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nr. 97 865 van 26 februari 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 28 september 2012

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

staatlozen van 29 augustus 2012.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 januari

2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. RIAD en van attaché S.

BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 5 juni 2012 het Rijk binnen en diende op 7 juni

2012 een asielaanvraag in. Op 29 augustus 2012 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U beweerde de Soedanese nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Omdurman en te behoren tot

de Arabische stam Al-Masiriya.

U werd op 1 mei 1980 geboren te Singa en groeide op in het dorp Tengarew (Blue Nile). U werd als

jong meisje besneden. In 1999 begon uw broer Ahmed te werken in de functie van luitenant voor de

militaire inlichtingendienst van de luchtmacht. In 2000 verhuisde u met uw familieleden naar Omdurman.

In 2001 vatte u de studies Beeldhouwen aan aan de Sudan University of Science & Technology te

Khartoem. In 2005 beëindigde u uw universitaire studies en opende u uw eigen atelier alwaar u

beeldhouwwerken vervaardigde en grafische ontwerpen in opdracht van particulieren maakte. Uw broer

Ahmed promoveerde in 2005 tot kapitein. In 2005 organiseerde u met collega-kunstenaars een

werkatelier in Cairo (Egypte). U verbleef gedurende 10 dagen in Cairo. Soms werden uw

beeldhouwwerken in uw atelier vernietigd door religieuze personen die vonden dat beeldhouwwerken

ingaan tegen de islam. In 2007 liet uw vader het leven in een verkeersongeluk. In 2007 maakte u kennis

met O. S. E. J. die doctor in de genderstudies is aan de Ahfad University for Women in Omdurman. Na

2 maanden begon u een lesbische relatie met Dr. O. S. E. J. . In het kader van haar beroepsactiviteiten

reisde O. S. E. J. tot 4 keer per jaar naar het buitenland. In juli 2009 werd u sympathisant van de

politieke oppositiebeweging GIRIFNA. U steunde GIRIFNA financieel en hielp hen door het grafisch

ontwerpen van het design van posters en pamfletten. In augustus 2009 was u met uw geliefde, O. S. E.

J. , in uw atelier aanwezig. Een voorbijganger waarvan u de naam niet kent, zag u en O. S. E. J. elkaar

omhelzen en begon luid te schreeuwen. De voorbijganger wist dat u de zus van Ahmed was aangezien

uw broer een bekend persoon is in uw buurt en liep naar uw ouderlijke woning alwaar hij uw broer

Ahmed vertelde dat hij u had aangetroffen in een homoseksuele houding. De voorbijganger vroeg uw

broer u te sanctioneren. Intussen vroeg u uw geliefde, O. S. E. J. , naar huis te gaan. O. S. E. J. vroeg u

met haar mee te gaan doch u besloot in uw atelier te blijven. Even later arriveerde uw broer Ahmed in

het atelier met 2 collega’s uit het leger. Uw broer Ahmed stuurde vervolgens zijn collega’s weg en

vertelde u dat hij wist dat u activiteiten had voor de politieke oppositiebeweging GIRIFNA.

Daarnaast vertelde uw broer Ahmed u dat hij homoseksuelen zou najagen. Uw broer Ahmed duwde u

voor zich uit tot aan uw ouderlijke woning. Thuis aangekomen duwde Ahmed u met uw hoofd tegen de

voordeur, vertrappelde hij uw kat en waarschuwde u dat u op dezelfde manier als uw kat zou sterven. U

werd geslagen door uw broer Ahmed. Twee dagen later begaf uw broer Ahmed zich naar de woning

van O. S. E. J. in Omdurman alwaar uw broer Ahmed uw geliefde bedreigde. Ahmed vertelde u dat u

voortaan niet meer mocht buitenkomen en dat u in samenspraak met uw moeder opgesloten zou blijven

in huis. U diende te bidden, de sluier te dragen en huishoudelijke arbeid te verrichten. Uw broer Ahmed

vertelde u in augustus 2009 dat hij een echtgenoot voor u zou zoeken en dat u gedwongen zou worden

uitgehuwelijkt aan deze man. U smeekte uw moeder om niet te worden uitgehuwelijkt. Uw moeder

overtuigde uw broer van uw standpunt en u werd niet gedwongen uitgehuwelijkt. Van augustus 2009 tot

mei 2012 zat u aldus opgesloten in uw ouderlijke woning. Enkele malen kon u discreet de woning

verlaten om uw geliefde, O. S. E. J. , te ontmoeten. Dit gebeurde wanneer uw moeder sliep en uw broer

Ahmed op missie was met het leger. Uw broer Ahmed leefde in de overtuiging dat u uw relatie met O. S.

E. J. had stopgezet sinds augustus 2009. Wegens het feit dat u als kind vrouwenbesnijdenis onderging

kende u medische problemen. U vroeg aan uw moeder of u een hersteloperatie mocht ondergaan doch

uw moeder weigerde. Eind 2010 reisde u voor een atelier gedurende 10 dagen naar Nederland. U had

uw moeder gesmeekt en de toestemming voor de reis gekregen. In 2011 reisde u naar Cairo (Egypte)

voor een atelier. U had uw moeder gesmeekt en de toestemming voor de reis gekregen. In 2012

hernam u uw politieke activiteiten voor GIRIFNA. U ontwierp als designer het concept voor de

pamfletten en posters voor GIRIFNA. Uw zus Inas bracht uw concepten met een USB-sleutel naar de

contactpersonen van GIRIFNA. Echter, in 2012 ontdekte uw broer dat u uw politieke activiteiten voor

GIRIFNA verder zette en besloot hij u opnieuw gedwongen uit te huwelijken aan een u onbekende man.

Uw broer Ahmed vertrok naar Port Soedan in april 2012 op een militaire missie die 4 maanden zou

duren. Op 21 mei 2012 verliet u uw ouderlijke woning in Omdurman en trok u in in de woning van een

vriend en collega beeldhouwer, A. T.. Op 4 juni 2012 verliet u Khartoem met een vlucht van een u

onbekende luchtvaartmaatschappij. U arriveerde in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) en nam

vervolgens een vlucht van een u onbekende luchtvaartmaatschappij naar Brussel (België) alwaar u op 5

juni 2012 landde. U vroeg asiel aan op 7 juni 2012.
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B. Motivering

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

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

U beweerde Soedan te zijn ontvlucht uit vrees voor uw broer Ahmed, die tevens kapitein is in het

leger, enerzijds omdat u politieke activiteiten had voor de oppositiebeweging GIRIFNA en anderzijds

omdat u er een lesbische relatie op nahield met O. S. E. J. . U onderging vrouwenbesnijdenis type III en

vreest dat u, indien u een hersteloperatie zou laten uitvoeren in de toekomst, uw broers u zullen doden

omdat dit een schande is voor de eer van de familie.

Er dient echter opgemerkt te worden dat diverse leugenachtige, onverenigbare en

tegenstrijdige verklaringen betreffende diverse aspecten van uw verklaringen de geloofwaardigheid van

het door u ingeroepen asielrelaas op de helling zetten.

Zo verklaarde u tijdens uw gehoor voor het CGVS (zie gehoorverslag CGVS dd. 21 augustus 2012)

dat u vreesde dat uw broer Ahmed u en uw lesbische geliefde O. S. E. J. zou doden (p. 12), dat uw

broer Ahmed ermee dreigde u te vermorzelen zoals hij deed met uw kat (p. 13) en u tweemaal – in 2009

en 2012 – wilde uithuwelijken aan een man (p. 19). U voegde er aan toe dat u in de periode van

augustus 2009 tot 21 mei 2012 opgesloten zat in de ouderlijke woning te Omdurman (p. 10). U

verklaarde in dit verband dat uw broer Ahmed u had opgesloten (p. 5) in samenspraak met uw

moeder (p. 10), dat u het huis niet kon verlaten (p. 5) en dat u kon ontsnappen op 21 mei 2012 uit de

ouderlijke woning met de hulp van een vriendin (p. 5). U vervolgde dat u in het van augustus 2009 tot

mei 2012 (p. 10) opgesloten zat in huis (p. 9), niet buiten kon (p. 9) en niet meer buiten mocht gaan (p.

18). Daarenboven verklaarde u aanvankelijk dat u slechts eenmaal Soedan verliet (p. 7), meer bepaald

zou u in 2005 voor een 10 daagse periode in het kader van een werkatelier naar Cairo (Egypte) zijn

gereisd (p. 7). U voegde hier aan toe dat u nooit naar andere landen dan Egypte bent gereisd (p. 7) en

dat u - buiten deze ene reis naar Egypte in 2005 - nooit meer Soedan verliet (p. 10) en nooit meer naar

het buitenland reisde (p. 10). U beweerde vervolgens dat u nooit enige visumaanvraag indiende (p. 18)

en dat u niet over een geldig paspoort beschikte sinds u uw enige door u aangevraagde paspoort in

2005 verloor (p. 18). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd

toegevoegd aan het administratief dossier (zie informatie in administratief dossier) bleek echter dat u

onder meer in 2009 en 2012 deelnam aan exposities in Nederland, in 2010 deelnam aan exposities in

Duitsland en in 2010 deelnam aan een expositie in Australië (zie informatie in administratief dossier).

Wanneer de interviewer van het CGVS u een eerste maal confronteerde met deze informatie hield u

echter vol dat u nooit in Duitsland was (p. 20) en dat u nooit in Nederland was (p. 20). Zelfs nadat de

interviewer van het CGVS u een document voorlegde waarvan u niettemin erkende dat het uw CV was

(p. 20-21) en dat stelt dat u in Australië, Nederland en Duitsland verbleef (p. 21) bleef u aanvankelijk

volhouden dat u niet in Australië, Duitsland en Nederland verbleef (p. 21) omdat uw visumaanvraag bij

de Duitse ambassade in 2011 afgewezen werd (p. 21). Wanneer de interviewer hierop poneerde dat,

indien u een visumaanvraag deed in 2011 u wel degelijk over een geldig paspoort moet beschikt

hebben (p. 21) gaf u – ingaand tegen uw eerdere verklaringen - toe dat u in werkelijkheid over een

geldig paspoort beschikt (p. 21) doch niet te weten waar dat paspoort zich momenteel bevindt (p. 23).

Vervolgens bekende u dat u in 2010 een visumaanvraag deed bij de Nederlandse ambassade in

Khartoem (p. 21) alwaar u een visum werd uitgereikt (p. 21) opdat u eind 2010 naar Nederland kon

reizen (p. 21). U wijzigde uw eerdere verklaringen en bekende dat u een tiendaagse periode – van eind

2010 tot eind 2010 – in Nederland verbleef in het kader van een atelier (p. 21) en in 2011 in Cairo

(Egypte) verbleef (p. 22). U voegde er vervolgens aan toe dat de laatste keer dat u Soedan verliet in het

kalenderjaar 2011 was (p. 22). Wanneer de interviewer van het CGVS u echter confronteerde met

informatie waaruit blijkt dat u in Nederland was voor een expositie van maart tot mei 2012 (zie informatie

in administratief dossier) (p. 22) ontkende u echter in deze periode in Nederland te zijn geweest (p. 22)

en stelde u dat u uw kunstwerken via het internet overmaakte (p. 22). Pas wanneer de interviewer van

het CGVS u uitdrukkelijk wijst op het feit dat de informatie stelt dat u ‘artist in residence’ was in

Nederland van maart 2012 tot [eind] mei 2012 (p. 22) gaf u uiteindelijk toe dat u in Nederland verbleef in

het kader ven een expositie die plaats vond van maart tot mei 2012 (p. 23). De vaststelling dat u

doorheen uw verklaringen voor de Belgische asielinstanties herhaaldelijk leugenachtige verklaringen

aflegde is een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen “vrees

voor vervolging”.
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Daarnaast is het merkwaardig dat u ondanks uw beweerde opsluiting van augustus 2009 tot

uw ontsnapping op 21 mei 2012 (p. 10) herhaaldelijk naar het buitenland kon reizen. De

geloofwaardigheid van uw bewering dat u in deze periode slechts discreet buitenkwam buiten het

medeweten van uw familieleden (p. 10) wordt hierdoor toch enigszins aangetast. Uw hierop volgende

verklaring, dat u uw moeder smeekte om buitenlandse reizen te mogen maken wanneer uw broer op

missie was (p. 22) is gezien het voorgaande eveneens weinig geloofwaardig. Ten tweede is het

merkwaardig dat u ondanks uw frequente reizen naar het buitenland steeds vrijwillig besloot terug te

keren naar Soedan en klaarblijkelijk vrijwillig terugkeerde naar de ouderlijke woning alwaar u opgesloten

werd. De vaststelling dat u niet eerder asiel aanvroeg in het buitenland – hoewel u toch talrijke kansen

had om dit te doen – ondermijnt in ernstige mate de door u aangehaalde vrees voor vervolging vanwege

uw broer Ahmed en uw familieleden. Uw problemen in Soedan namen volgens uw verklaringen immers

een aanvang in augustus 2009 (p. 18). Wanneer de interviewer van het CGVS u achtereenvolgens

vroeg “Waarom besloot u terug te keren naar Soedan eind 2010 aangezien u de zaken

[vervolgingsfeiten] onderging?” (p. 22) en “Waarom besloot u terug te keren naar Soedan uit Egypte in

2011?” (p. 22) repliceerde u dat uw geliefde in Soedan woont (p. 22), dat u van Soedan, uw familie en

uw geliefde houdt (p. 22) en dat u dacht dat de zaken zouden verbeteren (p. 22) hetgeen echter de

ernst en waarachtigheid van de door u beweerde vervolging in grote mate ondermijnt. Uw vergoelijking,

namelijk dat uw problemen in 2010 desondanks nog niet erg talrijk waren (p. 23) en nadien de

problemen met uw broer erger werden (p. 23) kan niet overtuigen aangezien blijkt dat u pas op 7 juni

2012 een asielaanvraag indiende in België hoewel u zich al in maart 2012 in Nederland bevond in het

kader van de expositie die plaats vond van maart 2012 tot eind mei 2012 (p. 23) en blijkt dat u zeer

laattijdig een asielaanvraag indiende.

Wat betreft de door u aangehaalde “vrees voor vervolging” aangezien u vrouwenbesnijdenis type

III onderging en het door u voorgelegde medisch attest op naam van N. A. T. uitgereikt op 28 juni 2012

te Bergilers door Dr. X. B., kan worden opgemerkt dat u, aangezien u deze traditionele praktijk reeds

ondergaan heeft, u om deze reden geen internationale bescherming meer kan worden verleend. Uw

bewering dat u, indien u een hersteloperatie zou ondergaan om uw vrouwenbesnijdenis type III

ongedaan te maken, bij een terugkeer naar Soedan een “vrees voor vervolging” zou koesteren

uitgaande van uw broers (p. 17) kan echter worden opgemerkt dat uit het u afgelegde asielrelaas en

administratief dossier blijkt dat u een hooggeschoolde en onafhankelijke vrouw was in Soedan die

zelfstandig en herhaaldelijk naar het buitenland reisde en bovendien uit informatie waarover het CGVS

beschikt blijkt dat in Soedan een toenemend aantal stedelijke, geschoolde families hun dochters niet

laat besnijden en deze families doorgaans hierbij geen problemen ondervinden (zie informatie in

administratief dossier).

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar

uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming zou lopen.

Wat betreft de door u voorgelegde identiteitskaart op naam van N. A. T. uitgereikt op 6 februari 2000 te

Al-Arjan, het door u voorgelegde diploma (nr. 0107120) uitgereikt door de Sudan University of Science &

Technology te Khartoum, het door u voorgelegde certificaat op naam van N. A. T. uitgereikt door Hela

Help in samenwerking met de Friedrich Ebert Stiftung (s.d.) (s.l.) en de door u voorgelegde persoonlijke

foto’s van uw kunstwerken en kennissenkring kan slechts gezegd worden dat deze documenten geen

afbreuk doen aan bovenstaande vaststellingen aangezien uw identiteit, nationaliteit, opleiding en

professionele loopbaan geenszins betwijfeld worden.

Wat betreft het door u voorgelegde internetartikel waarvan u verklaarde dat het een vriendin

van GIRIFNA betreft die aangehouden werd (p. 15) kan slechts gezegd worden dat dit internetartikel

slechts algemene informatie betreft en geenszins het door u persoonlijk afgelegde asielrelaas staaft.

De door u voorgelegde persoonlijke foto’s van u en O. S. E. J. tonen slechts aan dat jullie elkaar

ontmoet hebben doch vormt geenszins een bewijs van de door u ingeroepen lesbische relatie met deze

vrouw.

Wat betreft de door u voorgelegde persoonlijke foto alwaar u op zou prijken nadat u verplicht een

sluier moest dragen kan slechts gezegd worden dat uit de foto enerzijds geen dwang kan afgeleid
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worden en anderzijds de foto genomen werd langs achteren waardoor de gefotografeerde persoon

onherkenbaar is.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet 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). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoekster beroept zich in een enig middel op een schending van artikel 3 EVRM, van artikel 1

van de Conventie van Genève, van de artikelen 48/3, 48/4 en 57/7 bis van de vreemdelingenwet en van

de materiële motivering als beginsel van behoorlijk bestuur. Verzoekster voert tevens een schending

van het zorgvuldigheidsbeginsel aan.

3. Nopens de schending van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

3.1. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen meent dat uit verzoeksters

levensstijl en professionele mogelijkheden en realisaties geen vrees voor vervolging, noch een reëel

risico op ernstige schade kan blijken. Daarbij wordt erop gewezen dat verzoeksters problemen

aanvingen in augustus 2009 en zij ondanks haar “frequente reizen naar het buitenland steeds vrijwillig

besloot terug te keren naar Soedan en klaarblijkelijk vrijwillig terugkeerde naar de ouderlijke woning (…).

De vaststelling dat u niet eerder asiel aanvroeg in het buitenland – hoewel u toch talrijke kansen had om

dit te doen – ondermijnt in ernstige mate de door u aangehaalde vrees voor vervolging vanwege uw

broer Ahmed en uw familieleden”. Aangezien verzoekster aanvankelijk haar buitenlandse

tentoonstellingen en reizen heeft verzwegen en ontkende (zie administratief dossier), werd volgens de

commissaris-generaal “de geloofwaardigheid van het door u ingeroepen asielrelaas op de helling” gezet.

Ook de door verzoeksters aangehaalde “vrees voor vervolging omwille van de reeds ondergane

vrouwenbesnijdenis type III” kan volgens de commissaris-generaal niet overtuigen nu verzoekster “een

hooggeschoolde en onafhankelijke vrouw was in Soedan die zelfstandig en herhaaldelijk naar het

buitenland reisde en bovendien uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat in Soedan een

toenemend aantal stedelijke, geschoolde families hun dochters niet laat besnijden en deze families

doorgaans hierbij geen problemen ondervinden (zie informatie in administratief dossier)”.

3.2. Verzoekster kan de verkeerde voorstelling van haar buitenlandse reizen niet afdoen als een loutere

leugen over haar reisroute. Immers reizen naar het buitenland veronderstelt contacten, voorbereiding en

familieondersteuning, wat uiteraard een weerslag heeft op de voorgestelde familiesituatie en leefwijze

van verzoekster en dus eveneens op de mogelijke bescherming in haar land. Bovendien heeft

verzoekster, door haar verblijven in het buitenland niet spontaan te melden, zelf verhinderd dat de CGVS

kennis nam van de aanvullende stukken en informatie over haar relaties met een Nederlandse en

daarna met een Duitse vrouw, dewelke verzoekster ook in Soedan heeft bezocht en kan getuigen van

haar seksuele geaardheid, haar levensstijl en leefwereld (zie bij het verzoekschrift toegevoegde e-mails,

brieven, foto’s en bijgevoegde fotokopie van een Duits paspoort). Deze aanvullende stukken en

verklaringen ter terechtzitting hierover kunnen thans alle twijfel wegnemen over verzoeksters lesbische

geaardheid.

3.3. Indien verzoekster aldus initieel tekortschoot in haar medewerkingsplicht en de commissaris-

generaal terecht ernstig tilt aan verzoeksters verkeerde voorstelling van een deel van haar leven, dan

kan uit de bestreden beslissing blijken dat een aantal essentiële feiten die aanleiding gaven tot haar
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asielaanvraag niet worden betwist. In de eerste plaats wordt aangenomen dat verzoekster een bekend

beeldend kunstenares is met tentoonstellingen in Australië, Nederland en Duitsland en dat zij naar

aanleiding hiervan naar Nederland en Duitsland heeft gereisd. Verzoekster heeft daarbij enkele

workshops en bijeenkomsten bijgewoond in Caïro. Uit de lezing van het administratief dossier en het

verzoekschrift kan voorts blijken dat verzoekster in 2007 een lesbische relatie aanging met Dr. O. S. E.

J., doctor in de genderstudies van Spaanse nationaliteit en Soedanese herkomst; dat de familiesituatie

van verzoekster eenduidig is, met name dat haar vader in 2007 bij een ongeval om het leven kwam en

zijn plaats als hoofd van de familie werd ingevuld door verzoeksters broer, een lid van de militaire

veiligheidsdienst in Soedan. Ook staat niet ter discussie dat verzoekster thuis bleef wonen, ze nog

steeds ongehuwd is niettegenstaande verzoeksters twee jongste zussen na de dood van haar vader

door haar broer wel werden uitgehuwelijkt op zestien- en zeventienjarige leeftijd.

3.4. De commissaris-generaal kon uit de vaststelling dat verzoekster een huwelijk wist te ontwijken, naar

het buitenland kon reizen en vrijwillig terugkeerde naar Soedan, terecht overwegen dat hieruit op het

eerste zicht geen daadwerkelijke vrees voor vervolging kon worden afgeleid. Echter verzoeksters

toelichtingen over haar familie en haar profiel werden onvoldoende in rekening gebracht wat, zoals

hoger gesteld, gedeeltelijk aan haar te wijten was. Uit verzoeksters financiële en professionele situatie

kan, in tegenstelling tot wat de bestreden beslissing stelt, in een land als Soedan niet afgeleid worden

dat verzoekster een zelfstandige vrouw is. Immers de hele familie en dus ook verzoekster, woonde zoals

gebruikelijk in Soedan, verplicht samen zodat verzoekster voortdurend onder de sociale controle stond

van haar familie. Voorts kan uit verzoeksters verklaringen blijken dat zolang verzoeksters vader leefde

er een zekere openheid was voor onderwijs en professionele ontplooiing en dit wijzigde toen haar broer

gezinshoofd werd. Verzoeksters broer behoort tevens tot het middenkader van de militaire

veiligheidsdiensten. Hij heeft aldus naast persoonlijke en familiale, ook professionele redenen om

verzoeksters levenswandel nauwgezet te volgen. Anderzijds heeft verzoekster met vaste wil een actief

leven opgezet, wat ook haar broer niet kan ontgaan zijn. Bovendien is verzoekster bij het overlijden van

haar vader al zeventwintig jaar, heeft een universitair diploma, is naast kunstenares ook medewerkster

van het tijdschrift van de universiteit van Umdurman, leidt kunstprojecten met buitenlandse kunstenaars

en heeft geregeld contact met het Goethe instituut (zie verklaring Wiesbaden, 22 oktober 2012). Het is,

zoals verzoekster ter terechtzitting toelicht, aldus niet onredelijk om aan te nemen dat haar broer haar

situatie zijdelings heeft gelaten zolang ze haar lesbische geaardheid niet kenbaar maakte en hij kon

veronderstellen dat de betrapping met een vrouw in 2009 een geïsoleerd voorval was. Dit kwam immers

ook haar broer ten goede nu de eer van de familie onaangetast bleef, wat zijn eigen professionele

ambities ten goede kwam. Ten slotte licht verzoekster ter terechtzitting toe dat ze haar moeder wist te

overtuigen haar te steunen een huwelijk uit te stellen om financiële redenen. Verzoekster had immers

een professioneel leven met een daaraan verbonden eigen inkomen dat de familie ten goede kwam

zolang ze ongehuwd was. Een dergelijke familiesituatie leidt uiteraard tot ernstige beperkingen van

verzoeksters zelfstandigheid nu ze uiteindelijk afhankelijk blijft van de beslissingen van haar familie en

hun wens dat ook verzoekster huwt.

3.5. Indien op zichzelf genomen homoseksuele geaardheid geen delict vormt in Soedan, worden

seksuele handelingen met iemand van gelijk geslacht zwaar gestraft en kan dit voor mannelijke

homoseksuelen onder bepaalde omstandigheden leiden tot de doodstraf (zie informatie toegevoegd aan

het verzoekschrift). Uit deze informatie blijkt echter ook dat de autoriteiten geen actief vervolgingsbeleid

voeren tegen homoseksuelen. Ook verzoekster werd bij haar betrapping tijdens het kussen van een

vrouw in 2009 niet vervolgd. De beoordeling of homoseksualiteit een vervolging in de zin van het

Vluchtelingenverdrag is, dient dan ook in een breder kader te worden geplaatst, waarvan de

strafwetgeving één element is. Immers elke maatschappij wordt gedragen door normen en culturele en

overgeleverde tradities waarvan de veerkracht en de rekbaarheid het dagelijkse bestaan bepalen. Dat

homoseksualiteit sociaal onaanvaardbaar is in Soedan en wordt gezien als een schande of een ziekte

die navenant moet worden behandeld of gestraft (zie Stellungnahme: Frau im Islam und homosexuell,

Nala, München, september 2012) staat in casu niet ter discussie.

3.5.1. Doorheen haar verhoren, het verzoekschrift en ter terechtzitting benadrukt verzoekster dat ze hoe

dan ook moet huwen al heeft ze de beslissing hierover steeds kunnen vooruitschuiven. Zoals

verzoekster stelt, is haar situatie gekenterd nadat ze betrapt werd met een vrouw in 2009. Verzoekster

heeft zich hieraan aangepast en is inderdaad bijzonder voorzichtig en terughoudend geweest in haar

levensstijl. Zo heeft verzoekster onder meer enkel relaties aangegaan met een verwesterde (de

Spaanse doctor van Soedanese oorsprong) en twee Westerse vrouwen. Voorts heeft verzoekster haar

wens een hersteloperatie te ondergaan van haar besnijdenis, niettegenstaande dit concreet gepland
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was in Duitsland, een arts was aangesproken en alle nodige regelingen waren getroffen, niet door laten

gaan na een gesprek met haar moeder (zie verklaringen CGVS en getuigenis van de hiervoor

ingeschakelde begeleidende organisatie uit Duitsland, toegevoegd aan het verzoekschrift).

3.6. Zoals uit verzoeksters relaas blijkt, is het inderdaad onvermijdelijk dat homoseksuelen in Soedan

een terughoudendheid en discretie naleven om stigmatisering en sociale repressie te vermijden. Voor

zover een discretievereiste al gedefinieerd kan worden, is verzoeksters angst dat haar seksuele

geaardheid bekend wordt niet enkel ingegeven uit vrees voor sociale stigma’s en de druk van haar

directe omgeving maar ook omwille van de ernst en de realiteit van sociale afstraffing en dit nog

onafgezien van het gemak waarmee verzoeksters broer als lid van de militaire veiligheidsdiensten haar

handel en wandel kan volgen en onwillekeurig kan optreden. Dit klemt te meer nu verzoekster, los van

haar seksuele geaardheid, er als vrouw en kunstenares, althans naar Soedanese normen, een non-

conformistische levensstijl op na hield die haaks stond op de traditionele vrouwenrol binnen de

Soedanese samenleving. Verzoekster wijst herhaaldelijk op het willekeurig geweld waarvan

vooruitstrevende vrouwen en vooral deze vrouwen die de heteroseksuele normen niet volgen, het

slachtoffer kunnen worden (zie informatie toegevoegd aan het verzoekschrift). De Soedanese

autoriteiten vernietigen kunst die on-islamitisch wordt geacht. Zo werd een collega kunstenares en lid

van Girifna opgepakt en verkracht (zie brief Wiesbaden 22.1.2012). Ook verzoekster drukt zich uit via

haar kunst. Ze engageerde zich (zie bijgevoegde informatie, foto’s en getuigenissen) en droeg bij tot het

respect voor alle etnische culturen van haar land en tot de bewustmaking van de gevaren van

vrouwelijke besnijdenis.

3.7. Verzoeksters -weliswaar bescheiden- betrokkenheid bij Girifna activiteiten kunnen eveneens

worden aangenomen. Uit de bijgevoegde informatie blijkt dat deze beweging ontstaan is aan de

universiteit en geworteld is in een beperkte progressieve klasse van intellectuelen en kunstenaars

waartoe verzoekster behoort. Zo had verzoekster voor het eerst contact met haar voormalige Duitse

partner naar aanleiding van diens bezoek aan Duitse coöperanten binnen het kader van een Duits

gouvernementeel mensenrechtenproject in Soedan (The German Civil Peace Service van het Duits

Ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling) (zie de bij het verzoekschrift toegevoegde

foto’s van de Duitse coöperanten in Soedan met verzoekster en een aantal mensenrechtenactivisten

waarvan enkele gearresteerd werden en na hun vrijlating ondergedoken leefden of gevlucht zijn naar

Caïro en Oeganda). Verzoekster had weliswaar een beperkt engagement nu haar broer haar na het

voorval in 2009 niet enkel bedreigd had met represailles omwille van het voorval maar tevens omwille

van haar omgang met Girifna-leden. Verzoekster maakte als kunstenares tekeningen en logo’s voor

Girifna, voor het universitair tijdschrift, voor een campagne tegen vrouwenbesnijdenis in Soedan en

mensenrechtenacties. Verzoekster was een vaste bezoekster van het Goethe instituut waar ook

progressieve mensenrechtenactivisten waaronder Girifna-leden samenkwamen (zie CGVS-verhoor, e-

mail, brieven ter terechtzitting).

3.8. In het verzoekschrift wordt verwijzend naar landeninformatie gesteld dat de algehele

mensenrechtensituatie in Soedan kan verontrusten; dat nationale autoriteiten willekeurig personen

oppakken en folteren om bekentenissen te doen afleggen, waarbij verkrachting een gangbare methode

is en de situatie van de vrouwen in het bijzonder verslechterd is met de burgeroorlog en de afscheiding

van Zuid-Soedan. Vrouwen –dus mogelijk ook homoseksuele vrouwen– worden in Soedan frequent

opgepakt en aangeklaagd wegens vermeende schending van de openbare orde. Ze worden vaker het

slachtoffer van misbruik van macht en buitengerechtelijke straffen worden frequent en ongehinderd

toegepast (Algemeen ambtsbericht Sudan, juni 2012, Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid,

Afdeling Asiel, Hervestiging en Terugkeer, Nederland). Verzoeksters verklaringen worden aldus ook op

dit punt objectief ondersteund.

3.8.1. Indien in Soedan de regelgeving omtrent homoseksueel gedrag onvoldoende is om te besluiten

tot vervolging, kan aangenomen worden dat de maatschappelijke bestraffing door gewone burgers en

de autoriteiten van de overtredingen van de strikte maatschappelijke normen voor de vrouw, reëel is. Uit

verzoeksters verklaringen en de voorgelegde stukken kan inderdaad blijken dat verzoekster jarenlang

behendig manoeuvreerde tussen de familiale, maatschappelijke, culturele en godsdienstige normen.

Verzoekster wilde zich echter niet verwijderen van haar familie, noch vluchten uit Soedan, minstens

zolang haar fysieke en mentale integriteit niet rechtstreeks, onmiddellijk en op onaanvaardbaar wijze

werd bedreigd. Met haar leeftijd werd een huwelijk onafwendbaar, zij het om als vrouw alsnog te

voldoen aan de traditionele en familiale verwachtingen. Verzoeksters lesbische geaardheid plaatste

haar dan ook onvermijdelijk in een blijvende en mogelijk gevaarlijke onzekerheid. Immers de auteurs
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van vervolging kunnen ongestraft opereren en de homoseksuelen kunnen niet rekenen op bescherming

omdat ze bij de uiting van een onvervreemdbaar en centraal deel van hun identiteit, de strafwet

overtreden.

In casu kan worden vastgesteld dat verzoekster een dergelijke bestraffing, los van een onontkoombaar

gedwongen huwelijk, uitsluitend kon vermijden door niet enkel af te zien van iedere publieke uiting van

haar homoseksualiteit, maar ook elke niet-publieke uiting van haar homoseksualiteit binnen de kern van

haar eigen familiale leefomgeving. Het is bijkomend bezwarend dat verzoekster als kunstenares in een

delicate situatie komt te staan nu publieke uitdrukking net een essentieel kenmerk is van haar werk. Ten

slotte kan niet voorbijgegaan worden aan de reële mogelijkheid dat verzoeksters broer onwillekeurig kan

optreden omdat hij als familiehoofd ook behoort tot de militaire veiligheidsdiensten. Verzoekster maakt

dan ook aannemelijk aanspraak te kunnen maken op de beide in artikel 48/3, §4, d van de

vreemdelingenwet voorziene bepalingen van sociale groep.

3.9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij een vrees voor vervolging

in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking worden

genomen.

3.10. Het tweede onderdeel van het enig middel is gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De vluchtelingenstatus van de verzoekende partij wordt erkend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig februari tweeduizend dertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


