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nr. 231 071 van 10 januari 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. ZAMANI

Frans Gasthuislaan 33

1081 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 23 december 2019

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

staatlozen van 13 december 2019.

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 7 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 januari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. ZAMANI en van attaché H.

NUYTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw opeenvolgende verklaringen bent u staatsburger van Uganda en bent u geboren in X,

behorende tot het gelijknamige district. Uw moeder was een Rwandese vrouw die u als baby van twee

maanden oud achterliet en uw vader behoort tot de Muganda bevolkingsgroep. U werd opgevoed door

uw oma N.N. en woonde samen met haar en jullie huishoudhulp, S., in Kampala. U beëindigde uw

lagere school in de wijk Kasubi. Van uw oma vernam u dat uw moeder was overleden. Uw vader, die

samen met zijn nieuw gezin in het district Mbarara woonde, overleed toen u veertien jaar oud was.

Omdat u geen ouders had voelde u zich uw hele leven ongelukkig.
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Toen u zestien jaar oud was ervaarde u uw eerste seksuele betrekkingen met S.. Jullie seksuele relatie

duurde anderhalf jaar. Omdat S. aan J., één van haar vriendinnen, vertelde over jullie seksuele relatie

begonnen de mensen geruchten over uw lesbische geaardheid te verspreiden. In 2015 kwam u op

straat F. H. tegen. U kende haar uit uw kleuterschool en besloot contactgegevens met haar uit

te wisselen. Zes maanden na jullie ontmoeting en vriendschappelijke gesprekken stelde u F. voor een

seksuele relatie met u aan te gaan. In 2016 was u thuis bij F. blijven overnachten. U werd tijdens

seksuele handelingen betrapt door haar moeder. U werd vervolgens opgepakt door de politie en naar

het politiebureau overgebracht waar u gedurende twee dagen werd opgesloten. U kwam vervolgens vrij

na uw bekentenissen over uw seksuele geaardheid ten overstaan uw oma en twee politieagenten. U

kreeg van de politie te horen dat u uw lesbische levensstijl diende te verlaten, uit Uganda te vertrekken

of gedood te worden. Om u te helpen regelde en betaalde uw oma u een reis naar en een verblijf in

Oman, waar u aan de slag kon als huishoudhulp. Tijdens uw verblijf in Oman werd u door uw baas

seksueel misbruikt. In Oman onderhield u contacten via een chatgroep met N.. Na het verloop van uw

werkcontract keerde u in 2018 terug naar Uganda en trok weer in bij uw oma. U sprak af met N. en werd

verliefd op hem. Hij vroeg u ten huwelijk en u stemde in met zijn verzoek. In december 2018 werd N.

door onbekenden aangevallen en mishandeld. Ze eisten van hem dat hij zijn relatie met u zou stoppen

en zou afzien van een huwelijk, allusies makend op uw lesbische geaardheid. U vernam van dit incident

wanneer u N. thuis ging opzoeken. Hij vertelde u dat hij voor zijn veiligheid van een huwelijk met u afzag

maar wel jullie vriendschap wilde verderzetten. Omwille van uw geaardheid werd u door iedereen in

de buurt verworpen. Zelfs uw tantes wilden niets van u weten en verweten uw oma haar zorg voor u.

Omdat de autoriteiten uw grootmoeder meermaals vragen over u kwamen stellen terwijl u zich achter

het huis schuilhield en u zich voortdurend moest verbergen, besloot N. om hulp te vragen. Hij stelde u

voor aan zijn kennis, het parlementslid Mubarak Sserunga Munyagwa. U bezocht Mubarak in zijn

bureau in het parlement en vertelde over uw problemen omwille van uw seksuele geaardheid. Hij

beloofde u aan een reis naar het buitenland te helpen. Zes maanden na uw kennismaking met Mubarak,

regelde hij voor u een visum bij de Belgische ambassade, stellende dat u één van zijn medewerkers

was en betaalde voor u een reis naar België. U vertrok op 20 november 2019 vanuit het huis van uw

grootmoeder naar de luchthaven van Entebe. U nam er een vlucht naar België waar u op 22 november

2019 aankwam. Nadat u bij een controle werd verboden het grondgebied te betreden diende u dezelfde

dag een verzoek om internationale bescherming in. U bent in het bezit van uw Ugandese

paspoort (d.d.27/05/2016, geldig tot 27/05/2026) en uw Ugandese identiteitskaart.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel

van de gegevens in uw administratieve dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde

bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen. Uit uw verklaringen en uit het door u

neergelegde medisch attest opgesteld door dr. Lauwers, arts in het transitcentrum Caricole, blijkt

immers dat u sinds uw geboorte kampt met spraakproblematiek (zie notities persoonlijk onderhoud

Commissariaat-generaal -verder "notities" CGVS, p.2 en medisch attest in het administratieve dossier).

Er werd u dan ook in de loop van uw persoonlijk onderhoud met het Commissariaatgeneraal gemeld dat

er rekening gehouden zal worden met uw aandoening en u genoeg tijd kreeg om een gesprek te kunnen

houden. Ook werd u voorgesteld om een pauze te vragen indien u hieraan nood zou hebben

(notities CGVS, p.2,3,4). U gaf verder aan in goede gezondheid te verkeren en mee te kunnen werken

aan het persoonlijk onderhoud (notities CGVS, p.2). Verder blijkt u tijdens uw verklaringen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) op 27 november 2019 te hebben gevraagd om bijgestaan te worden door

een Protection Officer van het vrouwelijk geslacht en door een tolk die het Luganda machtig is (zie

vragenlijst CGVS d.d.27/11/2019, vraag 6 en opmerking bij verklaring betreffende procedure d.d.

27/11/2019). Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen

verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaatgeneraal werd u

gehoord door een Protection Offier van het vrouwelijke geslacht en werd u een tolk Luganda

toebedeeld. Verder werd u meegedeeld dat u steeds moest aangeven wanneer iets niet duidelijk zou

zijn. Op het einde van het onderhoud gaf u aan alle vragen goed te hebben verstaan (notities CGVS,

p.61). Bijgevolg kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten

in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

Uit beschikbare informatie toegevoegd in uw administratieve dossier (zie document Federale Politie-

Nationale Luchthaven afdeling grenscontrole in Zaventem d.d. 22/11/2019), blijkt u te hebben verklaard

om toeristische doeleinden naar België te zijn gekomen.
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Na een gesprek met de Dienst Vreemdelingenzaken (grensinspectie), werd u uitgelegd dat uw visum

werd ingetrokken, dat u zou worden vastgehouden en teruggedreven. U gaf hierop plotsklaps aan een

verzoek om internationale bescherming in te willen dienen. U legde hierbij uit dat u verliefd

was geworden op een meisje en dat dit niet wordt aanvaard in uw land van herkomst (zie verklaringen

bij de Federale Politie- Nationale Luchthaven afdeling grenscontrole in Zaventem d.d. 22/11/2019). Daar

u de autoriteiten hebt misleid met betrekking tot uw onduidelijk reismotief door (aanvankelijk) valse

informatie te verstrekken en/of door informatie die een negatieve invloed op de beslissing hadden

kunnen hebben, achter te houden en u slechts een verzoek hebt ingediend om de uitvoering van een

eerdere of op handen zijnde beslissing die tot uw terugdrijving of verwijdering zou leiden, uit te stellen of

te verijdelen, rechtvaardigde dat een versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw

verzoek.

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve

dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen.

Ondanks het feit dat het Commissariaat-generaal (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

verzoeker om internationale bescherming die zichzelf identificeert als lesbienne (verder ook omschreven

als homoseksueel/gay) verwachten dat zij overtuigend is voor wat zijn beleving en haar levensweg met

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

verzoeker die zegt een vrees te hebben of een risico te lopen omwille van haar homoseksualiteit een

omstandig, gedetailleerd en spontaan relaas verwachten.

Het CGVS is, afgaande op uw verklaringen, niet overtuigd dat u homoseksueel bent. U legt

immers inconsistente en incoherente verklaringen af omtrent de aard en de aanvaarding van uw

lesbische geaardheid.

Zo dient vooreerst te worden vastgesteld dat de door u geschetste persoonlijke (leef)situatie in Uganda,

met name dat u van kinds af aan een wees zou zijn en niets kan melden over uw moeder daar u als

baby door haar werd achtergelaten, dat u amper sociale contacten kon hebben met mensen omdat u

omwille van uw seksuele geaardheid door iedereen werd verschopt, dat u (vooral sinds 2018)

nauwelijks buiten kwam en uw bezigheid er enkel uit bestond het huishouden te doen, te eten en te

slapen (notities CGVS, p. 8,9,14,23,24,30,36,37), wordt tegengesproken door de inhoud van uw

publieke facebookaccounts. Uit de inhoud van deze accounts – allen (zoals u aangeeft tijdens uw

persoonlijk onderhoud –notities CGVS, p.30) op uw naam- blijkt dat u er een grote vriendenkring op

nahoudt van mensen die regelmatig bij uw posts positieve commentaren geven. Ook blijkt u zelf

regelmatig foto’s van u zelf te posten wanneer u buitenshuis bent, al dan niet vergezeld van uw naasten.

Opmerkelijk is overigens een (meer recente) post van uw kennissen die u condoleren met het

overlijden van “uw moeder” (al deze documentatie is toegevoegd in uw administratieve dossier in vorm

van prints en print-screen van uw publieke facebookaccounts waarop u aan de hand van de door u

geposte foto's herkenbaar bent). Deze commentaren zijn dan ook verbazingwekkend te noemen indien

u daadwerkelijk geen enkele band meer zou hebben gehad met uw moeder sinds uw leeftijd van twee

maanden (notities CGVS, p.8). Waar u stelt niet veel gemeen te hebben met uw geloof –u stelt immers

niets te kennen over de islam/moslimcultuur/ gebruiken (notities CGVS, p.49,52), blijken uw

facebookposts juist doorspekt van religieuze commentaren en spreuken. U draagt overigens op

nagenoeg al uw persoonlijke foto’s een hoofdbedekking zoals dit gebruikelijk is bij moslimvrouwen en

poseert enkele keren met een koran. Waar u stelt u niet comfortabel te voelen om met mannen/jongens

te communiceren en laat uitschijnen nooit de behoefte te hebben gehad met personen van het mannelijk

geslacht contacten te hebben (notities CGVS, p.45,57), blijkt verder uit uw facebookposts dat uw

foto’s ruimschoots voorzien zijn van commentaren van uw mannelijke vrienden. Uit dezelfde

facebookposts blijkt u aan te geven een relatie te hebben en post u een foto van u zelf terwijl u met uw

hoofd op de schouder van een jongeman steunt. In bijgevoegde commentaren verheerlijkt u duidelijk

relaties tussen man en vrouw (zie post 2 mei 2018 op madinah.nansamba.7). Gevraagd of uw

facebookaccounts uw vriendinnen, S. en/of F. - met wie u een relatie stelde te hebben- bevatten, gaf u

toe dat ze er niet op staan (notities CGVS, p.30). Alle bovenstaande vaststellingen maken dat uw

bewering, in Uganda voor lesbische vrouw te worden aanzien en hierdoor als verschoppeling door het

leven te zijn moeten gaan, steeds voor haar leven vrezend en zich verbergend voor haar omgeving,

volledig op de helling komt te staan.

Dat u geenszins aannemelijk maakt homoseksueel te zijn blijkt overigens verder uit het volgende:
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Daar homoseksualiteit om een seksuele geaardheid handelt werd u gevraagd of u zich ooit anders had

gevoeld dan andere meisjes. U antwoordde hierop ontkennend (notities CGVS, p.56). Gevraagd

wanneer u zich dan begon aangetrokken te voelen tot vrouwen (notities CGVS, p.43), gaf u een

merkwaardig en ontwijkend antwoord: “Het was heel comfortabel en ik voelde me blij dus ik zag geen

problemen daarmee”, om na een herhaling van de gestelde vraag aan te geven dat u tussen de twintig

en eenentwintig jaar was (notities CGVS, p.43).

Daar u even verder onverwacht te kennen gaf reeds op zestienjarige leeftijd seksuele betrekkingen te

hebben gehad met uw vriendin S., werd weerom gepolst van wanneer u dan gevoelens kreeg voor

meisjes en werd u gevraagd of u dan ook vóór uw zestiende dergelijke gevoelens kende. U antwoordde:

“Neen enkel voor S.” (notities CGVS, p.44), en legde verder uit dat uw gevoelens voor haar -vóór jullie

de seksuele betrekkingen hadden- louter vriendschappelijk/zusterlijk waren (notities CGVS, p.47). Daar

S. in uw leven kwam toen u twaalf jaar oud was, werd u de vraag gesteld of u zich ooit vóór deze leeftijd

aangetrokken voelde tot personen van hetzelfde geslacht. U antwoordde ontkennend (notities CGVS,

p.47). Gevraagd om een beeld te schetsen hoe jullie zusterlijke relatie omsloeg in een seksuele relatie,

verwees u naar de dagdagelijkse activititen die jullie deelden, zoals spelen, eten, slapen, huiswerk

maken en huishoudelijk werk doen, stellende dat de liefde groeide en u een moment vond dat u

aangetrokken was tot elkaar (notities CGVS, p.47). Daar u alsnog geen klaar antwoord formuleerde hoe

jullie hechte vriendschapsband omsloeg naar een seksuele relatie, werd u opnieuw gevraagd hoe u

beiden ertoe kwamen seks te hebben. Weerom omschreef u jullie dagdagelijkse bezigheden en

verwees vervolgens meteen naar de seksuele handelingen die jullie hadden (notities CGVS, p.48).

Opvallend is overigens dat u over S., die jarenlang met u samenwoonde, niet veel meer kon melden dan

haar leeftijd en dat ze afkomstig was uit Masaka (notities CGVS, p.45). U kende verder niets over het

bestaan van haar ouders en of ze al dan niet broers en of zussen had (notities CGVS, p.45,46). Hoewel

u aangaf dat S. deel uitmaakte van uw dagdagelijkse leven en ze lesbisch was, bleek u niet te weten

hoe en in welke omstandigheden S. seksuele ervaring had opgedaan (notities CGVS, p.47,50,51). Dat u

dergelijke "girls talk" nooit zou hebben gevoerd in de door u omschreven leefsituatie is dan ook niet het

minst overtuigend en mist elke doorleefdheid. Ook wanneer u vragen werden gesteld over uw tweede

relatie, F., bleek u niet verder te komen dan aan te geven dat u haar uit uw kleuterschool kende. De

namen van haar ouders en siblings bleek u -ondanks uw bezoeken aan haar woning- nooit te hebben

gekend. Noch kon u vertellen hoe F. -die u persoonlijk zou hebben aangegeven dat ze lesbisch was-

haar seksuele geaardheid had ontdekt. Behalve dat u enkel het seksuele aspect binnen uw relatie met

F. blijft benadrukken, valt het op dat uw uitleg over F.'s seksuele ervaring noch coherent noch doorleefd

overkomt. Inpikkend op uw melding dat u F. overhaalde een seksuele relatie te beginnen gaf u op de

vraag, met wat en hoe u dat meisje hiervoor warm maakte, geen antwoord. U bleef immers enkel

vertellen over de seksuele daad tussen jullie. Merkwaardig in uw uitleg hierover is overigens uw stelling

dat F. eerst "in shock was omdat ze er niet veel van kende" en dat u niet zeker was of ze ervaring had

met vrouwen, terwijl u even verder aangaf dat u -vóór jullie seks hadden- van F. al had gehoord dat ze

homoseksuele ervaringen had toen ze op internaat zat (notities CGVS, p.53,54,55). Uw verklaringen

over uw beide relaties worden hiermee dan ook ondergraven.

Wanneer weer werd geprobeerd te achterhalen wanneer u bij u zelf dan merkte aangetrokken te zijn tot

vrouwen/ meisjes, verwees u weerom naar S., en zei enkel: “Ik was aangetrokken door … ze is de

eerste persoon die ik had en bij wie ik me vertrouwd voelde en die me blij maakte en die maakte dat ik

kon zijn zoals ik was, dus ik had geen probleem ermee” (notities CGVS, p.44). Daar u vooreerst

spontaan aangaf op uw leeftijd rond uw twintigeenentwintig jaar u aangetrokken te hebben gevoeld tot

vrouwen terwijl u verder opmerkte sinds uw zestiende een seksuele relatie erop nagehouden te hebben

met een vrouw, werd u gevraagd om deze situatie uit te leggen om een meer klare kijk te krijgen in uw

bewustwording. U merkte hierover enkel op: “16 dat is zoals leren, ik was met S., ik deed het met haar.

Ik begon me aangetrokken te voelen toen ik 20 à 21 was”, hiermee weerom geen uitleg biedend op de

vraag hoe u bij u zelf merkte op vrouwen te vallen (notities CGVS, p.44). Na even verder opnieuw uw

seksuele relatie met S. te hebben benadrukt, gaf u vervolgens te kennen dat u vanaf uw eenentwintigste

ook op andere vrouwen viel en dat het dan voor u startte (notities CGVS, p.44). Het valt dan ook op dat

u uw homoseksualiteit verbindt aan het hebben van homoseksuele handelingen en deze

seksuele handelingen –door u bestempeld als “fun”- ziet als start voor uw homoseksualiteit (notities

CGVS, p.46). Treffend is hierbij overigens vast te stellen dat uw eerdere bewering u pas tussen uw

twintig en eenentwintig aangetrokken te hebben gevoeld tot personen van hetzelfde geslacht, u deze

stelling ineens verandert naar uw leeftijd van achttien jaar (notities CGVS, p.46). Frappant is ook uw

stelling niet te weten of u, indien u nooit seksueel was benaderd door S., zelf aan een seksuele relatie

met een vrouw zou zijn begonnen. Op de vraag of u het lesbisch zijn dan ziet als een deel van het

hebben van seksuele betrekkingen antwoordde u bevestigend.
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Gevraagd of een vrouw lesbisch kan zijn zonder seks te hebben gehad met iemand van hetzelfde

geslacht beantwoordde u met: “Volgens mij, denk ik dat het niet kan, want het is deze relatie dat het

lesbisch maakt”. Wanneer u wordt gevraagd of een vrouw lesbisch kan zijn zonder seks in het algemeen

stelt u: “Neen, neen dat is de natuur, je moet seks hebben of man man of vrouw vrouw” (notities CGVS,

p.57). Dit geheel is echter een niet aanvaardbare zienswijze over een seksuele geaardheid die in

werkelijkheid intrinsiek aan de persoonlijkheid is verbonden. Deze aan de persoon gebonden

geaardheid wordt niet tijdens het leven ‘verworven’ door een eerste seksuele ervaring op te

doen.

Hoe u zich ervan bewust werd dat u lesbisch was en gevraagd of het iets was dat u ineens overviel dan

dat er wat tijd overging om u van uw gevoelens te vergewissen, beantwoordde u kort met: “Ik was 21

toen ik ontdekte dat ik lesbisch was” (notities CGVS, p.59). Tot drie keer toe werd u uitgenodigd om te

vertellen over het proces dat u dan doormaakte om tot het besef te komen lesbisch te zijn. Verder dan te

stellen: “Het was de liefde en aantrekking die ik had voor vrouwen dat ik dan had” … “het was enkel de

gevoelens, de gevoelens waren in overvloed en ik was aangetrokken tot vrouwen en niet tot mannen”

en “eerst en vooral, ik had geen gevoelens voor mannen, ik wilde niet met hen zijn; zelf dacht ik niet aan

mannen, dus wist ik, ik ben meer voor vrouwen”, kwam u niet. U komt dan ook duidelijk niet verder

dan tot zeer oppervlakkige en ondoorleefde uitlatingen over hoe u ontdekte dat u zich tot vrouwen

aangetrokken voelde en wat het voor u betekent om een lesbische vrouw te zijn.

Opvallend zijn overigens uw verklaringen over wat het voor u betekent lesbisch te zijn (notities CGVS, p.

43). U antwoordde daarop vooreerst: “Voor mij, ten eerste ik wist niet dat het iets slecht was, het was

dacht ik, normaal. Voor mij is het een normaal iets. Het is liefde. Zonder te definiëren of het om een

meisje of jongen gaat, als je van iemand houdt heeft het voor mij geen grenzen, het is liefde, ik wist niet

dat het iets slecht was.” Door enkel te wijzen op een oordeel of homoseksualiteit al dan niet goed of

slecht is en aan te geven dat het lesbisch zijn voor u normaal was, liefde was, om het even voor welk

geslacht, geeft u geen inzage wat homoseksueel zijn voor u juist betekent. Met uw antwoord definieert u

homoseksualiteit bovendien merkwaardig genoeg ook als het voelen van liefde voor mannen –wat

eigenlijk onder de noemer heteroseksualiteit valt. Aangezien u ook had uitgelegd in uw land verliefd te

zijn geworden op een jongen, met hem een relatie te zijn aangegaan en met hem verloofd te

zijn geweest nadat u zijn huwelijksaanzoek had geaccepteerd (notities CGVS, p. 13,32,63,59), werd u

gevraagd of u dan eventueel biseksueel was en u zich door beide geslachten kon aangetrokken voelen

(notities CGVS, p.43). U antwoordde daarop: “Ik zie me meer met vrouwen want de eerste man die ik

had was een verkrachting en als ik met vrouwen ben, ben ik blij en zij verstaan me, ik zie me meer met

vrouwen” (notities CGVS, p.43). Daar u terugkoppelde naar een negatieve seksuele ervaring, met name

seksueel misbruik tijdens uw verblijf in Oman (notities CGVS, p.31), werd u opnieuw gevraagd of u zich

enkel ziet als lesbische dan als iemand die zowel een relatie met mannen als met vrouwen ziet zitten. U

antwoordt daarop met: “Als het om liefde gaat, als het om vrouwen gaat verstaan die me, ze geven me

vrede/gemoedsrust (lett. “peace”), daarom zeg ik dat ik van vrouwen meer hou dan van mannen”

(notities CGVS, p.43), daarmee nog steeds concreet antwoord gevend op de vraag of u dan eventueel

op mensen van beide geslachten viel/valt.

Bovenstaande vaststellingen tonen eens te meer aan dat u uw voorgehouden geaardheid niet koppelt

aan uw eigen persoon en “zijn”. Dat u niet verder komt dan wat stereotype antwoorden te geven zoals

het verbinden van de homoseksualiteit aan het niet hebben of willen/ kunnen hebben van relaties met

personen van het andere geslacht –terwijl u anderzijds aangeeft toch op een man verliefd te kunnen

worden en ermee te kunnen huwen- en u iemand enkel als homoseksueel ziet mits deze een

homoseksuele daad verricht, zet uw bewering een homoseksueel te zijn volledig op de helling. Uit deze

verklaringen blijkt dan ook geenszins dat u uw homoseksuele geaardheid beschouwt als een intrinsiek

onderdeel van uw persoon, en dat het precies vanuit deze geaardheid –en niet als gevolg van externe

omstandigheden die niets met uw geaardheid te maken hebben (ondermeer het niet aangetrokken

zijn tot mannen door mogelijk seksueel misbruik en in het algemeen zelfs geen vriendschappelijke

relaties te hebben gezocht)– is dat u zich aangetrokken zou hebben gevoeld tot vrouwen.

Dat u in uw uitleg wat lesbisch zijn voor u betekende verder ook voorhoudt dat homoseksualiteit voor u

iets normaal was, is –gelet op de uitermate negatieve houding van een groot deel van de Ugandese

bevolking en het feit dat u via overheidscampagnes tegen homoseksualiteit op de hoogte was van een

wet die homoseksualiteit strafbaar maaktis treffend en toont aan dat u geen enkel gevoel heeft met het

dagelijkse realiteit van homoseksuelen in Uganda (notities CGVS, p.15,16,52). Nog merkwaardiger is

uw uitspraak, niet te hebben geweten/niet te weten hoe de moslimgemeenschap staat tegenover

homoseksualiteit.
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U maakte nochtans deel uit van deze geloofsgemeenschap en ging regelmatig op vrijdagen naar de

moskee (notities CGVS, p.49,52). Uw uitleg als zou uw oma u verder ook nooit in uw opvoeding enige

uitleg hebben gegeven over relaties en of wat er van moslimmeisjes werd verwacht of wat zeker werd

afgekeurd omdat het aan de tantes (haar dochters) was om u deze inlichtingen te verschaffen, is niet

overtuigend. U verklaarde immers dat er nagenoeg geen contacten waren met uw tantes en dat het uw

oma was die steeds voor uw opvoeding had gezorgd (notities CGVS, p.25,37,49,56). Dat uw

verklaringen aangaande uw beweerde geaardheid niet overtuigen blijkt verder uit het volgende: Gepolst

hoe u met het gevoel omging na al de door u beweerde ontdekkingen aangaande uw voorgehouden

geaardheid antwoordde u: “Ik voelde me goed, niets anders, ik zag het niet als iets fout” (notities CGVS,

p.49). U stelde zelfs nooit twijfels of een slecht gevoel te hebben ervaren (notities CGVS, p.50). Treffend

is dan ook uw opmerking wanneer u nog verder werd gevraagd wat er in u omging wanneer u via een

overheidscampagne te weten kwam dat homoseksualiteit tegen de wet was (notities CGVS, p.52). U

verklaarde immers alsnog bang te zijn geweest en gaf aan er u er slecht bij te hebben gevoeld (notities

CGVS, p.52). Gevraagd of u op dat moment dan misschien besefte dat niet alle meisjes lesbisch zijn,

omzeilde u de vraag door te stellen: “Ik zag het niet als een fout” (notities CGVS, p.52). Gepolst wat

voor u het moment dan was waarop u realiseerde dat niet alle meisjes lesbische betrekkingen hebben,

gaf u merkwaardig genoeg aan: “Ik voelde niets en was niet bang geworden toen ik het hoorde”,

waarmee u uw eerdere bewering bang te zijn geweest en u slecht te hebben gevoeld bij het vernemen

van de overheidsinformatie over homoseksuelen tegensprak (notities CGVS, p.53). Geconfronteerd met

deze tegenstrijdige opmerking herhaalde u enkel: “Ik voelde me slecht ik was wel bang maar stopte me

niet van verder te doen met wat ik deed” (notities CGVS, p.53).

Ook uw uitspraak –ondanks de homofobe houding van Ugandese burgers en autoriteiten- het te

hebben aangedurfd om in uw land er openlijk voor uit te zijn gekomen lesbisch te zijn, is grotesk te

noemen. Men zou immers verwachten dat een persoon die op de hoogte is van het risico op een

levenslange celstraf, discreet te werk zou gaan en niet openlijk aan mensen die ze te pas en onpas leert

kennen –zoals het parlementslid Mubarak Munyagwa, aan wie u vroeg om uw zaak voor het parlement

te brengen terwijl hij volgens u niet gekend stond als voorvechter van rechten voor homoseksuelen- of in

aanwezigheid van twee politieagenten- gaat vertellen dat ze lesbisch is (notities CGVS,

p.14,15,16,18,39).

Aangezien uw lesbische geaardheid volledig in vraag staat maakt dat er aan uw verklaringen twee

homoseksuele relaties te hebben gehad en hierdoor in de problemen te zijn gekomen met uw omgeving

en te zijn vervolgd geen enkel geloof kan worden gehecht. Evenmin kan er geloof worden gehecht tot

aan uw vertrek uit Uganda –dat u overigens op legale wijze in het bezit zijnde van uw eigen paspoort

langs een internationale luchthaven had verlaten- gezocht zou zijn door de Ugandese autoriteiten die op

de hoogte zouden zijn geweest van uw seksuele geaardheid door een arrestatie in 2016.

Volledigheidshalve kan hierbij nog worden opgemerkt dat u eerder, bij een vraag bij de DVZ naar

mogelijke arrestaties en of detenties, ontkennend antwoordde (zie vragenlijst CGVS, vraag 1). Gewezen

op deze vaststelling gaf u enkel aan: Ik herinner me die vraag niet. Misschien stelden ze me die vraag

maar ik herinner me niet dat ze me die hadden gesteld (notities CGVS, p.21).

Andere redenen om uw land te verlaten of redenen waarom u niet naar uw land van herkomst, Uganda,

zou kunnen terugkeren, behalve de door u voorgehouden geaardheid stelde u niet te hebben (notities

CGVS, p.63).

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Uw paspoort

en uw identiteitskaart bevatten enkel uw identiteitsgegevens. Deze staan echter niet ter discussie.

Bijgevolg kon er in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan vaneen gegronde vrees

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

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

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 het beroep



RvV X - Pagina 7

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 23 december 2019 een schending aan van “de Wet

betreffende uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Wet 29.07.1991), schending van artikel

62, van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en de zorgvuldigheidsplicht”.

Waar in de bestreden beslissing wordt vermeld dat het asielrelaas van verzoekster niet overeenkomt

met de door haar opgestelde Facebook pagina en wordt verwezen naar de commentaren op Facebook

aangaande de dood van de moeder van verzoekster, bemerkt verzoekster dat zij “nergens op haar

facebook heeft vermeld wanneer precies haar moeder is gestorven” en dat “op de facebookpagina van

verzoekster (ondanks het feit dat zij heel veel foto’s plaatste op haar facebookpagina waaronder ook

met haar grootmoeder) geen enkele foto van haar moeder” is terug te vinden. Verzoekster meent dat dit

eens te meer bewijst dat ze in werkelijkheid geen contact had met haar moeder. Bovendien betoogt

verzoekster dat het voor haar asielrelaas helemaal niet relevant is of verzoekster een “moeder heeft,

had en/of zij achtergelaten was door haar moeder” en dat verzoekster derhalve geen behoefte had om

daarover te liegen. Verder stelt verzoekster dat “ze zich op haar Facebookpagina helemaal anders

voordeed dan zij werkelijk is (zoals heel veel mensen trouwens op social media)” en dat ze “gewoonweg

niet haar ware zelf [kon] uiten op haar facebookpagina”. Zij betoogt dat, als dit mogelijk was, dan was

het wegvluchten uit Oeganda niet nodig geweest. De redenering van het CGVS dat het asielrelaas van

verzoekster niet overeenkomt met de door haar opgestelde Facebook pagina kan volgens verzoekster

dan ook niet worden weerhouden.

Verzoekster stelt verder vast dat “het CGVS de gevoelens en het aanvaarden van de seksuele

geaardheid door de persoon in kwestie in de bestreden beslissing zeer simplistisch voorstelt” en dat de

commissaris-generaal de bestreden beslissing motiveert “door te stellen dat hij verzoekster niet

geloofwaardig acht, omdat verzoekster zich heeft neergelegd bij haar seksuele geaardheid na het

hebben van haar eerste seksuele ervaring met een vrouw”, hetgeen “volgens het CGVS niet

aanvaardbaar zienswijze over een seksuele geaardheid die in werkelijkheid intrinsiek aan de

persoonlijkheid is verbonden en dus niet tijdens het leven verworven kunnen worden door een seksuele

ervaring op te doen”. Verzoekster meent dat de commissaris-generaal zeer kort door de bocht gaat,

“aangezien het uiten van de homoseksuele gevoelens en/of geaardheid niet zo zwart-wit kunnen

worden voorgesteld”. Verzoekster betoogt dat uit “verschillende wetenschappelijke onderzoeken in de

seksuologie” blijkt dat “een seksuele identiteit niet voor het leven vastligt, het komt regelmatig voor dat

mensen op latere leeftijd wisselen van identiteit”, dat heel veel wetenschappelijke onderzoekers het over

eens zijn dat “het lastig is om dat cijfermatig te onderzoeken” en dat de discussie ingewikkeld is. De

vraag rijst volgens verzoekster dan ook “wat er precies onder seksuele oriëntatie wordt verstaan. Is dat

fysieke aantrekkingskracht? Seks? Liefde? Verbondenheid?”.

Verzoekster haalt het wetenschappelijk onderzoek van professor en seksuoloog Alfred Kinsey aan, die

al in 1948 stelde dat “seksuele geaardheid geen binair iets is, maar een continuüm, met aan de ene kant

van de schaal volledig hetero en aan de andere kant volledig homo”. Ze gaat verder dat Kinsey in zijn

onderzoek vaststelde “dat heel veel mensen ergens tussen deze uitersten zich begeven. Homo, hetero

en soms ook bi, zijn we het allemaal een beetje, de één meer dan de ander. Sommige mensen

ontdekken dat pas op latere leeftijd besluit professor Alfred Kinsey” (C. KINSEY, W.B. POMEROY EN

C. E. MATIN, Sexual behavior in the human male, W.B. Saunders company Philadephia and London,

1948, 610-659) (zie stuk 3).

De motivering van de bestreden beslissing getuigt volgens verzoekster dan ook “enkel en alleen van het

feit dat het CGVS in casu de problematiek niet heeft begrepen en dat er een voorbarige beslissing werd

genomen zonder grondig onderzoek”.

Verzoekster voert een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan, “daar er uit het administratieve

dossier duidelijk blijkt dat het CGVS zeer selectief een aantal elementen heeft uitgehaald uit de

facebookpagina van verzoekster”. Verzoekster wijst erop dat de commissaris-generaal haar verder met

deze informatie niet eens geconfronteerd heeft, zodat verzoekster dienaangaande meer duidelijkheid

kon geven.

In hoofdorde wordt gevraagd “verzoekster een vluchtelingstatus toe te kennen;

In ondergeschikte orde het administratieve dossier terug te sturen naar het CGVS voor grondiger

onderzoek aangaande actuele veiligheidssituatie voor homoseksuele in Uganda”.
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2.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster “Informatie aangaande gevoelens en uiting van seksuele

geaardheid uit het boek van professor KINSEY”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.2. 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 verzoekster om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van haar

verzoek om internationale bescherming. 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.

2.4. Aangaande de procedurele noden in de zin van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet

Artikel 48/9, § 1 van de Vreemdelingenwet, op 22 maart 2018 in werking getreden, luidt als volgt:

“De vreemdeling die een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend overeenkomstig artikel

50, § 3, eerste lid, heeft de mogelijkheid om op omstandige en precieze wijze in een vragenlijst, die hij

beantwoordt vóór de in artikel 51/10 bedoelde verklaring, de elementen aan te brengen waaruit zijn

bijzondere procedurele noden blijken, teneinde aanspraak te kunnen maken op de rechten en te kunnen

voldoen aan de verplichtingen voorzien in dit hoofdstuk”.

Voorop stelt de Raad vast dat verzoekster een medisch attest, opgesteld door dr. Lauwers, arts in het

transitcentrum Caricole, heeft neergelegd waaruit blijkt dat verzoekster sinds haar geboorte kampt met

een spraakproblematiek (notities van het persoonlijk onderhoud van 9 december 2019 (hierna: notities),

p. 2; medisch attest). Met de commissaris-generaal kan de Raad vaststellen dat in hoofde van

verzoekster bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen. Uit het administratief dossier

en de bestreden beslissing blijkt dat er in het kader van de behandeling van verzoeksters verzoek om

internationale bescherming door het Commissariaat-generaal, inderdaad passende steunmaatregelen

werden verleend. Verzoekster werd in de loop van haar persoonlijk onderhoud meegedeeld dat rekening

gehouden werd met haar aandoening en dat ze genoeg tijd kreeg om een gesprek te kunnen houden

(notities, p. 2). Verder stelde de protection officer voor aan verzoekster een pauze te vragen indien zij

hieraan nood zou hebben (notities, p. 3, p. 4). Verzoekster gaf zelf aan in goede gezondheid te verkeren

en mee te kunnen werken aan het persoonlijk onderhoud (notities, p. 2). Daarnaast werd verzoeksters

verzoek bij de DVZ om tijdens het persoonlijk onderhoud bij het CGVS te worden bijgestaan door een

protection officer van het vrouwelijk geslacht en door een tolk die het Luganda machtig is, ingewilligd

(vragenlijst CGVS, vraag 3.6; opmerking bij verklaring betreffende procedure). Verder werd aan

verzoekster meegedeeld dat ze steeds moest aangeven wanneer iets niet duidelijk zou zijn (notities, p.

3) en verklaarde ze op het einde van het persoonlijk onderhoud dat ze alle vragen goed verstaan had

(notities, p. 61). Ter terechtzitting werd de zaak van verzoekster aangehouden tot het einde van de

zitting en werd ze ruim de tijd gegeven te antwoorden.

Gelet op wat voorafgaat kan worden aangenomen dat de rechten van verzoekster in het kader van

onderhavige procedure gerespecteerd werden evenals dat verzoekster heeft kunnen voldoen aan haar

verplichtingen.
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2.5. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.5.1. Verzoekster beweert vervolging te vrezen in haar land van herkomst omwille van haar lesbische

geaardheid.

2.5.2. Artikel 48/6, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De verzoeker om internationale bescherming dient alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek

zo spoedig mogelijk aan te brengen. De met het onderzoek van het verzoek belaste instanties hebben

tot taak om de relevante elementen van het verzoek om internationale bescherming in samenwerking

met de verzoeker te beoordelen.

De in het eerste lid bedoelde elementen omvatten onder meer de verklaringen van de verzoeker en alle

documentatie of stukken in zijn bezit met betrekking tot zijn identiteit, nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van de relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om internationale

bescherming indient.

Het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het bijzonder het ontbreken van

het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken in een procedure tot

beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, vormt een negatieve indicatie met

betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van verzoekers relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan”.

2.5.3. Voorop benadrukt de Raad dat een persoon die verzoekt om internationale bescherming de plicht

heeft volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over het verzoek om

internationale bescherming. Het is in de eerste plaats aan verzoekende partij om de nodige elementen

aan te brengen bij de asielinstanties zodat zij kunnen oordelen over de nood aan internationale

bescherming. De medewerkingsplicht vereist van verzoekende partij dat zij zo gedetailleerd en correct

mogelijke informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en asielrelaas. Hierbij is

essentieel dat de verzoekende partij waarheidsgetrouw en oprecht is.

2.5.4. Aangaande verzoeksters voorgehouden seksuele geaardheid, neemt de Raad aan dat het

aantonen van een seksuele geaardheid gevoelig kan liggen en niet evident is. UNHCR bevestigt dat de

seksuele oriëntatie dient te blijken uit de verklaringen van de kandidaat-asielzoekster (UNHCR,

“Guidance Note on Refugee Claims relating to sexual orientation and gender identity”, Genève, 2008, nr.

35). De Raad benadrukt dat kan verwacht worden dat verzoekster minstens doorleefde verklaringen

aflegt aangaande haar eigen homoseksuele bewustwording, ervaringen en relaties en de eigenheid van

homoseksualiteit die verder reiken dan stereotiepe opvattingen over homoseksualiteit. Van een

asielzoekster die zichzelf identificeert als lesbische en omwille van deze seksuele geaardheid beweert

een vrees te hebben of een risico te lopen in haar land van oorsprong kan worden verwacht dat zij dit

overtuigend aantoont.

2.5.5. Verzoekster slaagt er geenszins in haar voorgehouden lesbische geaardheid aannemelijk te

maken, nu haar verklaringen over haar seksuele geaardheid, over de ontdekking, bewustwording en

beleving van haar geaardheid, over haar eerste lesbische relatie met S. en vervolgens over haar relatie

met F. vaag, ontwijkend en ongeloofwaardig zijn en temeer verzoekster haar geaardheid niet kan duiden

binnen de context van de homofobe Oegandese samenleving.

2.5.6. Verzoeksters verklaringen aangaande de ontdekking, bewustwording en beleving van haar

voorgehouden lesbische geaardheid kunnen niet overtuigen. Zo legde verzoekster oppervlakkige en op

sommige punten tegenstrijdige verklaringen af over hoe en wanneer zij ontdekte dat zij zich tot vrouwen

aangetrokken voelde. Verzoekster antwoordde ontwijkend op de vraag wanneer zij zich begon

aangetrokken te voelen tot vrouwen (“Het was heel comfortabel en ik voelde me blij dus ik zag geen

problemen daarmee”, notities, p. 43) om vervolgens te stellen dat ze tussen 20 en 21 jaar was (notities,

p. 43) om even later in strijd hiermee aan te geven dat ze reeds op zestienjarige leeftijd seksuele

betrekkingen had met haar vriendin S. (notities, p. 44). Gevraagd wanneer verzoekster bij zichzelf

merkte aangetrokken te zijn tot vrouwen, verwees ze andermaal naar S., stellende “Ik was aangetrokken

door … ze is de eerste persoon die ik had en bij wie ik me vertrouwd voelde en die me blij maakte en die

maakte dat ik kon zijn zoals ik was, dus ik had geen probleem ermee” (notities, p. 44). Gewezen op haar

incoherente verklaringen aangaande de leeftijd waarop verzoekster zich aangetrokken voelde tot

vrouwen, merkte verzoekster hier over op “16 dat is zoals leren, ik was met S., ik deed het met haar. Ik
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begon me aangetrokken te voelen toen ik 20 à 21 was” (notities, p. 44). Verzoekster benadrukte haar

seksuele relatie met S. en gaf vervolgens aan dat ze vanaf haar eenentwintigste ook op andere vrouwen

viel en dat het dan voor haar startte (“Op 16 was het, we waren aan het spelen, we vermaakten (lett.

enjoying) ons zelf toen, maar toen ik opgroeide merkte ik dat ik aangetrokken was tot andere mensen,

maar ja S. was 21 jaar en ze wilde het en ik ook, maar vanaf 21 jaar was ik tot andere vrouwen ook

aangetrokken. Dat startte toen voor me” notities, p. 44). Verzoekster stelde dat S. degene was die haar

op seksueel vlak alles leerde en alles liet zien, doch wist niet aan te geven waar S. deze ervaring had

opgedaan (notities, p. 47). Ze legde uit dat ze de seksuele betrekkingen met S. begonnen op haar

zestiende, maar dat ze zich pas vanaf haar achttien jaar aangetrokken voelde tot S. (notities, p. 47).

Verzoekster verduidelijkte dat ze deze gevoelens enkel voor S. had en dat haar gevoelens voor S. –

voorafgaand aan de seksuele betrekkingen – louter vriendschappelijk, dan wel zusterlijk waren (notities,

p. 47). Verzoekster bleek echter niet in staat concreet te schetsen hoe deze zusterlijke relatie overging

in een seksuele relatie en beperkte zich tot verklaringen over hun gedeelde dagdagelijkse activiteiten,

zoals spelen, eten, slapen, huiswerk maken en huishoudelijk werk doen, om vervolgens te verwijzen

naar de seksuele handelingen die ze stelden (notities, p. 47, p. 48). Uit verzoeksters vage verklaringen

aangaande de ontdekking van haar geaardheid komt naar voor dat zij haar homoseksuele geaardheid

verbindt aan het stellen van seksuele handelingen en deze seksuele handelingen – door verzoekster

bestempeld als “fun” (notities, p. 46-47) – ziet als start voor haar homoseksualiteit. Verzoekster

bevestigde dat zij het lesbisch zijn ziet als een deel van het hebben van seksuele betrekkingen en

meent dat een vrouw niet lesbisch kan zijn zonder seks te hebben gehad met iemand van hetzelfde

geslacht (“Kan een vrouw/meisje lesbisch zijn zonder seks te hebben gehad met een vrouw/meisje?”,

“Volgens mij, denk ik dat het niet kan, want het is deze relatie dat het lesbisch maakt”, “Kan een vrouw

lesbisch zijn zonder seks in het algemeen?”, “Neen, neen dat is de natuur, je moet seks hebben of man

man of vrouw vrouw”, notities, p. 57). Verzoekster bleek voorts niet staat toe te lichten hoe zij tot het

besef kwam dat ze lesbisch was of welk proces zij hierbij doormaakte. Verzoekster stelde louter dat ze

21 was toen ze ontdekte dat ze lesbisch was (notities, p. 59) en bleef steken in algemene en

ondoorleefde verklaringen als “Het was de liefde en aantrekking die ik had voor vrouwen dat ik dan had”,

“het was enkel de gevoelens, de gevoelens waren in overvloed en ik was aangetrokken tot vrouwen en

niet tot mannen” en “eerst en vooral, ik had geen gevoelens voor mannen, ik wilde niet met hen zijn; zelf

dacht ik niet aan mannen, dus wist ik, ik ben meer voor vrouwen” (notities, p. 59). Gevraagd welke

gevoelens verzoekster ervoer bij de ontdekking van haar seksuele geaardheid en hoe ze hiermee

omging, antwoordde ze louter dat ze zich goed voelde, dat ze niet “als iets fout” zag en dat ze nooit een

slecht gevoel had ervaren (“Ik voelde me goed, niets anders, ik zag het niet als iets fout”, notities, p. 49).

Uit voorgaande blijkt dat verzoekster het ontdekken van haar voorgehouden seksuele geaardheid

koppelt aan het stellen van seksuele handelingen, doch dat ze haar gemoed en emoties bij de

bewustwording van haar geaardheid niet kan toelichten, noch wat er in haar geest omging, hoe

verzoekster te weten kwam dat zij homoseksueel was, hoe zij dit aanvaardde en wat het voor haar

betekende. Verzoeksters verklaringen aangaande haar voorgehouden homoseksuele geaardheid

kunnen niet overtuigen.

2.5.7. In het licht van bovenstaande kan dan ook niet verbazen dat verzoeksters beweerde lesbische

relaties evenmin aannemelijk worden aangetoond. Zo kon verzoekster over S., met wie zij jarenlang

samenwoonde, niet veel meer vertellen dan haar leeftijd en dat ze afkomstig was uit Masaka (notities, p.

45). Verzoekster kende verder niets over het bestaan van de ouders van S., noch of ze al dan niet

broers en of zussen had (notities, p. 45, p. 46). Verder wist verzoekster niet hoe en in welke

omstandigheden S. seksuele ervaring had opgedaan (notities, p. 47, p. 50, p. 51), terwijl redelijkerwijs

kan worden verwacht dat verzoekster en S., gezien zij samenwoonden en dagdagelijkse seksuele

handelingen stelden, dergelijke zaken zouden bespreken. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij

een seksuele relatie had met S.. Ook over F., met wie zij haar tweede relatie zou zijn aangegaan, kon

verzoekster amper iets vertellen. Ze stelde louter dat ze haar uit de kleuterschool kende, gaf aan dat ze

de namen van haar ouders en broers en zussen – ondanks haar bezoek aan de woning van F. – niet

kende en kon evenmin vertellen hoe F. haar seksuele geaardheid had ontdekt (notities, p. 53).

Verzoekster beperkte zich tot het benadrukken van het seksuele aspect binnen haar relatie met F., doch

bleek hierover coherent noch doorleefd. Zo stelde verzoekster enerzijds zij F. overhaalde om een relatie

met haar te beginnen (“Ik probeerde F. ... (zin niet afgemaakt), toen ik haar terug ontmoette in 2015 , ik

overtuigde haar om een relatie met me aan te gaan”, notities, p. 53; “Ik overtuigde haar en zei het is

normaal om met een meisje samen te zijn en ze was akkoord dus we begonnen een relatie”, “Met wat

overtuigde u haar dat een relatie tussen 2 vrouwen normaal was?”, “Na enige tijd dat we met elkaar
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praatten nodigde ze me uit bij haar thuis, ik was er en toen ik er aankwam regende het dus ik was

gebleven en overnachtte in haar slaapkamer en hadden we seks en dan vond ze het OK want eerst was

ze bang geweest”, notities, p. 54) en dat F. eerst in shock was, dat ze er niet veel van kende en dat

verzoekster niet zeker was of ze ervaring had met vrouwen (“Wat was haar reactie daarop?”, “Eerst

vond ze het een shock maar daarna vond ze het normaal en vond ze het OK”, “Had ze seksuele

ervaring gehad daarvoor?”, “Ze kende er wat van maar niet veel”, “Had ze ervaring met seks met

vrouw?”, “Ik ben niet zeker”, notities, p. 55), om even later aan te geven dat verzoekster – vóór ze seks

hadden – van F. al had gehoord dat ze homoseksuele ervaringen had toen ze op internaat zat (“Ze

vertelde het me, ze had een ervaring met andere meisjes toen ze op internaat was”; notities, p. 55).

Verzoeksters vage en ondoorleefde verklaringen doen verder afbreuk aan haar voorgehouden

homoseksualiteit en aan haar beweringen omtrent zijn homoseksuele relaties.

2.5.8. Uit verzoeksters verklaringen blijkt voorts nog dat zij in Oeganda verliefd was geworden op een

jongen N., met hem een relatie had en verloofd was geweest (notities, p. 13, p. 32, p. 36, p. 59). Door de

protection officer gevraagd of verzoekster dan eventueel biseksueel was en zich tot beide geslachten

kon aangetrokken voelen, antwoordde verzoekster, “Ik zie me meer met vrouwen want de eerste man

die ik had was een verkrachting en als ik met vrouwen ben, ben ik blij en zij verstaan me, ik zie me meer

met vrouwen” (notities, p. 43). Verzoekster koppelde aangaande haar seksuele aantrekking tot mannen

terug naar een negatieve seksuele ervaring, met name seksueel misbruik tijdens haar verblijf in Oman

(notities, p. 31). Hierop opnieuw gevraagd of verzoekster zich enkel ziet als lesbische dan wel als

iemand die zowel een relatie met mannen als met vrouwen kan aangaan, stelde ze “Als het om liefde

gaat, als het om vrouwen gaat verstaan die me, ze geven me vrede/gemoedsrust (lett. “peace”), daarom

zeg ik dat ik van vrouwen meer hou dan van mannen” (notities, p. 43). De Raad kan slechts vaststellen

dat verzoekster geen concreet antwoord wenst te geven of kan geven op de vraag of zij eventueel op

mensen van beide geslachten valt.

2.5.9. Verzoeksters verklaringen getuigen van een gebrek aan inzicht in de complexe dagelijkse realiteit

waarmee een lesbienne, die is opgegroeid in de context van een homofobe samenleving, wordt

geconfronteerd bij de bewustwording van haar seksuele geaardheid. De vaststelling dat verzoekster

voorhoudt dat homoseksualiteit voor verzoekster iets normaal was, toont aan dat – gelet op de uitermate

negatieve houding van een groot deel van de Oegandese bevolking en het feit dat verzoekster via

overheidscampagnes tegen homoseksualiteit op de hoogte was van een wet die homoseksualiteit

strafbaar maakt (notities, p. 40, p. 52) – verzoekster geen enkel gevoel heeft met het dagelijkse realiteit

van homoseksuelen in Oeganda. Daarnaast kan niet worden ingezien dat verzoekster niet zou weten

hoe de moslimgemeenschap staat tegenover homoseksualiteit, nu verzoekster deel uitmaakte van deze

geloofsgemeenschap en regelmatig op vrijdagen naar de moskee ging (notities, p. 49, p. 52). Evenmin

is aannemelijk dat verzoeksters oma haar in haar opvoeding nooit enige uitleg zou hebben gegeven

over relaties of welk gedrag van moslimmeisjes werd verwacht, dan wel afgekeurd (notities, p. 25, p. 37,

p. 49, p. 56). Voorts legde verzoekster nog incoherente verklaringen af aangaande haar gevoelens

wanneer zij via een overheidscampagne te weten kwam dat homoseksualiteit tegen de wet was (“Wat

voelde u toen u, in een relatie zijnde, hoorde dat dit tegen de wet was dat het niet mocht dat ze geen

gelijk hadden?”, “Ik voelde me slecht en bang”, notities, p. 52; “Ik voelde niets en was niet bang

geworden toen ik het hoorde”, notities, p. 53). Uit voorgaande vaststellingen kan de waarachtigheid van

verzoeksters beweerde lesbische geaardheid niet worden afgeleid.

2.5.10. Ook verzoeksters gedrag, waar ze aangaf dat ze in Oeganda openlijk verklaarde lesbisch te zijn,

valt niet te rijmen met de realiteit van de Oegandese context. Het is redelijk te verwachten dat

verzoekster, die verklaarde dat ze op de hoogte was van het risico op een levenslange celstraf, zich

hierop passend zou gedragen. Dat verzoekster openlijk aan (on)bekenden – zoals het parlementslid

Mubarak Munyagwa, die volgens verzoekster niet bekend stond als voorvechter van rechten voor

homoseksuelen, of de twee politieagenten – zou vertellen dat ze lesbisch is kan niet overtuigen

(notities, p. 14, p. 15, p. 16, p. 18, p. 39-40). Verzoeksters houding getuigt van een gebrek aan inzicht in

de complexe realiteit waarin een homoseksueel in een homofobe maatschappij zich bevindt en de

mogelijke represailles van de autoriteiten en medeburgers.

2.5.11. Gelet op voorgaande legde verzoekster weinig doorleefde verklaringen af over de ontdekking en

beleving van haar geaardheid. Verzoekster maakt geen melding van aanhoudende bezorgdheden laat

staan enige diepgaande innerlijke conflicten met betrekking tot haar lesbische geaardheid terwijl ze zelf

aangaf dat Oeganda een homofoob land is en dat zij behoorde tot de moslimgemeenschap.
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Van een persoon die ontdekt dat zij lesbisch is in een uiterst homofobe omgeving kan redelijkerwijs

verwacht worden dat zij meer doorleefde, eventueel anekdotische, verklaringen aflegt aangaande haar

homoseksuele bewustwording, ervaringen en relaties binnen de context van een dergelijke omgeving,

quod in casu non.

2.5.12. De Raad stelt samen met de commissaris-generaal vast dat verzoekster onwaarachtige

verklaringen aflegt aangaande haar voorgehouden levensloop en leefomstandigheden in Oeganda en

zich bewust een ander, onoprecht profiel tracht aan te meten. Verzoekster houdt voor dat zij van kinds

af aan een wees was, dat haar moeder haar achterliet toen ze twee maanden oud was, dat ze amper

sociale contacten kon hebben met mensen omdat ze omwille van haar seksuele geaardheid door

iedereen werd verschopt, dat ze (vooral sinds 2018) nauwelijks buiten kwam en dat haar bezigheden

zich beperkten tot het huishouden, eten en slapen, dat ze niet veel gemeen heeft met haar geloof en

niets kent over de islam, moslimcultuur en gebruiken en dat ze zich niet comfortabel voelt om met

mannen te communiceren, noch de behoefte heeft om contacten te hebben met mannen (notities, p. 8,

p. 9, p. 14, p. 23, p. 24, p. 36, p. 37, p. 45, p. 47, p. 49, p. 52). De inhoud van verzoeksters drie accounts

op Facebook – allen op verzoeksters naam (notities, p. 30) – spreekt dit zelfverklaarde profiel echter

flagrant tegen. Immers uit deze Facebook accounts (zie prints van verzoeksters publieke Facebook

accounts, toegevoegd aan het administratief dossier) blijkt dat verzoekster een grote vriendenkring heeft

van mensen die regelmatig positieve commentaren bij verzoeksters posts geven en dat verzoekster zelf

regelmatig foto’s van haarzelf post wanneer ze buitenshuis is, al dan niet vergezeld van haar naasten.

Verder postte verzoekster recent over het overlijden van haar moeder (“I wish you were here mummy so

that I can tell you how life has been harder without you sweatheart, Miss you nyoooo R.I.P.”) en werd ze

door haar kennissen op Facebook gecondoleerd, wat niet valt te rijmen met verzoeksters bewering dat

zij geen enkele band meer zou hebben gehad met haar moeder sinds haar leeftijd van twee maanden

(“Mijn moeder had me achtergelaten toen ik 2 maanden oud was, ik ken niets van haar, ook niet van

haar nationaliteit. Toen ik groter werd en vragen had gesteld zei men me dat ze was overleden”, notities,

p. 8). Voorts bevatten verzoeksters Facebookposts religieuze commentaren en spreuken, draagt

verzoekster op bijna elke persoonlijke foto een hoofdbedekking zoals dit gebruikelijk is bij

moslimvrouwen en poseert ze enkele keren met een koran. Daarnaast worden verzoeksters foto’s op

Facebook ruim becommentarieerd door verzoeksters mannelijke vrienden, geeft verzoekster op

Facebook aan een relatie te hebben, post zij een foto van zichzelf met haar hoofd op de schouder van

een jongeman en verheerlijkt zij in haar posts expliciet relaties tussen man en vrouw. Op de vraag of

verzoeksters vriendinnen S. en F., met wie zij beweerde een relatie gehad te hebben, op haar Facebook

accounts terug te vinden waren, gaf verzoekster toe dat ze er niet op staan (notities, p. 30). Gelet op

voorgaande is verzoeksters bewering, met name dat ze in Oeganda omwille van haar seksuele

geaardheid als verschoppeling door het leven moet, vreest voor haar leven en zich verborgen houdt,

geheel onaannemelijk. Voorgaande vaststellingen doen dan ook afbreuk aan de geloofwaardigheid van

verzoeksters voorgehouden seksuele geaardheid. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoekster zich

een onoprecht profiel tracht aan te meten en haar ware leefomstandigheden voor de Belgische

asielinstanties tracht verborgen te houden.

2.5.13. Het verzoekschrift stelt dat zij “nergens op haar facebook heeft vermeld wanneer precies haar

moeder is gestorven” en dat “op de facebookpagina van verzoekster (ondanks het feit dat zij heel veel

foto’s plaatste op haar facebookpagina waaronder ook met haar grootmoeder) geen enkele foto van

haar moeder” is terug te vinden. De Raad wijst erop dat uit verzoeksters post en de commentaren en

condoleances blijkt dat verzoekster wel degelijk een band had met haar moeder. Het gegeven dat

verzoekster geen behoefte had om daarover te liegen, doet geen afbreuk aan deze vaststelling dat

verzoekster niet waarheidsgetrouw was.

2.5.14. Verder stelt verzoekster dat “ze zich op haar Facebookpagina helemaal anders voordeed dan zij

werkelijk is (zoals heel veel mensen trouwens op social media)” en dat ze “gewoonweg niet haar ware

zelf [kon] uiten op haar facebookpagina”. Ter terechtzitting benadrukt verzoeksters advocaat nogmaals

dat vele mensen een ander profiel voorhouden op Facebook en dit ook het geval is voor verzoekster.

Waar kan worden aangenomen dat mensen zich online anders voordoen, merkt de Raad vooreerst op

dat verzoeksters Facebook accounts allen onder verzoeksters eigen naam zijn en het geen

momentopnames zijn maar een langere periode betreffen. Hoe dan ook er kan onder meer objectief

worden vastgesteld dat verzoekster staat afgebeeld op foto’s buitenshuis, in het bijzijn van haar

naasten, wat afbreuk doet aan haar voorgehouden profiel van sociaal geïsoleerde verschoppeling.
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2.5.15. Waar verzoekster meent dat “het uiten van de homoseksuele gevoelens en/of geaardheid niet zo

zwart-wit kunnen worden voorgesteld” en betoogt dat uit “verschillende wetenschappelijke onderzoeken

in de seksuologie” blijkt dat “een seksuele identiteit niet voor het leven vastligt, het komt regelmatig voor

dat mensen op latere leeftijd wisselen van identiteit”, dat heel veel wetenschappelijke onderzoekers over

eens zijn dat “het lastig is om dat cijfermatig te onderzoeken” en dat de discussie ingewikkeld is, kan de

Raad haar volgen. Ze verwijst hierbij naar het wetenschappelijk onderzoek van professor en seksuoloog

Alfred Kinsey aan, die al in 1948 stelde dat “seksuele geaardheid geen binair iets is, maar een

continuüm, met aan de ene kant van de schaal volledig hetero en aan de andere kant volledig homo”.

De Raad beweert echter geenszins dat de homoseksuele geaardheid zwart-wit of binair is. Echter komt

het verzoekster toe volgens haar mogelijkheden haar homoseksuele geaardheid en relaties aan te tonen

en toe te lichten waar zij zich dan op het spectrum bevindt, quod non. Verzoekster toont met haar vage,

onpersoonlijke en ondoorleefde verklaringen doorheen de procedure haar voorgehouden homoseksuele

geaardheid niet aan, wel integendeel. De verwijzing naar een algemene rapport kan verzoeksters

geaardheid niet in concreto aantonen. Uit haar Facebookprofielen kan enkel blijken dat verzoekster een

heteroseksueel leven leidde, een liefje had en veel vrienden. Ze verklaarde voorts dat de familie een

inwonende huishoudster had en zij de middelen en connecties had om naar Europa te komen. Uit het

administratief dossier kan niet blijken dat verzoekster enigszins in een benarde situatie zat.

2.5.16. Gezien de Raad geen geloof hecht aan verzoeksters beweerde lesbische geaardheid en

lesbische relaties, kan evenmin geloof gehecht worden aan de door haar voorgehouden problemen met

haar omgeving omwille van haar homoseksuele geaardheid, noch aan haar bewering dat ze gezocht

wordt door de Oegandese autoriteiten omdat deze op de hoogte zouden zijn geweest van verzoeksters

seksuele geaardheid door een arrestatie in 2016. Dat verzoekster niet geviseerd wordt door de

Oegandese autoriteiten blijkt tevens nu verzoekster Oeganda legaal en met haar eigen paspoort via de

luchthaven kon verlaten (notities, p. 18, p. 22; verklaring DVZ, punten 23 en 31; zie info visumdossier).

Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat verzoekster bij de DVZ aangaf dat zij nooit gearresteerd

of gedetineerd is geweest (vragenlijst CGVS, vraag 3.1).

2.5.17. Verzoekster beperkt zich in haar verzoekschrift tot het herhalen van het asielrelaas, het geven

van gefabriceerde post-factum verklaringen, het formuleren van boute beweringen en het maken van

persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te

voeren die de bovenstaande conclusies kunnen weerleggen.

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

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

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

genomen.

2.6. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

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

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

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

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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

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

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

aantoont.

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

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.
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De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde

schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de

bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien januari tweeduizend twintig door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


