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nr. 198 049 van 16 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P.-J. DE BLOCK

Sint-Bernardusstraat 96-98

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 5 januari 2018

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

staatlozen van 22 december 2017.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 11 januari 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 januari 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat P. DE BLOCK en van attaché L. VANDERVOORT, 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 Oegandese nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 27 november 2017 en heeft zich vluchteling verklaard op 28 november 2017.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 6

december 2017 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster werd gehoord op 13 december 2017 en op 18

december 2017.

1.3. Op 22 december 2017 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op dezelfde dag per drager betekend.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Oegandese nationaliteit te bezitten en op 22/08/1978 geboren te zijn te Jinja. U bent

lesbisch. Nadat u aan de leeftijd van 8 jaar begon school te lopen, speelde u reeds spelletjes met een

ander meisje, A.(…), die erin bestonden elkaars geslachtsdelen te betasten. U werd eenmaal door het

schoolhoofd betrapt hierop, en werd gestraft. U ging evenwel door met uw intieme relatie met A.(…). Op

de leeftijd van 19 jaar, wanneer u samen met A.(…) seks had in uw kamer, werden jullie betrapt. Er

werd nadien een bijeenkomst van de clan georganiseerd, waarbij verteld werd wat gebeurd was. U en

A.(…) vluchtten nadien naar Bugira, om daar samen een nieuw leven op te bouwen. In het jaar 2000

werd u er evenwel gezien door een dorpsgenoot, op de markt te Bugiri. U vluchtte daarop naar Kampala

in het jaar 2000, maar uw vader wist u er te vinden. Hij nam u met zich mee, en dwong u te huwen met

een zekere S.(…) M.(…) L.(…). U trad in april 2000 met deze man in het huwelijk, en jullie kregen

samen 4 kinderen. Uw echtgenoot overleed bij een auto-ongeluk op 31/12/2013. In 2014 verhuisde

u opnieuw naar Kampala, en had er een lesbische relatie met een zekere S.(…) tot 2016, en nadien met

een zekere K.(…) tot mei 2017. Vanaf mei 2017 werden lesbische vrouwen systematisch dood

teruggevonden op straat. U bezweek onder deze druk, en de algemene intimidatie van lesbische

vrouwen in Oeganda, en dacht er in augustus 2017 voor het eerst aan om Oeganda te verlaten. U werd

hierbij geholpen door derden, en u wist een visum te bekomen waarmee u naar Rusland kon reizen. Op

20/11/2017 verliet u Oeganda per vliegtuig, met uw eigen paspoort en geldig Russisch visum, en reisde

u naar Moskou. Na een verblijf van 5 dagen te Moskou, reisde u per vliegtuig naar België. Bij aankomst

in de nationale luchthaven van België, op 27/11/2017, werd u evenwel bij de controle door de politie

tegengehouden, omdat u over geen enkel identiteitsdocument beschikte. U vroeg asiel aan en werd

ondergebracht in het gesloten centrum Caricole.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor

vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk

heeft gemaakt.

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 asielzoekster, die

zichzelf identificeert als lesbische, 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 spontaan relaas verwachten.

Er dient echter vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan de door u

voorgehouden homoseksuele geaardheid.

U verklaarde, tijdens het gehoor afgenomen door een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) dat u op de leeftijd van 13 wist dat u lesbisch was (zie geschreven asielrelaas, in

administratief dossier). U verklaarde er tevens tussen de leeftijd van 8 en 13 jaar dikwijls te zijn betrapt

op school, en dat jullie gezegd werd zulke ‘slechte dingen’ niet te doen. U tijdens het gehoor voor het

CGVS gevraagd op welke leeftijd u voor het eerst uw aantrekking tot vrouwen, eerder dan tot mannen,

opmerkte, antwoordde u dat u toen 8 jaar oud was (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd hoe u

zich dat toen begon te realiseren, verklaarde u –vaagweg – dat u het toen ‘niet als belangrijk’ opnam, u

het zag als een spelletje, maar u later, wanneer u opgroeide, meer gehecht was aan meisjes (zie

gehoorverslag CGVS, p. 19). Gevraagd hoe u er dan achter kwam lesbisch te zijn, wanneer u slechts 8

jaar oud was, antwoordde u dat u toen nog niet wist dat u lesbisch was. U verklaarde verder dat u 17

jaar oud was wanneer u besefte lesbisch te zijn. Gevraagd wat u dan opmerkte aan de leeftijd van 8

– gezien u eerder verklaarde aan de leeftijd van 8 voor het eerst uw aantrekking tot vrouwen te

hebben opgemerkt – verklaarde u – wederom uiterst vaag – dat u aan de leeftijd van 8 ‘aangetrokken

was om met meisjes te spelen, en niet aangetrokken was om met jongens te spelen’. U om

verduidelijking gevraagd, preciseerde u dat u niet doelt op kinderspelletjes in het algemeen, maar u

bedoelt dat u graag sliep met meisjes. U gewezen op de tegenstrijdigheid tussen de door u afgelegde

verklaringen – namelijk dat u voor het CGVS verklaart pas op de leeftijd van 17 te hebben geweten

lesbisch te zijn, hoewel u tijdens het gehoor afgenomen door een medewerker van DVZ, verklaarde
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reeds aan de leeftijd van 13 te hebben geweten lesbisch te zijn – antwoordde u, vaagweg en

nietszeggend, dat u aan de leeftijd van 13 ‘enkel gevoelens had voor meisjes’, maar u pas ontdekte

lesbisch te zijn aan de leeftijd van 17. U erop gewezen dat u tijdens het gehoor voor de DVZ verklaarde

dat u wist lesbisch te zijn wanneer u 13 jaar oud was, en gevraagd waarom u dat zo zei, als u pas in

werkelijkheid wist lesbisch te zijn wanneer u 17 jaar oud was, antwoordde u – de vaagheid doorheen uw

verklaringen enkel vergrotend – dat u ‘het aanvoelde’ wanneer u 13 jaar oud was, maar u ‘het’ pas

serieus begon te doen wanneer u 17 jaar oud was. Uw uiteenlopende, tegenstrijdige en uiterst vage

verklaringen betreffende de leeftijd waarop u zich van uw homoseksuele geaardheid bewust

werd, doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze verklaringen. Immers, het kan niet ingezien

worden waarom u tijdens het gehoor voor de DVZ zou verklaren reeds geweten te hebben dat u

lesbisch was aan de leeftijd van 13, om dan later, tijdens het gehoor voor het CGVS, te beweren dat u

17 jaar oud was wanneer u wist van uzelf dat u lesbisch was. Uw verklaringen dat u zich reeds aan de

leeftijd van 8 jaar aangetrokken voelde om met meisjes te slapen, en u reeds op die leeftijd

seksuele betrekkingen had met een ander meisje (zie gehoorverslag CGVS, p. 19), vallen voorts uiterst

opmerkelijk te noemen, gezien u toen nog een kind was, en pas in het eerste jaar kleuteronderwijs

[‘baby school’] zat (zie gehoorverslag CGVS, p .22). Dit gegeven, samen met uw manifest tegenstrijdige

verklaringen met betrekking tot de leeftijd waarop u, voor zichzelf, geweten zou hebben lesbisch te zijn,

doet reeds ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen hieromtrent. Uw verdere

verklaringen omtrent de manier waarop u zich zou bewust geworden zijn van uw lesbische geaardheid,

doen enkel verder afbreuk aan de geloofwaardigheid hiervan.

Gevraagd wat u allemaal dacht, en wat er zoal in u omging, wanneer u besefte lesbisch te zijn, en wat u

daar dan zelf over dacht in het begin, antwoordde u enkel – uiterst beknopt – dat mannen u niet

aantrekken (zie gehoorverslag CGVS, p. 20). U uitgelegd dat dat duidelijk is, maar gevraagd – in een

poging te peilen naar doorleefde ervaringen, die getuigen van werkelijk beleefde situaties – gevraagd

hoe u zichzelf voelde wanneer u dit besefte van uzelf, en hoe u ermee omging wanneer het besef u

daagde dat u anders was dan andere vrouwen in de samenleving waarin u leefde, en wat hierbij

allemaal in u omging – antwoordde u, kortweg, dat u zich ‘ok’ voelde, en u niet verward was (zie

gehoorverslag CGVS, p. 21). U voegde eraan toe dat u zich aangetrokken voelde elke keer u een

vrouw zag, er zich ‘geen conflict afspeelde in uw hart’, en u [simpelweg] wist dat u aangetrokken

was tot vrouwen. Gevraagd of u dan nooit twijfelde aan de gevoelens die u ervoer, antwoordde u er

niet over te hebben nagedacht. In een poging verder te peilen naar enige tekens van doorleefde

ervaringen doorheen uw verklaringen, enige tekens van reflectie of emotie die u ervoer; gevraagd

wat u allemaal gedacht heeft wanneer u besefte lesbisch te zijn, en in een land te wonen dat homofoob

is, alsook wetende dat uw familie hiertegen zou zijn, en dat de gevoelens die u kende, niet

aanvaard werden in uw maatschappij, hoewel u deze gevoelens niet kon veranderen, antwoordde u –

wederom uiterst beknopt, ondanks de u gestelde vraag – dat u ‘nooit aan gevaar dacht wanneer

u verliefd was (zie gehoorverslag CGVS, p. 22). Gevraagd of het dan nooit enigszins moeilijk is

geweest voor u, wanneer u besefte lesbisch te zijn, iets wat in uw samenleving door anderen afgekeurd

werd en taboe is, antwoordde u dat het ‘niet leuk’ was wanneer uw familie er niets van moest weten. U

uitgelegd dat er u naar uw eigen gevoelens en ervaringen gevraagd wordt, wanneer u het zelf, voordat

anderen het wisten, besefte, en nogmaals gevraagd of u het er nooit moeilijk mee heeft gehad dat voor

zichzelf te aanvaarden, antwoordde u – zonder meer, en geenszins blijk gevend van enige reflectie

of ervaren gevoelsleven – dat u zich er heel erg goed bij voelde, en ‘uw hart’ dat wou. In een

ultieme poging toch enig teken van doorleefde ervaring doorheen uw verklaringen te bespeuren, gesteld

dat u met dat besef [lesbisch te zijn] toch ook besefte dat u als een paria zou zijn in uw samenleving, en

gevraagd of u dan, zonder meer, gelukkig was bij dit besef, verklaarde u dat u er geen probleem mee

had, en u zich daar ‘gewoon goed’ bij voelde.

Uw – uiterst beknopte – verklaringen betreffende de manier waarop u zich bewust zou zijn

geworden van uw ontluikende homoseksuele geaardheid, weten niet te overtuigen. Immers, deze

geven geen enkele blijk van enige doorleefde ervaringen, dan wel van enig gevoelsleven dat u

gekend zou hebben hierbij. U weet de manier waarop u zich bewust zou zijn geworden van de

door u voorgehouden homoseksuele geaardheid, op geen enkele wijze te concretiseren, of nog

maar enigszins aannemelijk te maken – u beperkt zich enkel tot de bewering dat u zich nu

eenmaal aangetrokken voelde tot vrouwen, en dat u zonder meer ‘blij’ was wanneer u dit ten

volle besefte. U geeft geen enkele blijk van reflectie of enige overweging, noch kunt u het

gevoelsleven dat u bij dit alles doormaakte, op enige wijze kaderen of aannemelijk maken –

integendeel, doorheen uw verklaringen valt geen enkel teken van enig gevoelsleven bij dit alles

te bespeuren; u beperkt zich enkel tot de loutere stelling dát u blij was wanneer u besefte
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lesbisch te zijn, dát u het ‘gewoon goed’ vond, en dát ‘uw hart dat wou’, zonder dat u deze,

eenzijdig positieve, reactie wanneer u besefte lesbisch te zijn, nog maar enigszins concretiseert.

Uw onvermogen enige blijk van reflectie, verschillende overwegingen, of eventuele twijfel te geven bij

de ontdekking van uw lesbische geaardheid, bij de manier waarop u met dit besef omging, en bij het

besef in een maatschappij te leven die manifest vijandig staat tegenover de gevoelens die u ervaren zou

hebben, getuigt van een dermate onvermogen om uw, door u geopperde, ervaringen te schetsen,

kaderen en uit te leggen, dat er ernstig afbreuk gedaan wordt aan de geloofwaardigheid van de door u

geopperde lesbische geaardheid. Immers, van iemand die ontdekt lesbisch te zijn – dit in het kader van

een maatschappij die manifest vijandig staat tegenover elke vorm van homoseksualiteit – is het

allerminst onredelijk om te verwachten dat deze toch ietwat uitleg zou kunnen geven bij de manier

waarop deze dit besef opnam en verwerkte, en eventuele gevoelens van twijfel of aarzeling hierbij zou

kunnen plaatsen, die verder gaan dan de vage, beknopte en geenszins aannemelijke verklaringen

uwentwege, die erop neerkomen dat u het allemaal normaal vond, en u er zonder meer ‘blij’ mee was.

Bij de ontdekking van uw eigen lesbische geaardheid, die manifest afwijkend is van uw directe

leefomgeving, kan dan ook verwacht worden dat u hierover vrij en doorleefd kan vertellen (hetgeen in

casu helemaal niet het geval is) – gegeven het feit dat een dergelijke ontdekking een grote impact heeft

op het leven van de persoon die dit ontdekt, en deze persoon plaatst in de complexe realiteit waarmee

lesbische vrouwen, levend in een homofobe maatschappij als de Oegandese geconfronteerd worden bij

de bewustwording van de eigen seksuele geaardheid. Dat u hiertoe helemaal niet in staat bleek te zijn,

ondanks de veelheid aan verschillende vragen in deze richting die u werden gesteld tijdens het gehoor

op het CGVS, doet dan ook ernstig en fundamenteel afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u

geopperde lesbische geaardheid. Uw beknopte en geenszins overtuigende verklaringen zijn voorts

tekenend voor het gebrek aan inzicht uwentwege in de complexe realiteit waarin lesbische vrouwen in

Oeganda zich geplaatst zien, bij de bewustwording van de eigen seksuele geaardheid. Uw onvermogen

om blijk te geven van enige reflectie omtrent de situatie waarin u zich bevond – lesbisch zijnde in

Oeganda– of te getuigen van wat u dacht en wat door u heen ging (concrete negatieve dan wel

positieve gevoelens), en uw uiterst beknopte uitleg dat het ‘ok’ was en u er ‘gewoon’ blij mee was, is een

danig simpele en allerminst doorleefde weergave van de complexe realiteit waarmee een lesbische

vrouw, opgroeiend en levend in een homofobe maatschappij als de Oegandese, geconfronteerd wordt

bij de bewustwording van de eigen seksuele geaardheid, en de manifest vijandige perceptie ervan door

de burgerlijke maatschappij. Hoewel kan geopperd worden dat een verschillende culturele achtergrond,

aanleiding kan geven tot een verschillende ervaring van de bewustwording en beleving van de

homoseksualiteit, dient vastgesteld dat u überhaupt geen enkele blijk geeft van het nadenken over, het

omgaan met, en het ervaren van nog maar een enkele zinnige (concrete) gedachte, overweging, of

gevoel bij het feit dat u lesbisch bent – cultureel bepaald of niet – dit alles te midden van

een maatschappij die manifest vijandig staat ten aanzien van homoseksualiteit.

Onderstaande vaststellingen, ondermijnen verder op ernstige wijze, de reeds

fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent de door u geopperde

homoseksuele geaardheid.

U verklaarde pas beseft te hebben dat uw lesbische geaardheid –en betrekkingen met een andere

vrouw, het voorwerp uitmaken van taboe, wanneer u samen met uw eerste lesbische partner A.(…),

betrapt werd door uw neef M.(…) in het jaar 1998 (zie gehoorverslag CGVS, p. 8 en 19 ) – u was toen

20 jaar oud. U gewezen op uw verklaringen dat u reeds aan de leeftijd van 8 werd betrapt door het

schoolhoofd, en deze u toch wel duidelijk zal hebben gemaakt dat seks met andere vrouwen taboe is in

Oeganda, en het niet wordt aanvaard, verklaarde u dat u toen gewoon gestraft werd omdat jullie

ongepaste spelletjes speelden, maar niet omdat u seks had met een meisje, wel omdat jullie speelden

met jullie ‘privé-delen’ [geslachtsdelen] en ze dachten dat jullie verder zouden doen met jongens (zie

gehoorverslag CGVS, p. 21). Ter verduidelijking gevraagd wanneer en hoe u zich dan begon te

realiseren dat seks tussen vrouwen taboe is in Oeganda, antwoordde u dat u dat pas besefte wanneer

uw ouders heel kwaad waren op u in het jaar 1997 [nadat u door uw neef M.(…) betrapt werd wanneer u

de liefde bedreef met A.(…) ]. Deze verklaringen overtuigen niet. Immers, u verklaarde dat u zich

reeds aan de leeftijd van 8 aangetrokken voelde tot meisjes, en u reeds toen met meisjes wou slapen,

en niet met jongens (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). U verklaarde eveneens door uw schoolhoofd te

zijn betrapt wanneer u en A.(…) samen jullie geslachtsdelen aan het betasten waren, waarna jullie

gestraft werden (zie gehoorverslag CGVS, p. 19 en 20). U vertelde eveneens dat u, op school,

meermaals door medestudentes werd betrapt, en jullie aan dezen dan smeekten om jullie niet te

verraden, en jullie aan dezen zelfs zaken beloofden, opdat ze dit niet zouden doen (zie gehoorverslag

CGVS, p. 19).
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U verklaarde tevens dat, nadat u en A.(…) betrapt werden door het schoolhoofd, jullie het geheim

probeerden te houden (zie gehoorverslag CGVS, p. 19, 20). Daarnaast verklaarde u ook dat, met

betrekking tot de plekken waar u heen zou gaan om intiem te kunnen zijn met A.(…) [voorafgaand aan

de betrapping door uw neef M.(…)], dat jullie de mogelijkheid niet hadden om naar een hotel te

gaan, gezien mensen jullie zouden kunnen opmerken en zich afvragen waarom jullie een kamer

huren (zie gehoorverslag CGS, p. 9). Bovenstaande verklaringen wijzen er duidelijk op dat u zich wel

degelijk bewust was van het, in Oeganda, niet toegelaten karakter van homoseksuele betrekkingen. Dat

u zich, gegeven bovenstaande vaststellingen, pas op de leeftijd van 19 jaar voor het eerst

gerealiseerd zou hebben dat er in Oeganda een maatschappelijk taboe rust op lesbische relaties

en homoseksuele betrekkingen, is dan ook geheel niet aannemelijk of nog maar enigszins

geloofwaardig, maar doet veeleer verder afbreuk aan de reeds volledig aangetaste

geloofwaardigheid van de door u geopperde homoseksuele geaardheid, en lesbische relaties.

U aan het einde van het gehoor voor het CGVS gevraagd of u weet wat de Belgische wet zegt over

homoseksualiteit, antwoordde u enkel ontkennend (zie gehoorverskag CGVS, p. 23). Gevraagd of u

weet of het al dan niet toegelaten is in België, om een lesbische relatie te hebben, antwoordde u

– verbazend genoeg – dat niet te weten (zie gehoorverskag CGVS, p. 24). U erop gewezen dat u

volgens uw verklaringen als lesbische vrouw vervolgd werd in Oeganda, en u op heden omwille van die

reden internationale bescherming verzoekt in België, en gevraagd of u dan niet wilt weten of het in

België wel toegelaten is om lesbisch te zijn, antwoordde u enkel ‘dat u dat graag zou weten’. Geraagd

hoe het komt dat u dat nog niet weet, vroeg u zich af aan wie u dat zou moeten vragen. U geopperd dat

u dat aan gelijk wie kon vragen, zoals onder meer aan uw advocaat of sociaal assistent, verklaarde u

dat u nog te bang bent. U erop gewezen dat u net uw hele leven verhaalde tijdens het gehoor voor het

CGVS, en dat het toch wel erg vreemd is dat u enerzijds stelt uw land te hebben moeten

ontvluchten omwille van uw geaardheid, maar niet eens blijkt te weten of lesbische relaties wel

toegelaten zijn in het land waar u om internationale bescherming verzoekt, verklaarde u het niet te

weten. Uw verschonende verklaringen, namelijk dat u te ‘bang’ was om aan iemand te vragen of

lesbische relaties überhaupt toegelaten zijn in België, overtuigt hoegenaamd niet – u deed uw verhaal

immers reeds aan de advocaat die u bijstond tijdens de gehoren voor het CGVS, en u gaf voorts aan dat

u uw verhaal reeds deed aan een bewonder die net zoals u in het gesloten centrum verblijft (zie

gehoorverslag CGVS, p. 5). Dat u zich niet eens de moeite getrooste na te gaan of de Belgische

wet lesbische relaties wel toelaat, hoewel u stelt omwille van uw lesbische geaardheid te zijn

vervolgd in Oeganda en net om die reden om bescherming verzoekt bij de Belgische autoriteiten,

slaat alles en bevestigt enkel het volledig ongeloofwaardige karakter van uw verklaring lesbisch

te zijn.

Voorts kunnen ook uw verklaringen worden opgemerkt betreffende de wijze waarop u beweerdelijk

samen met A.(…) betrapt zou zijn, en uw daaropvolgende vlucht, samen met A.(…), naar het dorp

Bugiri.

Omtrent uw beweerde betrapping door uw neef M.(…), verklaarde u initieel dat ‘een van uw familieleden

jullie op een dag bij hem riep, en jullie waarschuwde’, en er dan na een tijd een bijeenkomst van uw clan

samengeroepen werd, waarop u als lesbische werd ontmaskerd (zie gehoorverslag CGVS, p. 7-8). U

gevraagd wie dit familielid was die u ‘ontmaskerde’, legde u uit dat dat uw neef M.(…) was (zie

gehoorverskag CGVS, p. 9). Gevraagd hoe hij wist dat u een relatie had met A.(…), antwoordde u –

verschillend aan uw eerdere verklaring, waarbij u enkel aangaf dat deze jullie bij hem riep – dat hij jullie

‘vond wanneer jullie seks hadden’. Gevraagd waar jullie toen seks hadden, legde u uit dat er in uw huis

kamers waren voor meisjes, en kamers voor jongens, u samen met A.(…) in uw kamer zat, en M.(…) in

zijn kamer zat. Gevraagd hoe hij jullie dan betrapte, verklaarde u dat hij jullie vond wanneer jullie naakt

waren, en seks hadden. Gevraagd of hij daar dan zomaar kon binnenwandelen, antwoordde u dat de

deuren niet op slot konden. Gevraagd of dat in uw eigen familiehuis was, antwoordde u bevestigend. U

verklaarde verder dat M.(…) gechoqueerd was, en reeds diezelfde dag – in tegenstelling tot ‘na een tijd’

– de bijeenkomst werd samengeroepen, waarbij aan iedereen werd gezegd wat gebeurde. Gevraagd

waarom jullie daar seks hadden, als iedereen daar zomaar kan binnenwandelen, verklaarde u dat jullie

nergens anders heen konden om seks te hebben, uw eigen huis jullie enige optie was, en jullie daar ook

niet zo bang waren.

Het dient opgemerkt dat uit bovenstaande vaststellingen moet blijken dat u zonder meer in uw

eigen familiehuis seks zou hebben met uw lesbische partner, dit hoewel u de deur van uw kamer

eigenlijk niet kon afsluiten, en er op hetzelfde moment andere personen in het huis aanwezig

waren die klaarblijkelijk zomaar binnen konden vallen in uw kamer terwijl u en uw vriendin er,
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volledig naakt, seks hadden met elkaar. Dat u daarbij dan ook aangeeft dat jullie steeds daar

seks hadden en jullie daar zo bang niet waren, is geheel niet aannemelijk. Uit uw verklaringen

blijkt een dermate onnodig risicogedrag, dat verder afbreuk gedaan wordt aan de door u

geopperde homoseksuele geaardheid, en lesbische relatie. Uw verklaring ‘dat jullie nergens anders

hadden om intiem te zijn, daar jullie ook op andere plekken door mensen konden gezien worden’, is

hierbij geenszins afdoende, en staat voorts in schril contrast met uw verklaring dat – nadat u samen met

A.(…) naar het dorp Bugiri vluchtte, en er werk vond als serveuse – u zonder meer aan de dochter van

uw werkgeefster vertelt dat u lesbisch bent (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Gevraagd of u haar dat

gewoon zomaar zei – uw eerdere verklaringen in gedachte, namelijk dat u net met uw lesbische vriendin

uw thuisdorp had moeten ontvluchten, nadat jullie er betrapt werden tijdens het liefdesspel –

antwoordde u zonder meer bevestigend, en verklaarde u dat ze ‘open’ was en jullie haar vertelden dat

jullie intieme vriendinnen waren. Dat u eerst aangeeft dat jullie enkel bij u thuis seks konden

hebben met elkaar, daar mensen het verdacht zouden vinden indien jullie bijvoorbeeld naar een

hotel zouden gaan, maar dan – nadat u effectief werd betrapt, en u uw dorp had moeten

ontvluchten – zonder meer aan de dochter van uw werkgeefster zou vertellen dat u en A.(…) een

lesbische relatie hebben, overtuigt niet en doet verder ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid

van uw geopperde lesbische relatie(s) engeaardheid in het algemeen.

U verklaarde verder dat u op een dag Bugiri ontvluchtte, nadat een man uit uw thuisdorp u er gezien had

op de markt, en u gezegd had dat uw ouders u zochten en u moest terugkeren naar uw dorp (zie

gehoorverslag CGVS, p. 8). Gevraagd wat A.(…) toen eigenlijk deed, nadat u Bugiri verliet,

verklaarde u dat A.(…) in Bugiri bleef (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd wat dan nog met

haar gebeurde, en wat jullie plan toen was, gezien u er vertrok en zij er bleef, antwoordde u niet te

weten wat er verder met haar gebeurde, u haar in Bugiri achterliet, en naar Kampala ging.

Gevraagd of jullie dan geen enkel plan hadden wanneer u Bugiri verliet, of afgesproken hadden waar en

wanneer jullie elkaar zouden terugzien, antwoordde u uiterst vaag dat u dat probeerde maar het

mislukte, en u haar nog eens ging zoeken in Bugiri, maar haar niet vond. Gevraagd waarom ze niet met

u meekwam naar Kampala, verklaarde u dat jullie jullie werkgeefster te Bugiri niet zomaar in de steek

konden laten, haar [A.(…)’s] familie toch niet wist waar ze was, en zij veilig was in Bugiri,

maar ‘ze’ reeds wisten waar u was, en u zich daarom ging verstoppen in Kampala. U erop

gewezen dat uw familie A.(…) kende, A.(…) uit hetzelfde dorp afkomstig was als u, uw familie

afwist van uw lesbische relatie met A.(…), en men u had gevonden in Bugiri, en gesteld dat A.(…)

dan toch ook problemen kon krijgen, antwoordde u – in tegenstelling tot uw verklaring net

voorheen, namelijk dat A.(…) veilig was in Bugiri en er kon blijven – bevestigend en gaf u aan dat

dat waar is, en voegde er, al speculerend, aan toe dat ze misschien net daarom later ook zelf vertrok,

maar jullie daarover nooit spraken. Gevraagd of jullie er dan nooit over spraken dat A.(…) mogelijks ook

problemen kon krijgen, voordat u vanuit Bugiri naar Kampala ging, herhaalde u enkel dat u

samenwoonde met A.(…) in Bugiri, u er dan ontdekt werd door een dorpsgenoot, en het voor A.(…) ‘ok’

was om er te blijven. Wederom dient het volledig gebrek aan doorleefde ervaringen, doorheen

uw verklaringen, opgemerkt. Immers, indien u werkelijk betrapt zou zijn geweest samen met uw

lesbische vriendin, waarna u samen met deze uw thuisdorp ontvluchtte en een nieuw bestaan, samen,

poogde op te bouwen, is het geenszins aannemelijk, noch geloofwaardig dat u geen enkele afspraak

zou maken, dan wel alleen nog maar eens zou praten, over de vraag waar en wanneer jullie elkaar

mogelijks nog eens zouden terugzien, nadat u Bugiri verliet. Dat u voorts aangaf dat A.(…) er [te Bugiri]

veilig was, zij verkoos er te blijven en ze haar toch niet wisten zijn, gezien uw dorpsgenoot enkel u had

gezien op de markt, is voorbij elke geloofwaardigheid, gezien A.(…) uit hetzelfde dorp afkomstig was als

u, en zij samen met u betrapt werd bij het liefdesspel, waarna jullie samen jullie thuisdorp ontvluchtten.

Dat u uiteindelijk – nadat u geconfronteerd werd met deze vaststelling – uw verklaringen simpelweg

aanpast en aangeeft dat ze er inderdaad niet veilig was, bevestigt enkel het ongeloofwaardige,

en volledig ondoorleefde, karakter van uw verklaringen hieromtrent.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er niet het minste geloof gehecht

worden aan de door u voorgehouden lesbische relatie met A.(…), en lesbische geaardheid tout

court. Derhalve worden de door u voorgehouden lesbische relaties met S.(…) en K.(…) evenmin

geloofwaardig bevonden. Hieromtrent kan nog worden opgemerkt dat uw verklaringen omtrent deze

twee relaties weinig coherent zijn. Immers, gevraagd wanneer u een relatie begon met K.(…),

verklaarde u dat u deze relatie begon in juni 2014, en de relatie eindigde nadat zij het land verliet (zie

gehoorverslag CGVS, p. 13). Gevraagd wanneer ze Oeganda verliet, antwoordde u dat ze vertrok in

2017 , en u niet weet waarheen ze ging. Gevraagd of ze dat niet vertelde aan u, verklaarde u dat het

contact tussen jullie verbroken was, en voegde u eraan toe niet te weten of ze nog leeft.
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U herinnerd aan uw verklaring dat zij het land verliet in het jaar 2017, wijzigde u plots uw verklaringen

en gaf u aan niet te weten of ze al dan niet nog in het land [Oeganda] is, en u evenmin weet of ze nog

leeft. Gevraagd wanneer uw laatste contact met K.(…) was, antwoordde u mei 2017 (zie gehoorverslag

CGVS, p. 14). U verklaarde verder dat u tussen het jaar 2014 en 2016 ook samen was met een zekere

S.(…). Gevraagd hoe die relatie eindigde, antwoordde u dat ze naar Lugazi verhuisde, en de relatie

beëindigde nadat ze de moorden op lesbische vrouwen zag. U refereerde eveneens aan deze moorden,

als reden die u er in november 2017 uiteindelijk toe bracht effectief uw land te verlaten. Gevraagd

wanneer deze moorden op vrouwen, waarover u sprak, begonnen, antwoordde u mei 2017, en voegde

u eraan toe dat er in augustus 2017 reeds 23 werden gedood. Het is dan ook uiterst opmerkelijk dat u

deze moorden opgeeft als een van de redenen waarom S.(…) haar relatie met u beëindigde – u gaf

immers aan dat deze relatie eindigde in 2016, hoewel de moorden waarover u sprak pas begonnen in

mei 2017.

Wat betreft uw referentie aan de tientallen vrouwen die afgelopen maanden het slachtoffer werden van

moord in Oeganda, dient opgemerkt dat uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie,

blijkt dat dit een zaak is die te Oeganda erg veel media-aandacht krijgt, en voor opschudding zorgt in het

land. Uit de vele persartikels die reeds over deze moorden – die aanvingen in mei 2017 en schijnbaar

het werk lijken van 1 of meerdere seriemoordenaars – verschenen, blijkt dat het motief van de dader(s)

nog steeds onbekend is, maar nergens wordt de suggestie gewekt dat de vrouwen die het slachtoffer

werden, mogelijks lesbische vrouwen zouden zijn – mogelijke motieven die wel genoemd worden zijn

uiteenlopend en bevinden zich in de sfeer van huiselijk geweld, dan wel ‘rituele offers’, dan wel politieke

motieven. Voorts zou van drie van de slachtoffers geweten zijn dat het prostituees waren, twee van hen

waren studentes. Nergens in de beschikbare informatie wordt enig element teruggevonden dat uw

verklaring ondersteunt, namelijk dat al deze vermoorde vrouwen lesbische vrouwen zouden zijn, noch

wordt deze suggestie ergens gewekt. Evenmin valt enig bericht van gelijk

welke mensenrechtenorganisatie, dan wel holebi-beweging, terug te vinden waarin dit geopperd wordt.

Uw verklaringen, namelijk dat u 3 van de vrouwen die het slachtoffer werden van deze moorden, kende,

zijn voorts evenmin overtuigend. U stelde dat 3 van deze vrouwen – N.(…), Na.(…) en F.(…) – in het

kader van deze moorden werden gedood, u hen kende, en zij lesbische vrouwen waren (zie

gehoorverslag CGVS, p. 15). U gevraagd waar en wanneer zij teruggevonden werden, antwoordde u

dat N.(…) in augustus gedood werd te Bwaise, en jullie het enkel op het nieuws zien. Gevraagd waar

en wanneer Na.(…) gedood werd, gaf u aan het niet te weten. Gevraagd of u de volledige naam kent

van Na.(…), antwoordde u ontkennend. Gevraagd of u de volledige naam kent van N.(…), dan wel van

F.(…), antwoordde u telkens het niet te weten, en gaf u aan elkaar enkel bij gezicht te kennen. Het dient

vastgesteld dat, zo blijkt uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie, dat de door u

genoemde N.(…) als voornaam J.(…) had, en de door u genoemde ‘Na.(…)’ in werkelijkheid J.(…)

N.(…) – alias J.(…) N.(…) – heette, en haar lijk op 3 mei 2017 reeds teruggevonden werd, te Nansana.

De door u genoemde ‘F.(…)’ heette voluit K.(…) F.(…) – alias J.(…) – en werd te

Katinda teruggevonden op 26 juni 2017. Uw vage verklaringen betreffende uw geopperde link met deze

personen weet u niet aannemelijk te maken, u wist slechts van één van hen aan te geven wanneer deze

gedood werd, maar kende van geen enkele van deze vrouwen de volledige naam – van 1 vrouw wist u

enkel de voornaam te geven, van de twee andere vrouwen kon u enkel de familienaam noemen. Uw

verklaring hiervoor, namelijk dat u het enkel op televisie zag, wijst er voorts ook niet op dat u deze

mensen persoonlijk kende, dan wel dat zij deel uitmaakten van de lesbische gemeenschap waarbij u

beweerdelijk betrokken was in Oeganda.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig, kan er geen enkel geloof gehecht worden aan de

door u voorgehouden homoseksuele geaardheid en lesbische relaties, en derhalve evenmin aan het

door u geopperde asielrelaas. Derhalve wist u evenmin aannemelijk te maken dat u onder dwang zou

hebben moeten huwen in april 2000, met S.(…) M.(…) L.(…), met wie u gehuwd bleef tot zijn dood op

31/12/2013. Immers, u gaf zelf aan dat u tot dit huwelijk werd gedwongen door uw vader, enkel en

alleen omwille van het feit dat u betrapt werd wanneer u seks had met uw lesbische vriendin (zie

gehoorverslag CGVS, p. 8). U verklaarde dat uw vader uw echtgenoot ingelicht had over het feit dat u

lesbisch bent, maar u wist geen enkel antwoord te bieden wanneer u gevraagd werd waarom deze man

dan nog wou huwen met u (zie gehoorverslag CGVS, p. 11). U verklaarde omtrent dit huwelijk dat u erg

mishandeld werd door uw echtgenoot, hij niet toeliet dat u bezoek kreeg van gelijk welke vrouw, en hij

eens al uw tanden uit uw mond sloeg. U bij aanvang van het gehoor uitgebreid gevraagd naar al uw

woonplekken in Oeganda, voorafgaand aan uw vertrek uit het land, gaf u aan van augustus 2017 tot uw

vertrek te Kazo Angola’ te Kawempe te hebben gewoond, daarvoor te Nassana, kuka sawe vanaf

januari 2017, te Kabaragara Kikubamutwe, in Kampala van 2014 tot 2016 , te Kyagwe, Mokono district,

samen met uw echtgenoot van 2000 tot 2013, te Bugiri van 1998 tot 2000, en daarvoor in uw thuisdorp
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Lukolo sinds uw geboorte (zie gehoorversla CGVS, p. 4, 5 en 11). Gevraagd of u na het overlijden van

uw man in het dorp [Kyagwe] bleef, dan wel of u verhuisde, verklaarde u in 2014 naar Kabaragara

Kikubamutwe, in Kampala te zijn gegaan.

Wanneer later gepeild werd naar de reden waarom u in april 2017 een nieuw Oegandees paspoort

aanvroeg, stelde u dat u toen geen enkele intentie had om het land te verlaten, en u dat pas voor het

eerst begon te overwegen in de loop van augustus 2017, en u in april 2017 een nieuw paspoort

aanvroeg enkel en alleen omdat u een identiteitsbewijs wou hebben (zie gehoorverslag CGVS, p. 14 en

16). U nogmaals gevraagd waarom u in april 2017 plots een paspoort wou aanvragen, hoewel u geen

intentie had om het land te verlaten, men dat toch niet zomaar doet en het ook geld kost, en gesteld dat

u reeds sinds 1978 in Oeganda woonde zonder paspoort, verklaarde u plots – verbazend genoeg ) dat u

eerder wel al een paspoort had (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). U hier verder naar gevraagd,

verklaarde u dat u eerder reeds naar Egypte reisde, en er als huismeid gewerkt heeft.

Gevraagd hoelang u daar toen bleef, kon u zich het eerst niet herinneren (zie gehoorverslag CGVS, p.

17). Uiteindelijk gaf u aan er ongeveer een jaar verbleven te zijn. Gevraagd wanneer u vanuit Egypte

naar Oeganda terugkeerde, verklaarde u dat dat in januari 2014 was. Gevraagd of u dan eigenlijk in

Egypte was, wanneer uw man stierf in Oeganda, antwoordde u bevestigend. Gevraagd of uw

echtgenoot u dan wel toeliet om naar het buitenland te reizen – hoewel u eerder verklaarde dat hij u erg

mishandelde, en zelfs niet eens toestond dat een persoon van het vrouwelijk geslacht u thuis zou

bezoeken – antwoordde u bevestigend. Gevraagd waarom u eerder niet aangaf gedurende een jaar te

Egypte te hebben gewoond, hoewel u bij aanvang van het gehoor uitgebreid gevraagd werd naar al uw

woonplekken, antwoordde u – geenszins overtuigend, gezien al uw woonplekken vanaf uw geboorte

tot uw vertrek uit Oeganda op 20/11/2017 overlopen werden – dat u ‘dacht dat het enkel over Oeganda

ging’. Dat u op geen enkel moment aangaf gedurende en jaar als huismeid te Egypte te hebben

gewerkt, wijst er enkel op dat u initieel van plan was om uw verblijf te Egypte verborgen te houden – u

begon er pas over nadat u geconfronteerd werd met de bevreemdende vaststelling dat u zonder enige

reden een paspoort aanvroeg in april 2017, hoewel u eerder nooit over een paspoort beschikt had. Dat u

dit niet vermeldde wanneer uw woonplekken werden overlopen, en evenmin wanneer gevraagd werd of

u in hetzelfde dorp bleef wonen nadat uw man overleden was, overtuigt allerminst – het is geenszins

onredelijk te verwachten dat u aangegeven zou hebben eigenlijk al bijna een jaar in Egypte te wonen op

het moment dat uw echtgenoot overleed. Uw verklaringen betreffende uw verblijf in Egypte, stellen uw

verklaringen over uw beweerde mishandeling door uw echtgenoot ook in een geheel ander daglicht –

daar waar u eerst aangaf dat u erg mishandeld werd door uw echtgenoot, en hij zelfs niet toeliet dat er

vrouwen zouden komen bij jullie thuis omdat hij wist dat u lesbisch was, blijkt later dat deze zelfde

echtgenoot u wel zou toestaan zelfstandig als huismeid te gaan werken in een ander land. Dit overtuigt

niet, en doet verder afbreuk aan de reeds volledig aangetaste geloofwaardigheid van uw verklaringen in

het kader van uw asielrelaas.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen indachtig, kan er absoluut geen geloof gehecht

worden aan de door u voorgehouden homoseksuele geaardheid en lesbische relaties, die u in

Oeganda zou hebben gehad. U heeft dan ook niet aannemelijk kunnen maken dat in uwen hoofde

een ‘gegronde vrees voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, in aanmerking

genomen kan worden, of dat u, bij een eventuele terugkeer naar Oeganda, een ‘reëel risico op

het lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, zou

lopen.

U legde een USB-stick neer met daarop informatie betreffende de behandeling van homoseksuele en

lesbische personen in Oeganda, in het algemeen. U gaf aan dat het evenwel niet over u gaat (zie

gehoorverslag CGVS, p. 18). Verder legde u geen documenten neer ter ondersteuning van uw

asielaanvraag, noch ter staving van uw identiteit. Wat betreft uw identiteit, kan enkel vastgesteld

worden, zoals u, en de advocaat die u bijstond, ook aangaf tijdens het korte eerste gehoor op datum van

13/12/2017 – waarbij vastgesteld werd dat u verklaart de Engelse taal niet machtig te zijn, en de bijstand

van een tolk nodig te hebben – dat u bij het indienen van uw asielaanvraag, een valse naam en

geboortedatum opgaf, dit op aanraden van de smokkelaar. U gaf toe dat u in werkelijkheid K.(…) H.(…)

heet. Deze verklaringen worden ondersteund door de scans van het paspoort waarmee u

vanuit Oeganda, via Rusland naar België reisde, die zich in uw administratief dossier bevinden. Dit

wijzigt echter niets aan de hierboven gedane vaststellingen.

C. Conclusie
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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, afgeleid uit de schending van artikel 48/6 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (Vreemdelingenwet), geeft verzoekster vooreerst een theoretische uitzetting omtrent de

beoordeling van de geloofwaardigheid van een asielrelaas, de onderzoeksplicht en samenwerkingsplicht

van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de bewijslast en het voordeel

van de twijfel. Zij verwijst te dezen naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

diverse rechtsleer en rechtspraak van het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de

Mens (EHRM). Verzoekster merkt op dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen zich ervan moet vergewissen of zij risico loopt op een mensonterende behandeling in geval

van terugkeer naar haar land van herkomst. Zij blijft formeel achter haar verklaringen staan en stelt dat

zij haar volledige medewerking heeft verleend gedurende het ganse onderzoek van haar asielrelaas. De

motieven van de bestreden beslissing als zouden haar verklaringen niet doorleefd genoeg zijn om tot

een geloofwaardig asielrelaas te komen zijn naar mening van verzoekster volledig subjectief van aard.

Zij laat gelden dat zij een waarheidsgetrouwe weergave van de feiten heeft trachten te geven en dat zij

haar geaardheid niet beter kan aantonen dan tijdens de gehoren door het Commissariaat-generaal.

Waar in de bestreden beslissing wordt geopperd dat zij niet zou weten of homoseksualiteit in België

toegelaten is, onderstreept verzoekster dat zij België altijd als een veilige haven heeft gezien en dat

haar wel degelijk werd bevestigd dat homoseksualiteit hier is toegelaten.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van 48/3 van de vreemdelingenwet, geeft

verzoekster een theoretische uiteenzetting omtrent “daden van vervolging”, waarna zij aanvoert dat in

Oeganda zware gevangenisstraffen staan op homoseksualiteit, dat aldus naar alle waarschijnlijkheid en

redelijkheid kan worden aangenomen dat zij een gegronde vrees heeft voor zwaarwichtige represailles

vanwege de Oegandese overheid, dat in Oeganda vaak ook door de bevolking het heft in eigen hand

wordt genomen en homoseksuelen worden vermoord en dat de Oegandese overheid hier niet tegen

optreedt. Ter staving van haar betoog verwijst verzoekster naar “Country of Origin Report: Sexual and

Gender Minorities – Uganda” van Organization for Refuge, Asylum & Migration (ORAM) van oktober

2014 en naar “Country Policy and Information Note - Uganda: Sexual orientation and gender identity”

van United Kingdom Home Office van 4 januari 2017.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/4 en 48/7 van de

Vreemdelingenwet, betoogt verzoekster dat zij riskeert te worden blootgesteld aan geweld en

discriminatie, waartegen niet wordt ingegrepen door de overheid. Zij voert, onder verwijzing naar de in

het tweede middel aangehaalde informatie, aan dat zij angstig en getraumatiseerd is door de niet

aflatende stress die gepaard ging met het verborgen houden van haar geaardheid en stelt dat de

bestreden beslissing geen rekening houdt met de hoegrootheid van het risico dat zij loopt om - in de

veronderstelling dat zij effectief wordt gelinkt aan een homoseksuele geaardheid - te worden

blootgesteld aan verscheidene vormen van onheuse behandelingen.

Verzoekster besluit dat de bestreden beslissing geen rekening houdt met haar kwetsbaar profiel als

alleenstaande lesbische vrouw en dat in haar hoofde wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A, tweede lid van de Conventie van Genève bestaat.

2.4. Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.5. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag geweigerd omdat geen geloof

kan worden gehecht aan de door haar voorgehouden homoseksuele geaardheid. Dit besluit steunt

inzonderheid op de vaststellingen en overwegingen dat (i) zij uiteenlopende, tegenstrijdige en uiterst

vage verklaringen aflegt betreffende de leeftijd waarop zij zich van haar homoseksuele geaardheid

bewust werd, (ii) haar – uiterst beknopte – verklaringen betreffende de manier waarop zij zich bewust

zou zijn geworden van haar ontluikende homoseksuele geaardheid geen enkele blijk geven van enige

doorleefde ervaringen, dan wel van enig gevoelsleven dat zij hierbij gekend zou hebben, zij de manier

waarop zij zich bewust zou zijn geworden van de door haar voorgehouden homoseksuele geaardheid

op geen enkele wijze weet te concretiseren of nog maar enigszins aannemelijk weet te maken, zij geen

enkele blijk geeft van reflectie of enige overweging en zij het gevoelsleven dat zij bij dit alles doormaakte
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op generlei wijze kan kaderen of aannemelijk maken, (iii) haar beknopte en geenszins overtuigende

verklaringen tekenend zijn voor het gebrek aan inzicht harentwege in de complexe realiteit waarin

lesbische vrouwen in Oeganda zich geplaatst zien bij de bewustwording van de eigen seksuele

geaardheid, haar onvermogen om blijk te geven van enige reflectie omtrent de situatie waarin zij zich

bevond – lesbisch zijnde in Oeganda – of te getuigen van wat zijn dacht en wat door haar heen ging

(concrete negatieve dan wel positieve gevoelens) en haar uiterst beknopte uitleg dat het ‘ok’ was en zij

er ‘gewoon’ blij mee was een danig simpele en allerminst doorleefde weergave is van de complexe

realiteit waarmee een lesbische vrouw, opgroeiend en levend in een homofobe maatschappij als de

Oegandese, geconfronteerd wordt bij de bewustwording van de eigen seksuele geaardheid en de

manifest vijandige perceptie ervan door de burgerlijke maatschappij, (iv) haar verklaringen dat zij reeds

op de leeftijd van 8 jaar werd betrapt door het schoolhoofd wanneer zij en A. samen hun geslachtsdelen

aan het betasten waren, waarna zij gestraft werden, dat zij op school ook meermaals door

medestudentes werd betrapt en zij aan dezen dan smeekten om hen niet te verraden, dat zij en A.,

nadat zij betrapt werden door het schoolhoofd, het geheim probeerden te houden en dat zij de

mogelijkheid niet hadden om naar een hotel te gaan gezien mensen hen zouden kunnen opmerken en

zich afvragen waarom zij een kamer huurden er duidelijk op wijzen dat zij zich wel degelijk bewust was

van het in Oeganda niet toegelaten karakter van homoseksuele betrekkingen zodat het geheel niet

aannemelijk of ook maar enigszins geloofwaardig is dat zij zich pas op de leeftijd van 19 jaar voor het

eerst gerealiseerd zou hebben dat er in Oeganda een maatschappelijk taboe rust op lesbische relaties

en homoseksuele betrekkingen, (v) zij zich niet eens de moeite heeft getroost na te gaan of de

Belgische wet lesbische relaties wel toelaat, hoewel zij stelt omwille van haar lesbische geaardheid te

zijn vervolgd in Oeganda en net om die reden om bescherming verzoekt bij de Belgische autoriteiten,

(vi) uit haar verklaringen dat zij zonder meer in haar eigen familiehuis seks had met haar lesbische

partner, dit hoewel zij de deur van haar kamer eigenlijk niet kon afsluiten en er op hetzelfde moment

andere personen in het huis aanwezig waren die klaarblijkelijk zomaar binnen konden vallen in haar

kamer, een dermate onnodig risicogedrag blijkt dat verder afbreuk wordt gedaan aan de door haar

geopperde homoseksuele geaardheid en lesbische relatie, (vii) haar verklaring dat zij – nadat zij werd

betrapt en haar dorp had moeten ontvluchten – zonder meer aan de dochter van haar werkgeefster zou

vertellen dat zij en A. een lesbische relatie hebben verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van

haar geopperde lesbische relatie(s) en geaardheid in het algemeen, (viii) ook doorheen haar

verklaringen dat zij op een dag het dorp Bugiri ontvluchtte nadat een man uit haar thuisdorp haar er

gezien had op de markt, dat A. in Bugiri bleef en dat zij niet weet wat er verder met A. gebeurde het

volledig gebrek aan doorleefde ervaringen dient te worden opgemerkt daar het, indien zij werkelijk

betrapt zou zijn geweest met haar lesbische vriendin waarna zij samen met deze haar thuisdorp

ontvluchtte en zij samen een nieuw bestaan poogden op te bouwen, geenszins aannemelijk, noch

geloofwaardig is dat zij geen enkele afspraak zou maken of zou praten over de vraag waar en wanneer

zij elkaar mogelijks nog eens zouden terugzien, het voorts elke geloofwaardigheid voorbij is dat zij

aangaf dat A. te Bugiri veilig was aangezien A. uit hetzelfde dorp afkomstig was, zij samen met haar

betrapt werd bij het liefdesspel en zij samen hun thuisdorp ontvluchtten en het feit dat zij uiteindelijk –

nadat zij geconfronteerd werd met deze vaststelling – haar verklaringen simpelweg aanpast en aangeeft

dat A. er inderdaad niet veilig was enkel het ongeloofwaardige en volledig ondoorleefde karakter van

haar verklaringen bevestigt, (ix) aangezien om voormelde redenen niet het minste geloof kan worden

gehecht aan de door haar voorgehouden lesbische relatie met A. en lesbische geaardheid tout court, de

door haar voorgehouden lesbische relaties met S. en K., waaromtrent haar verklaringen overigens

weinig coherent zijn, evenmin geloofwaardig worden bevonden, (x) zij refereert aan de tientallen

vrouwen die de afgelopen maanden het slachtoffer werden van moord in Oeganda doch nergens in de

beschikbare informatie enig element wordt teruggevonden dat haar bewering ondersteunt dat al deze

vermoorde vrouwen lesbische vrouwen zouden zijn en evenmin enig bericht van gelijk welke

mensenrechtenorganisatie dan wel holebi-beweging valt terug te vinden waarin dit geopperd wordt, en

haar verklaringen dat zij 3 van de vrouwen die het slachtoffer werden van deze moorden kende evenmin

overtuigend zijn daar zij slechts van één van hen wist aan te geven wanneer deze gedood werd en zij

van geen enkele van deze vrouwen de volledige naam kent, (xi) daar, het geheel aan bovenstaande

vaststellingen indachtig, geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door haar voorgehouden

homoseksuele geaardheid en lesbische relaties en derhalve evenmin aan het door haar geopperde

asielrelaas, zij evenmin aannemelijk heeft weten te maken dat zij onder dwang zou hebben moeten

huwen met S.M.L., met wie zij gehuwd bleef tot zijn dood op 31/12/2013 en haar verklaringen

betreffende haar verblijf in Egypte, dat zij pas vermeldde nadat zij geconfronteerd werd met de

bevreemdende vaststelling dat zij zonder enige reden een paspoort aanvroeg in april 2017 hoewel zij

eerder nooit over een paspoort beschikt had, ook haar verklaringen over de beweerde mishandeling

door haar echtgenoot in geen geheel ander daglicht stellen – daar waar zij eerst aangaf dat zij erg

mishandeld werd door haar echtgenoot en hij zelfs niet toeliet dat zij bezoek kreeg van gelijk welke
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vrouw omdat hij wist dat zij lesbisch was, blijkt later dat deze zelfde echtgenoot haar wel zou toestaan

zelfstandig als huismeid te gaan werken in een ander land, hetgeen niet overtuigt en verder afbreuk

doet aan de reeds volledig aangetaste geloofwaardigheid van haar verklaringen en (xii) de door haar

neergelegde informatie betreffende de behandeling van homoseksuele en lesbische personen in

Oeganda niet over haar gaat en zij verder geen documenten neerlegt ter ondersteuning van haar

asielaanvraag, noch ter staving van haar identiteit, waaromtrent enkel kan vastgesteld worden dat zij bij

het indienen van haar asielaanvraag een valse naam en geboortedatum opgaf en dat zij in werkelijkheid

K.H. heet, hetgeen wordt ondersteund door de scans van het paspoort waarmee zij vanuit Oeganda via

Rusland naar België reisde.

2.6. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de richtlijn 2011/95/EU

volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoek(st)er toekomt om de nodige relevante elementen te

verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn/haar aanvraag. De bevoegde overheid,

in dit geval de commissaris-generaal, heeft tot taak de relevante elementen van de asielaanvraag te

onderzoeken en te beoordelen in samenwerking met de verzoek(st)er. De beoordeling van een verzoek

om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer

rekening worden gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het

tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en

bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden

toegepast. 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 de

nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Waar verzoekster er onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van 22 november 2012

(M.M. tegen Ierland C-277/11) op wijst dat het Commissariaat-generaal een actieve

samenwerkingsplicht heeft, herhaalt de Raad dat de bewijslast in beginsel bij de asielzoeker zelf rust.

Verzoekster gaat er duidelijk aan voorbij dat de samenwerkingsplicht vervat in artikel 4 van de

Kwalificatierichtlijn geen synoniem van “gedeelte bewijslast” is, maar hoogstens een nuancering inhoudt

van de bewijslast die in beginsel op de schouders van de asielzoeker rust. De samenwerkingsplicht

vervat in de tweede zin van artikel 4, eerste lid Kwalificatierichtlijn volgt immers pas nadat de bewijslast,

zoals omschreven in de eerste zin van voornoemd artikel, in de eerste plaats bij de asielzoeker is

gelegd. De samenwerkingsplicht die op de schouders van de commissaris-generaal rust, doet dus geen

afbreuk aan de verplichting van de asielzoeker om de relevante gegevens noodzakelijk voor de

beoordeling van de gegrondheid van zijn/haar asielaanvraag spontaan en zo spoedig mogelijk te

verstrekken. Het is dan ook aan verzoekster om alle nodige elementen voor de beoordeling van haar

asielaanvraag aan te reiken en de verschillende elementen van haar relaas toe te lichten. Zo

verzoekster nog verwijst naar het arrest “Singh et autres c. Belgique” van 2 oktober 2012 van het

EHRM, waarin België veroordeeld werd in een zaak van Sikhs die als afgewezen asielzoekers naar

Moskou dreigden te worden teruggestuurd, merkt de Raad op dat dit arrest er enkel op wijst dat de

nationale asielinstanties, wanneer er twijfels bestaan omtrent de voorgehouden nationaliteit en

verblijfplaatsen van een asielzoeker en deze asielzoeker vervolgens documenten aanbrengt die deze

twijfels zouden kunnen wegnemen, de plicht hebben deze documenten te onderzoeken om zo meer

zekerheid te verkrijgen over het al dan niet bestaan van een risico blootgesteld te worden aan een in

artikel 3 van het EVRM verboden handeling voor betrokkenen in hun land van herkomst. Verzoekster

gaat er na een selectieve lezing van voormeld arrest echter aan voorbij dat haar asielaanvraag niet werd

afgewezen omwille van twijfels omtrent haar voorgehouden nationaliteit en verblijfplaats, doch wel

omdat geen geloof kan worden gehecht aan de door haar voorgehouden homoseksuele geaardheid en

de lesbische relaties die zij in Oeganda zou hebben gehad.

Aangaande de door verzoekster opgeworpen gedeelde bewijslast, merkt de Raad andermaal op dat het

aan de asielzoeker is om de verschillende elementen van zijn/haar relaas toe te lichten en alle nodige

elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken en het de taak van de asielinstanties

is om in het licht van de verklaringen van de betrokkene en van de concrete omstandigheden van de

zaak te onderzoeken of er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A

(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of dat de

betrokkene een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Van een ‘gedeelde bewijslast’ kan derhalve slechts sprake zijn in de mate de

betrokkene voldoende medewerking verleent en waarheidsgetrouwe en coherente verklaringen aflegt.
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In casu dient evenwel te worden vastgesteld dat verzoekster ongeloofwaardige verklaringen aflegt

omtrent haar seksuele geaardheid en de door haar voorgehouden lesbische relaties terwijl van haar

minstens verwacht kan worden dat zij middels een coherent en waarachtig relaas aantoont dat haar

aanvraag gerechtvaardigd is. Indien de betrokkene zich bedient van een ongeloofwaardig relaas kan

enkel nog onderzocht worden in welke mate de betrokkene in aanmerking komt voor de toepassing van

de subsidiaire bescherming.

2.7. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad dat verzoekster geen geloofwaardige

elementen aanbrengt waaruit kan blijken dat zij haar land van herkomst is ontvlucht of dat zij er niet zou

kunnen terugkeren omwille van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin.

Gelet op het geheel van verzoeksters uiteenlopende, tegenstrijdige, vage, nietszeggende, beknopte,

geenszins aannemelijke, summiere en oppervlakkige verklaringen, die geenszins getuigen van

doorleefde ervaringen en persoonlijke betrokkenheid en waaruit nergens enige reflectie, emotie, ervaren

gevoelsleven of affiniteit met de door haar beweerde geaardheid blijkt, is de Raad in navolging van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen immers van oordeel dat geen geloof kan

worden gehecht aan de door verzoekster voorgehouden lesbische geaardheid en relaties, noch aan de

problemen die zij hierdoor in Oeganda zou hebben gekend. Verzoekster onderneemt in voorliggend

verzoekschrift geen ernstige poging om de pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de

bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en op grond

waarvan terecht wordt besloten tot de ongeloofwaardigheid van het door haar uiteengezette asielrelaas,

te verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoekster toe om deze motieven aan de hand van

concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar zij evenwel geheel in

gebreke blijft.

Verzoekster komt immers in wezen niet verder dan het louter volharden in haar ongeloofwaardig

bevonden verklaringen, het poneren van een gegronde vrees voor vervolging en het bekritiseren en

tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, hetgeen bezwaarlijk een dienstig verweer worden geacht en waarmee zij dan ook niet

vermag haar geloofwaardigheid te herstellen.

In zoverre verzoekster opwerpt dat de motieven van de bestreden beslissing waar wordt geoordeeld dat

haar verklaringen niet doorleefd genoeg zijn om tot een geloofwaardig asielrelaas te komen volledig

subjectief van aard zijn, wijst de Raad erop dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over een bepaalde appreciatiemarge beschikt om te oordelen of de asielzoeker in kwestie

gegevens aanbrengt waaruit blijkt dat er aanwijzingen bestaan dat hij/zij nood heeft aan internationale

bescherming. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen neemt zijn beslissing op

grond van de feitelijke elementen die hem worden aangereikt door verzoekster. Uiteraard houdt een

dergelijke beslissing dan ook een beoordeling in van de waarde van de desgevallend aangebrachte

bewijselementen, alsook van verzoeksters verklaringen.

Waar verzoekster voorts aanvoert dat zij België altijd als een veilige haven heeft gezien en dat haar wel

degelijk werd bevestigd dat homoseksualiteit hier is toegelaten, kan de Raad slechts vaststellen dat

deze stelling in het verzoekschrift niet verenigbaar is met verzoeksters verklaringen zoals zij deze

tijdens het gehoor door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft

afgelegd en waaromtrent in de bestreden beslissing correct het volgende werd vastgesteld: “U aan het

einde van het gehoor voor het CGVS gevraagd of u weet wat de Belgische wet zegt over

homoseksualiteit, antwoordde u enkel ontkennend (zie gehoorverskag CGVS, p. 23). Gevraagd of u

weet of het al dan niet toegelaten is in België, om een lesbische relatie te hebben, antwoordde u

– verbazend genoeg – dat niet te weten (zie gehoorverskag CGVS, p. 24). U erop gewezen dat u

volgens uw verklaringen als lesbische vrouw vervolgd werd in Oeganda, en u op heden omwille van die

reden internationale bescherming verzoekt in België, en gevraagd of u dan niet wilt weten of het in

België wel toegelaten is om lesbisch te zijn, antwoordde u enkel ‘dat u dat graag zou weten’. Geraagd

hoe het komt dat u dat nog niet weet, vroeg u zich af aan wie u dat zou moeten vragen. U geopperd dat

u dat aan gelijk wie kon vragen, zoals onder meer aan uw advocaat of sociaal assistent, verklaarde u

dat u nog te bang bent. U erop gewezen dat u net uw hele leven verhaalde tijdens het gehoor voor het

CGVS, en dat het toch wel erg vreemd is dat u enerzijds stelt uw land te hebben moeten

ontvluchten omwille van uw geaardheid, maar niet eens blijkt te weten of lesbische relaties wel

toegelaten zijn in het land waar u om internationale bescherming verzoekt, verklaarde u het niet te

weten. Uw verschonende verklaringen, namelijk dat u te ‘bang’ was om aan iemand te vragen of

lesbische relaties überhaupt toegelaten zijn in België, overtuigt hoegenaamd niet – u deed uw verhaal

immers reeds aan de advocaat die u bijstond tijdens de gehoren voor het CGVS, en u gaf voorts aan dat
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u uw verhaal reeds deed aan een bewonder die net zoals u in het gesloten centrum verblijft (zie

gehoorverslag CGVS, p. 5). Dat u zich niet eens de moeite getrooste na te gaan of de Belgische

wet lesbische relaties wel toelaat, hoewel u stelt omwille van uw lesbische geaardheid te zijn

vervolgd in Oeganda en net om die reden om bescherming verzoekt bij de Belgische autoriteiten,

slaat alles en bevestigt enkel het volledig ongeloofwaardige karakter van uw verklaring lesbisch

te zijn.”

In de mate verzoekster nog aanhaalt dat zij angstig en getraumatiseerd is door de niet aflatende stress

die gepaard ging met het verborgen houden van haar geaardheid, slaagt zij er andermaal niet in de

Raad te overtuigen. Van verzoekster, die beweert te vrezen voor haar veiligheid en haar leven en

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag redelijkerwijs worden verwacht dat zij

bij machte is om een juist, precies en waarheidsgetrouw vluchtrelaas weer te geven en dat zij

nauwkeurige, coherente en geloofwaardige verklaringen aflegt omtrent de redenen die haar ertoe

hebben gebracht haar land van herkomst te ontvluchten, ook al hebben deze gebeurtenissen een zware

indruk nagelaten. Daargelaten verzoeksters blote beweringen dienaangaande, kan uit de stukken

waarop de Raad vermag acht te slaan op generlei wijze blijken dat traumatische ervaringen haar

zouden verhinderd hebben om duidelijke, volwaardige, eensluidende en geloofwaardige verklaringen af

te leggen. Uit de lezing van het administratief dossier blijkt dat de gehoren op normale wijze hebben

plaatsgevonden. Verzoekster brengt bovendien geen medisch attest bij waaruit kan blijken dat haar

cognitieve en mentale functies dermate ernstig verstoord zouden zijn waardoor zij niet in staat zou zijn

geweest om haar relaas op een duidelijke, volwaardige en geloofwaardige manier uiteen te zetten. Uit

niets blijkt aldus dat verzoekster tijdens het uiteenzetten van haar asielmotieven ten overstaan van de

Dienst Vreemdelingenzaken of het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet

in staat zou zijn geweest om afdoende volledige, coherente, doorleefde en geloofwaardige verklaringen

af te leggen.

Gelet op het geheel van de pertinente vaststellingen en overwegingen zoals opgenomen in de

bestreden beslissing, die in voorliggend verzoekschrift niet op dienstige wijze worden verklaard of

weerlegd zoals blijkt uit wat voorafgaat, is de Raad in navolging van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van oordeel dat verzoeksters relaas zoals zij het schetst in zijn geheel

genomen niet plausibel is. Verzoeksters verklaringen laten immers niet toe enig geloof te hechten aan

haar vermeende homoseksuele geaardheid, noch aan de beweerde lesbische relaties die zij in

Oeganda zou hebben onderhouden. De uitgebreide motivering dienaangaande van de bestreden

beslissing wordt door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen.

Dienvolgens is de verwijzing naar de situatie van homoseksuelen in Oeganda in casu niet dienstig.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebrachte asielrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

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

2.8. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van het door haar opgediste relaas, toont

verzoekster evenmin aan dat zij wordt vervolgd door haar autoriteiten of door 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 haar 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.

In het administratief dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken dat

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

48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet. Uit niets blijkt immers dat er in Oeganda actueel sprake is van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict zodat er ten aanzien van verzoekster geen

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij louter door haar aanwezigheid aldaar een

reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

2.9. In zoverre verzoekster nog artikel 3 van het EVRM geschonden acht, dient te worden vastgesteld

dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood

aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.10. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoekster niet als vluchteling worden erkend in de

zin van artikel 48/3 van de wet Vreemdelingenwet.
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Verzoekster toont evenmin aan dat zij in aanmerking komt voor de toepassing van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.11. Waar verzoekster in fine vraagt om, in uiterst ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te

vernietigen en de zaak terug te verwijzen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat hij

slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont

niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad

niet kan worden hersteld, noch toont zij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de

Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 zestien januari tweeduizend achttien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT M.-C. GOETHALS


