden bevonden.

U verklaart dat u een relatie met S. bent begonnen nadat jullie reeds goede vrienden waren en nadat

S. u filmpjes had laten tonen met lesbiennes waardoor u langzaam aan, door het zien van de filmpjes,

begon aan de lesbische relatie (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 19). Echter, van u die voordien nooit

was aangetrokken tot vrouwen of mannen, naar eigen zeggen omdat u onderdrukt werd door uw familie

en geen tijd had omdat u steeds moest werken van uw familie en daardoor geen zin had om naar

jongens te kijken (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 20), kan enigszins verwacht worden dat u ietwat

uitgebreider weet te vertellen over wat u ertoe bracht om een lesbische relatie te beginnen (zeker in een

homofobe omgeving als deze in Ethiopië), en hoe u deze ontluikende homoseksualiteit ervoer. Het

enige wat u hierover weet te vertellen is dat het per ongeluk is begonnen (zie gehoor CGVS dd

04/05/2017, p 19), dat het door het zien van de filmpjes is dat uw relatie begonnen is (zie gehoor CGVS,

p 19).
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U geeft steeds deze zeer beknopte antwoorden op de verschillende vragen die u hierover gevraagd

werden (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 19-20). Dat u verder verklaart per ongeluk een lesbische

relatie aan te gaan (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 19), dat u een relatie begonnen bent na het

kijken van films en dat u daardoor geïnteresseerd werd in S. (u heeft verder geen enkel lesbische

relatie gehad sinds 2014), zijn verklaringen wars van enige doorleefde ervaring, daar zaken als seksuele

geaardheid en fysieke aantrekking, geenszins het voorwerp uitmaken van een ‘besluit’ dat men zou

kunnen nemen, en fysieke aantrekking tot personen van hetzelfde geslacht evenmin het resultaat is van

toeval of ongeluk. De manier waarop u homoseksualiteit voorstelt – als iets waarbij men ‘betrokken’

geraakt, waartoe men kan ‘beslissen’- toont een compleet gebrek aan doorleefde ervaringen als

homoseksueel aan.

Verder is het helemaal niet aannemelijk dat u geen idee heeft over de situatie waarin homoseksuelen

en lesbiennes in Ethiopië leven. U verklaart dat u, omdat u van huis naar school en omgekeerd ging,

niet veel kennis heeft over hoe de gemeenschap of de maatschappij over die zaken (homoseksualiteit)

denkt (zie gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 4). Het is echter helemaal niet aannemelijk dat u helemaal

niet op de hoogte bent dat homoseksualiteit niet aanvaard is in Ethiopië. Uit informatie die werd

toegevoegd aan het administratief dossier blijkt immers dat er in Ethiopië een sociaal-cultureel taboe

rust op homoseksualiteit. Bovendien is seks, met onderlinge toestemming, tussen mensen met hetzelfde

geslacht strafbaar en staat er een gevangenisstraf op van drie tot vijftien jaar. Het is niet aannemelijk dat

u, die vanaf de tiende graad, u situeert dit zelf tussen 2005 (zie gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 7) en

2007 (toen u ongeveer 20 jaar was – zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 19), tot in 2014 wanneer S. en

daardoor ook uzelf betrapt werden geen idee had dat een lesbische relatie in Ethiopië niet de norm is

(zie gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 9). U geeft aan dat u gedurende zeven jaar een relatie had met S.

(zie gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 9). U vermeldt dat u en S. vaak praatten over jullie relatie (zie

gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 7), dat jullie samen filmpjes bekeken en samen uitgingen;

gaan winkelen of naar de bioscoop (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 21). Binnen deze context is het

allerminst geloofwaardig dat u helemaal niet op de hoogte zou zijn van het stigma dat op

homoseksualiteit ligt in Ethiopië. In de reeds ongeloofwaardige aanname dat u niet op de hoogte zou

zijn van het taboe dat op homoseksualiteit in Ethiopië rust, is het nog minder aannemelijk dat uw

vriendin S. u hier nooit heeft over aangesproken. Het ondermijnt alle geloofwaardigheid dat S., die

universitaire studies heeft aangevat (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 10), die onbeperkt toegang

heeft tot internet met een eigen PC op haar kamer en filmpjes met lesbische vrouwen download (zie

gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 6) u nooit heeft verteld dat homoseksualiteit in Ethiopië niet wordt

geaccepteerd en dat er zelfs gevangenisstraffen op staan. Opnieuw wordt de geloofwaardigheid van uw

lesbische geaardheid ernstig ondermijnd. U kan uw seksuele geaardheid die manifest afwijkend

is van uw directe leefomgeving, en normalerwijze aanleiding geeft tot enige introspectie en

reflectie, gepaard met gemengde gevoelens en eventuele twijfels geenszins aannemelijk maken.

Wanneer u attent wordt gemaakt op het feit dat u geen enkel lesbisch koppel kent en dat binnen uw

omgeving er alleen hetero koppels voorkomen (uw tante en oom, de ouders van S.) geeft u aan dat u

toen verblind was door de liefde. U geeft aan dat u bij S. de moeilijke situatie van uw familie vergat (zie

gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 10). Dit is echter geen afdoende uitleg om aan te geven dat u totaal

onwetend was over het stigma dat over homoseksualiteit rust in Ethiopië. Verder toont u evenmin enig

reflectie over uw geaardheid, die dermate verschillend is van deze van uw omgeving. U geeft uitsluitend

aan dat u blij was dat u een relatie met S. had (zie gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 6, p 9 CGVS dd

04/05/2017, p 21) Het is helemaal niet aannemelijk dat u nooit heeft stilgestaan bij uw ‘anders-zijn’ en

dat u dit nooit heeft besproken met S., zeker wanneer u aangeeft dat u zeven jaar een relatie had en dat

jullie over deze relatie samen praatte (zie gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 7). Ook nadat u zou hebben

ontdekt dat homoseksualiteit in Ethiopië niet aanvaard is, komt er nog geen twijfel of

negatieve gevoelens. U geeft aan dat homoseksualiteit volgens de (Ethiopische)maatschappij niet

normaal was, maar dat het voor u en S. wel iets normaal is (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 24)

Niet alleen legt u ongeloofwaardige verklaringen af over uw lesbische geaardheid in Ethiopië,

ook kan u niet overtuigen dat u daadwerkelijk lesbische bent eens u uw land heeft verlaten.

U verklaart dat u niet op de hoogte bent van de situatie waarin lesbiennes zich in België

bevinden (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 16). Het is echter zeer opmerkelijk dat u niet heeft

getracht om hierover meer informatie te verkrijgen. U verblijft immers sinds 11 december 2015 in de

Belgische opvangstructuur (zie informatie in blauwe map) waar informatie wordt gegeven aan

homoseksuele asielzoekers. Bovendien blijkt dat u overweg kan met Facebook (zie gehoor CGVS dd

04052017, p 15) en dat u dus enige kennis heeft van internet en computers.
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Er kan daarom van u verwacht worden dat, indien u werkelijk geïnteresseerd zou zijn in de situatie van

lesbiennes in België, dat u de nodige moeite zou hebben gedaan om hier daadwerkelijk informatie over

te vinden. U denkt echter dat men vrij is in België omdat het een democratisch land is, maar u geeft

duidelijk aan dat u niet zeker bent (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 16-17). Het is niet aannemelijk

dat u, terwijl u bij de asielinstantie van uw gastland wordt gehoord, moet peilen of het in België aanvaard

is om lesbienne te zijn. Bovendien bent u uit Turkije gevlucht omdat u er vreesde voor de negatieve

perceptie van homoseksuelen. U vreesde dat u er ontdekt zou worden als lesbienne waardoor u besloot

om het land te verlaten (zie gehoor CGVS, dd 04/05/2017, p 14). Binnen deze context is het helemaal

niet aannemelijk dat u niet heeft getracht om in het anderhalf jaar dat u in België woont, uit te

zoeken hoe de situatie er voor lesbiennes is.

Ook zijn uw verklaringen over een toekomstige relatie –met een vrouw- niet overtuigend. U geeft immers

aan dat u niet op mannen verliefd wordt maar terzelfdertijd geeft u aan dat u naast S. niet meer verliefd

bent geworden (zie gehoor CGVS dd 08/06/2017, p 8). Met deze verklaringen bent u wederom niet

overtuigend dat u lesbienne zou zijn.

Tot slot kunnen er nog worden opgemerkt dat de geloofwaardigheid van uw relaas verder te niet wordt

gedaan door uw verklaring bij de DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) dat u niet weet wie aan de

huurbaas heeft verteld dat u lesbienne bent en waardoor u de woning moest verlaten (zie vragenlijst

CGVS, ingevuld door de DVZ op 15/12/2015). Tijdens uw gehoor bij het CGVS verklaart u echter

nadrukkelijk dat uw tante uw geaardheid aan uw huurbaas heeft onthuld (zie gehoor CGVS dd

08/06/2017, p 18).

Verder kan worden opgemerkt dat de aanleiding of de omstandigheden waarin u aangevallen en

verkracht zou zijn door de zoon van uw huisbaas onderuitgehaald worden door

de ongeloofwaardigheid van uw beweerde lesbische geaardheid. De aanleiding of de

omstandigheden waarin deze verkrachting zou hebben plaatsgevonden, door de zoon van uw huisbaas

omdat u alleen van vrouwen zou houden (zie gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 18) is ongeloofwaardig

daar uw seksuele geaardheid ongeloofwaardig is, waardoor er ook geen geloof kan worden gehecht aan

de door u aangehaalde aanleiding of omstandigheden waarin deze beweerde geweldpleging zou

hebben plaatsgevonden.

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, worden

vastgesteld.

U legt geen documenten voor die uw identiteit of uw reisweg kunnen bevestigen. U legt wel een

medisch attest voor, opgemaakt door dr. Van Eecke op 29 mei 2017 die vaststelt dat u verschillende

littekens heeft. Wat de door u getoonde en zichtbare littekens betreft (zie medisch attest in administratief

dossier), dient opgemerkt te worden dat u niet kan aantonen dat u deze daadwerkelijk heeft opgelopen

door toedoen van uw tante. Bovendien kan worden opgemerkt dat u eveneens naar de dokter bent

gegaan voor pijn aan uw voeten, naar eigen zeggen door het lange rechtstaan van het werken (zie

gehoor CGVS dd 04/05/2017, p 11). Het is echter zeer opmerkelijk dat u pas naar de dokter bent

gegaan wanneer u reeds een uitnodiging had ontvangen voor uw gehoor bij het CGVS (zie convocatie

in het administratief dossier). Hierbij kan tevens worden opgemerkt dat de er werd geoordeeld dat er

geen verder gevolg kon worden gegeven aan uw pijn daar er geen argumenten voor waren. Er werd

tevens duidelijk genoteerd dat u een attest nodig had voor het CGVS. Verder legt u een medisch attest

voor van dr. Jan Van Oost, specialist in voet en heup, opgemaakt op 6 juni 2017, waaruit blijkt dat u pijn

heeft in uw linker hiel en die u adviseerde om steunzolen te dragen en een dermatoloog te contacteren.

Dr. Stragier, dermatoloog heeft u eveneens steunzolen aanbevolen en een behandeling met een voeten

crème, Xerial 50. Verder legt u een attest voor, ongedateerd, met onbekende afzender, waaruit blijkt dat

er voorlopig moet worden afgewacht met een verdere behandeling wegens onvoldoende argumenten en

dat u een attest wenste voor het CGVS. Deze documenten kunnen bovenstaande bevindingen niet

wijzigen.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 28 augustus 2017 een schending aan van “artikel 48/3

en 48/4 en artikel 62 van de vreemdelingenwet, artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, en de formele en materiële motiveringsplicht, het

zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 3 van het EVRM.”.

Verzoekster geeft een theoretische uiteenzetting over de bevoegdheid van de Raad, de bewijslast en

het voordeel van de twijfel.

Het verzoekschrift herneemt dat verweerder niet betwist dat verzoekster afkomstig is uit Ethiopië, maar

er niet van overtuigd is dat zij lesbisch is. Het verzoekschrift haalt aan dat het feit dat verzoekster niet op

de hoogte zou geweest zijn dat homoseksualiteit in Ethiopië taboe is volgens verweerder het

doorslaggevend element is om te twijfelen aan de seksuele geaardheid van verzoekster.

Verzoekster meent dat de motivering gesteund is op een onduidelijke en nogal warrige passage in het

gehoorverslag van 8 juli 2017. Verzoekster verduidelijkt dat zij “verklaarde 'toen' niet te weten dat dat het niet

gekend is dat vrouwen in Ethiopië een relatie hebben met vrouwen. De interviewer verduidelijkte in de vraag

niet over welk tijdstip het precies ging, hoewel dat doorslaggevend is voor de beoordeling van de

waarachtigheid van het antwoord (en de algehele geloofwaardigheid van het asielrelaas). Immers,

verzoekster was bij de aanvang van de relatie inderdaad niet op de hoogte van het taboe dat er in Ethiopie

heerste over homoseksualiteit. Vanaf het moment dat zij een relatie is begonnen met S., is zij zich bewust

geworden van de problemen.”. Het verzoekschrift stipt aan dat verzoekster dit reeds in het interview (pagina

4) had aangegeven, alsook in het vorig interview van 4 mei 2017 (pagina 24).

Het verzoekschrift voert aan dat, in tegenstelling tot wat verwerende partij motiveert, verzoekster wel degelijk

vanaf haar relatie met S. wist dat de gemeenschap dit niet goedkeurde. Minstens dient te worden geoordeeld

dat de motivering in de bestreden beslissing met betrekking dit determinerend element, gesteund is op een

onzorgvuldige feitenvinding en vraagstelling, aldus het verzoekschrift.

Om de hiervoor vermelde redenen faalt de motivering van de bestreden beslissing in rechte en werd

verzoekster onterecht de vluchtelingenstatus geweigerd.

In hoofdorde wordt gevraagd de “beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

staatlozen dd.. 25 juli 2017 waarbij aan verzoekster de vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus

geweigerd werd, te hervormen en haar het statuut van vluchteling toe te kennen, minstens

het statuut van subsidiaire bescherming. Ten subsidiaire titel, de bestreden beslissing nietig te verklaren.”.

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 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.

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 hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven;
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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 stelt niet te kunnen terugkeren naar haar land van herkomst omwille van haar lesbische

geaardheid. Zij vreest haar familie, de familie van S. en de hele Ethiopische gemeenschap. Bovendien

verklaarde verzoekster verkracht te zijn door de zoon van haar huisbaas omdat zij lesbische zou zijn.

2.4. Vooreerst merkt de Raad op dat het door verzoekster geschetste geïsoleerde beeld van zichzelf –

verzoekster liet uitschijnen dat zij geen contact had met de gemeenschap en niemand anders had dan

haar vriendin S., haar tante en oom (gehoorrapport van het CGVS van 8 juni 2017 (hierna: CGVS-

verslag 2), p. 4, p. 5) – niet overeenstemt met de door haar beschreven levensweg, waarbij zij kansen

kreeg om te studeren en te werken. Verzoekster heeft immers haar middelbare studies afgerond,

waarna zij een jaar hogere studies volgde en vervolgens zou ze in een restaurant gaan werken

(gehoorrapport van het CGVS van 4 mei 2017 (hierna: CGSV-verslag, 1), p. 6). Hieruit kan enkel

afgeleid worden dat verzoekster gedurende haar leven in Ethiopië een normaal netwerk heeft

uitgebouwd en zeker veel meer mensen kent dan enkel haar oom, tante en vriendin. Aldus blijkt dat

verzoekster zich een verkeerd beeld tracht te schetsen van haar leven in Ethiopië.

2.5. Daarnaast valt het niet te rijmen dat verzoekster enerzijds werd grootgebracht door haar tante en

oom, die verzoekster de kansen gaven om haar middelbare studies af te ronden en verder te studeren,

waarna zij haar een job aanboden, doch anderzijds langdurig en aanhoudend mishandeld werd door

diezelfde tante. Bovendien verklaarde verzoekster dat zij geld verdiende en zelfstandig kon gaan wonen,

waaruit een zekere zelfredzaamheid blijkt tijdens haar leven in Addis Abeba en aldus niet kan ingezien

worden waarom verzoekster niet zou kunnen terugkeren naar Ethiopië omwille van de beweerde

mishandeling door haar tante.

2.6. Aangaande verzoeksters voorgehouden lesbische geaardheid, neemt de Raad aan dat het

aantonen van een seksuele geaardheid gevoelig kan liggen en niet evident is.

Indien de kandidaat-asielzoeker echter geen bewijs kan verschaffen aangaande 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 verzoekster

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. Ook kan sociale aanknoping worden verwacht en dus enige

bekendheid worden aangetoond met de situatie van homoseksuelen in haar land van oorsprong en

eventueel ook in België. Van een asielzoekster die zichzelf identificeert als lesbisch en omwille van deze

seksuele geaardheid beweert een vrees te hebben of een risico te lopen in haar land van oorsprong kan

worden verwacht dat zij dit overtuigend aantoont.

2.7. De Raad hecht echter geen geloof aan verzoeksters lesbische geaardheid.

2.8. Vooreerst legde verzoekster weinig doorleefde verklaringen af over de ontdekking en beleving van

haar geaardheid, alsook over het begin van haar relatie met S., dat hiermee samenging. Zo verklaart

verzoekster over het ontstaan van haar relatie en haar hiermee gepaarde ontluikende lesbische

gevoelens: “Het was per ongeluk dat we begonnen zijn met S., een relatie. Ik had geen plannen. Maar ik

heb nu geen liefde voor een mannelijk geslacht. Ik hou niet van mannen.” en “Ik wist niet, daarvoor, ik

had geen idee hoe het is. Maar het begon toen S. mij zo had behandeld. Het was begonnen dat S. me

verschillende soorten filmen had laten zien en langzaam kwamen we in een relatie. Daarvoor, ik had

geen idee, maar langzaam, door het zien van verschillende filmen kwam het.” (CGVS-verslag 1, p. 19).
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Er kan echter worden verwacht van verzoekster, die voordien nooit was aangetrokken tot vrouwen of

mannen, naar eigen zeggen omdat verzoekster gecontroleerd werd door haar familie en steeds hard

moest werken waardoor zij geen interesse had in andere dingen CGVS-verslag, p. 19-20), dat zij op een

doorleefde en omstandige wijze zou kunnen vertellen over het begin van haar lesbische relatie, alsook

hoe zij deze ontluikende homoseksuele gevoelens ervoer. Dit klemt temeer nu van een persoon die

ontdekt dat zij lesbisch is in een homofobe omgeving als Ethiopië (zie informatie administratief dossier)

redelijkerwijs kan verwacht worden dat zij genuanceerde en doorleefde verklaringen aflegt aangaande

de bewustwording van haar geaardheid en ervaringen binnen de context van dergelijke omgeving, quod

in casu non. Dat verzoekster verklaart per ongeluk een lesbische relatie te hebben aangegaan, na het

kijken van films en daardoor geïnteresseerd raakte in S., is niet enkel oppervlakkig en weinig doorleefd

maar toont ook aan dat verzoekster onaannemelijk onwetend is over wat de lesbische geaardheid

inhoudt. Verzoekster reduceert homoseksualiteit tot seksuele daden en fysieke aantrekking die volgens

haar zeggen het resultaat van toeval of ongeluk, tot iets waarbij men gebeurlijk – ten gevolge van het

kijken van films – betrokken raakt. Dergelijke vaststellingen ondergraven geheel verzoeksters beweerde

lesbische geaardheid, alsook haar relatie met S.

2.9. Verder bleek verzoekster onaannemelijk onwetend over de situatie van homoseksuelen en

lesbiennes in Ethiopië. Verzoeksters uitleg, “Omdat ik vaak van school naar huis en andersom doe, heb

ik niet zoveel kennis over hoe de gemeenschap of de maatschappij over die zaken denkt. Ik ken alleen

over de situatie tussen S. en ik.” (CGVS-verslag 2, p. 4), kan haar onwetendheid niet vergoelijken en

duidt er slechts op dat verzoekster niet echt bekommerd was over de LGBTI-leefwereld. Uit de

informatie in het administratief dossier blijkt dat er in Ethiopië een sociaal-cultureel taboe rust op

homoseksualiteit en dat seks tussen mensen met hetzelfde geslacht strafbaar is met een

gevangenisstraf van drie tot vijftien jaar. In het licht van deze context is het dan ook geheel

onaannemelijk dat verzoekster een zeven jaar durende relatie met S. onderhield zonder dat zij ervan de

hoogte was dat de homoseksuele en lesbische geaardheid in Ethiopië taboe is (CGVS-verslag, p. 8-9).

Verzoekster stelt herhaaldelijk dat zij nooit heeft nagedacht over hoe de gemeenschap over zulke zaken

denkt en dat zij er zich pas van bewust was dat haar lesbische geaardheid niet aanvaard werd op het

moment dat zij betrapt werden door de familie van S. in 2014 (CGVS-verslag 2, p. 8-9). Het is echter

geenszins geloofwaardig dat verzoekster, die vanaf haar twintigste (CGVS-verslag 1, p. 19) gedurende

zeven jaar een relatie met S. onderhield, vaak met S. over hun relatie praatte, samen met S. naar

filmpjes keek en bovendien samen met S. uit ging winkelen of naar de bioscoop (CGVS-verslag 2, p. 7,

p. 9, p. 11), zich niet het minst bewust was van het stigma dat op homoseksualiteit ligt in Ethiopië.

Evenmin kan worden aanvaard dat S. verzoekster nooit heeft gewaarschuwd voor de homofobe

omgeving waarin zij leven, nu redelijkerwijs kan worden aangenomen dat S. wel op de hoogte was van

het negatieve klimaat ten opzichte van homoseksualiteit in Ethiopië – S. hield hun relatie steeds

verborgen voor haar familie (CGVS-verslag 2, p. 8), heeft universitaire studies aangevat (CGVS-verslag

1, p. 10), had onbeperkt toegang tot internet met een eigen PC op haar kamer en ze downloadde films

met lesbische vrouwen (CGVS-verslag 2, p. 6). Daarenboven begaven S. en verzoekster zich

regelmatig samen in het openbaar (CGVS-verslag 2, p. 11), zodat redelijkerwijs kan worden verwacht

dat S., indien ze enigszins om verzoekster gaf, verzoekster zou waarschuwen voor de mogelijke

gevolgen van hun lesbische geaardheid en relatie en haar zou aansporen een discrete houding aan te

nemen in het openbaar. Dat verzoekster zelfs stelde dat zij nooit het gevoel had dat zij en S. iets

moesten verbergen wanneer zij samen buiten kwamen (“Nee, dat hadden we niet. We hadden niet

nagedacht daarover. We gaan naar de winkel en terug. We hebben er niet over nagedacht.”, CGVS-

verslag 2, p. 11) en verklaarde dat zij en S. hand in hand liepen in het openbaar (CGVS-verslag 2, p.

11), kan er slechts op wijzen dat verzoekster geen besef heeft van het leven van een lesbisch koppel.

Dit ondermijnt verder op fundamentele wijze haar beweerde lesbische geaardheid en relatie met S.. Ook

is het niet geloofwaardig dat verzoekster geen enkele keer zou gereflecteerd hebben over haar anders-

zijn, nu zij verklaarde dat zij geen enkel ander lesbisch koppel in haar omgeving kende (CGVS-verslag

2, p. 9-10) en heterokoppels voor haar aldus de norm uitmaakten. Verzoekster bleef op de vlakte en gaf

slechts aan dat zij verblind was door liefde en de moeilijke situatie met haar familie vergat wanneer zij bij

S. was (CGVS-verslag 2, p.10), wat geen doorleefde uitleg is. Verzoekster slaagt er op geen enkel

moment in haar seksuele geaardheid die manifest afwijkend is van haar directe leefomgeving, en

normalerwijze aanleiding zou geven tot enige introspectie en reflectie, zeker in de context van een

homofobe samenleving, aannemelijk te maken.
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Waar het verzoekschrift aanvoert dat verzoekster wel degelijk vanaf het begin van haar relatie met S. wist

dat de gemeenschap homoseksualiteit en relaties niet goedkeurde, kan de Raad slechts vaststellen dat

deze bewering geen steun vindt in verzoeksters verklaringen zoals zij deze heeft afgelegd op de zetel

van het Commissariaat-generaal, waar zij meermaals en ondubbelzinnig liet optekenen: “Toen ik de

situatie merkte, nadat de ouders van S. wisten en zo reageerden, merkte ik dat wij uitgesloten zijn van

de gemeenschap. Daar moet ik het land verlaten.”, waarop de protection officer, “daarvoor wist u niet

dat lesbiennes werden uitgesloten in de Ethiopische maatschappij, en verzoekster, “Ik heb er nooit over

nagedacht. Ik wist ook niet dat het zo was. Ik ging van mijn werk naar huis. Direct en van mijn huis naar

mijn werk. Ik wist niet over de situatie in de gemeenschap.” (CGVS-verslag 1, p. 24). Ook tijdens het

tweede interview bij het CGVS gaf verzoekster herhaaldelijk aan dat zij gedurende haar relatie nooit het

gevoel had dat haar relatie niet aanvaard zou worden in de Ethiopische maatschappij (CGVS-verslag 2,

p. 4, p.6, p. 8-9). Zelfs wanneer de familie van S. achter verzoeksters relatie met S. gekomen was, wist

verzoekster niet zeker dat de familie boos was omwille van de relatie, “Ik had de indruk, ik had die vraag

in mijn hoofd, wat hebben we dan gedaan, wat is onze fout? Maar verder wist ik het niet.” (CGVS-

verslag 2, p. 14).

Uit deze verklaringen blijkt aldus duidelijk dat verzoekster, in tegenstelling tot wat wordt voorgehouden

in het verzoekschrift, tijdens haar relatie met S. niet op de hoogte was dat homoseksualiteit in Ethiopië

taboe is, terwijl nochtans van iemand die een zeven jaar durende lesbische relatie had met een vrouw

die ook hogere studies had gedaan, redelijkerwijs kan worden verwacht, omwille van haar eigen

veiligheid en die van haar vriendin S., dat zij op de hoogte zou zijn van de situatie van homoseksuelen

en lesbiennes in Ethiopië, zoals hierboven reeds werd besproken.

2.10. Ook de vaststelling dat verzoekster niet goed op de hoogte is van de situatie van homoseksuelen

en lesbiennes in België (CGVS-verslag 1, p. 16), ondergraaft haar beweerde lesbische geaardheid, nu

redelijkerwijs kan worden verwacht van verzoekster dat zij zou trachten hierover meer informatie te

verkrijgen, minstens zou opzoeken of zij als lesbische vrouw “veilig” zou zijn en aanvaard zou worden in

België. Dit klemt temeer nu verzoekster zich sinds 11 december 2015 in de Belgische opvangstructuur

bevindt (zie informatie administratief dossier) en daar informatie wordt gegeven aan homoseksuele

asielzoekers. Daarnaast verklaarde verzoekster dat zij een Facebook account heeft aangemaakt sinds

haar aankomst in Europa (CGVS-verslag 1, p. 15), waaruit blijkt dat zij met computers en internet

overweg kan en toegang heeft hiertoe. Dat verzoekster aldus niet op de hoogte is van de situatie van

lesbiennes in België, hoewel zij wel degelijk de mogelijkheid had om hierover informatie te bekomen,

getuigt van een duidelijke desinteresse in de werkelijke situatie van homoseksuelen en lesbiennes in

België en doet afbreuk aan haar voorgehouden geaardheid.

2.11. Verzoeksters haar voorgehouden lesbische geaardheid overtuigt niet. Er kan dan ook evenmin

geloof gehecht worden aan de problemen die verzoekster beweerdelijk heeft ondervonden in Ethiopië

omwille van haar beweerde – doch ongeloofwaardig bevonden – seksuele geaardheid, noch aan haar

vrees om terug te keren naar Ethiopië omwille van haar homoseksualiteit.

De door verzoekster bij het CGVS neergelegde documenten – “medisch attest dr. Van Eecke”, “medisch

attest orthopedie”, “voorschrift dermatoloog” – kunnen de geloofwaardigheid van verzoeksters

asielrelaas niet herstellen. Het medisch attest, opgemaakt door dr. Van Eecke op 29 mei 2017, stelt

louter vast dat verzoekster verschillende littekens heeft. Nergens kan blijken dat deze alleen kunnen

worden opgelopen op de wijze door verzoekster aangegeven. Een medisch attest is evenmin een

sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin verzoekster haar verwondingen opliep. De arts doet

vaststelling betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt; rekening houdend

met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen;

hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen; desalniettemin moet

worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan

schetsen waarbij de verwondingen werden opgelopen. In deze benadrukt de Raad dat het niet is omdat

het medisch verslag een samenvattende weergave bevat van verzoeksters verklaringen, dat dit ook zou

impliceren dat hieruit een exclusief causaal verband kan worden afgeleid, noch dat dit de

waarachtigheid van de feiten zou kunnen aantonen. Een medisch attest is een element in het geheel

van de asielaanvraag. De bewijswaarde wordt beoordeeld in het licht van de coherente en

geloofwaardige verklaringen, quod non in casu, gelet op het voorgaande.

De overige neergelegde medische documenten tonen louter aan dat verzoekster naar de dokter is

geweest voor pijn aan haar voeten, volgens haar veroorzaakt door het lange rechtstaan van het werken

(CGVS-verslag 1, p. 11).
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Hierbij kan tevens worden opgemerkt dat er in het attest, dat ongedateerd is met onbekende afzender,

werd geoordeeld dat er geen verder gevolg kon worden gegeven aan verzoeksters pijn omdat er geen

argumenten voor waren en dat zij een attest nodig had voor het CGVS. Verder legt verzoekster een

medisch attest voor van dr. Jan Van Oost, specialist in voet en heup, opgemaakt op 6 juni 2017, waaruit

blijkt dat zij pijn heeft in haar linker hiel en die haar adviseerde om steunzolen te dragen en een

dermatoloog te contacteren. Dr. Stragier, dermatoloog heeft verzoekster eveneens steunzolen

aanbevolen en een behandeling met een voeten crème, Xerial 50. Deze documenten vermogen

bovenstaande vaststellingen echter niet te doen wijzigen, in tegendeel.

2.12. Verzoekster beperkt zich aldus tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde verklaringen

omtrent haar asielmotieven en het opwerpen van losse beweringen, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen

weerleggen.

2.13. 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

2.14. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient te worden

opgemerkt dat artikel 3 van het EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de

Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden

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

2.15. 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.

2.16. 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.

2.17. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.18. 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.

2.19. 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 éénentwintig december tweeduizend

zeventien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


