
RvV X - Pagina 1

nr. 111 310 van 4 oktober 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 Oegandese nationaliteit te zijn, op 26 juni 2013 heeft

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

4 juni 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 september 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. DECALUWE en van attaché

H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Ugandees staatsburger van Munyoro origine te zijn afkomstig uit het dorp

Kyengaju, Kagadi. Na uw secundaire studies ging u naar Nalukolongo, Kampala en trad u in 2000 toe

tot de zusterorde Good Samaritans. U volgde een opleiding verpleging. In 2002 ging u een vriendin-

non T.A. bezoeken in Zambia. U kreeg toestemming voor een vakantie en u reisde in april 2002

naar Lusaka, Zambia. Tijdens jullie bezoek maakten jullie een afspraak om de voormalige

Ugandese president Milton Obote, die in Zambia in ballingschap leefde, te bezoeken. U werd ontvangen

door de voormalige Ugandese president. Jullie aten en dronken samen en jullie namen foto’s. In het

huis waren andere Ugandezen aanwezig. De president leidde jullie rond en hij toonde u een foto van

een familielid die ook zuster was. Hij steunde de kerk en nodigde u uit voor een langer bezoek. Hij
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stelde u voor om coördinator te worden en een informant te zijn en in ruil zou hij het klooster helpen. U

antwoordde dat u de beslissing niet kon nemen en u het aan uw overste diende te vragen. U vertrok

voor een dienst. U keerde na uw vakantie terug naar Uganda. Uw medezusters waren blij dat u de

voormalige Ugandese president had bezocht. Een maand later aten u en de medezusters lunch. Drie

mannen kwamen u opzoeken. U kende ze niet, hoewel zij u groetten en familiair met u waren. Een van

hen vroeg of u hem niet herinnerde. U antwoordde negatief. Hij gaf aan dat u had gezien tijdens uw

bezoek aan Milton Obote en vroeg of u foto’s had. U begon angstig te worden en reageerde dat u geen

foto’s had. Ze vertrokken. Na twee weken kwam een andere groep. U werd geroepen door een zuster

dat u bezoek had. Ze wilden u zien en vroegen u formulieren voor fondsen te tekenen. U zei dat u geen

formulieren kon tekenen, dat dit de taak was van de overste. U weigerde. Ze vroegen of het klooster

geen hulp kon gebruiken. U bevestigde en u gaf aan dat u de overste zou zoeken. De overste was op

dat moment in vergadering en u vroeg hen op een andere dag terug te keren. De mannen wilden geen

tijd verspillen en u ging uw kledij halen. U volgde hen. Ze brachten u met de wagen in de richting van

Masaka. Ze stopten onderweg om te eten. U bleef in de wagen zitten, maar u zag hoe er een discussie

was tussen de drie mannen. U begon te panikeren en vroeg hen te stoppen om terug te keren. Ze reden

verder en ze brachten u naar een huis. U werd in een kamer gebracht waar een dame achter een

computer zat. De drie mannen gingen weg. U begroette de dame, maar ze reageerde niet en keek u

raar aan. U groette haar opnieuw en ze vroeg u te wachten tot de mannen terugkeerden met de

formulieren om in te vullen. De mannen kwamen terug, ze dronken thee. Ze zeiden dat ze u zouden

helpen, maar dat ze eerst informatie van u nodig hadden. Ze wilden weten waarover u sprak met de

voormalige president. U begreep dat u in de handen was van de regering en dat uw leven in gevaar

was. U verklaarde dat u enkel bij hem op bezoek ging en dat u niets deed of geen plan had. Een van de

mannen gooide de hete thee over u en zei dat u een spion was. U reageerde dat u geen spion was en u

er niets mee te maken heeft. Ze lieten u in de kamer achter. Diezelfde avond opende de dame de deur

en zei u te vertrekken. U wist niet waar u naartoe moest en u belandde na een tijdje bij een familie waar

u in de keuken overnachtte. De volgende dag bracht een jongen u tot bij de catechist van het dorp, die u

naar de fdweg bracht. U keerde terug naar het klooster en u legde alles uit aan uw overste. De overste

was bezorgd over uw veiligheid. Ze stelde een overplaatsing voor, maar u zei dat dit niet mogelijk was,

dat u gevolgd zou worden. U besloot terug naar huis te keren. U keerde in juni 2002 terug naar

uw geboortedorp in Kagadi. U verbleef bij uw zussen en hielp in het huishouden. Uw oom aan wie u

uw situatie toevertrouwde, hielp u en u kon bij hem in de kippenkwekerij aan het werk. U had weinig

contact met de buitenwereld. U besloot om het land te verlaten, omdat u niet langer ondergedoken kon

blijven leven. Via uw oom kwam u in contact met Peter, die het project van uw oom financieel steunde.

Via de vriend van uw zus die op de Franse ambassade in Nairobi, Kenia werkt, kon u een visum

bemachtigen. U verliet Uganda in maart 2011 samen met Peter. U reisde via Nairobi, Kenia en

Amsterdam, Nederland naar Brussel. U hebt op 16 maart 2011 in België asiel gevraagd.

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 verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten nadat u ervan beschuldigd werd een spion te

zijn, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te

worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen geen elementen of aanwijzingen bevatten

dat u actueel nog enige vrees voor vervolging dient te koesteren. Zo verklaart u dat u in juni

2002 terugkeerde naar uw geboortedorp (zie gehoor CGVS, p.13 ). U hielp uw zussen in het

huishouden en nadien hielp u uw oom in de kippenkwekerij (zie gehoor CGVS, p.4 ). U geeft aan dat u

geen ernstige problemen kende in Kagadi en u er hele tijd ondergedoken zat (zie gehoor CGVS, p.13).

U stelt geen contact te hebben gehad met anderen, hoewel u tijdens het zelfde gehoor wel aangeeft dat

u nog contact had met uw medezusters (zie gehoor CGVS, p.14). Van uw medezusters vernam u dat u

nog werd gezocht en er meerdere keren personen waren langs geweest in het klooster op zoek naar u

(zie gehoor CGVS, p.14). Echter u kende geen problemen in uw dorp en u verklaart dat er niets is

gebeurd na uw vertrek uit het klooster (zie gehoor CGVS, p.14). U stelt ook niet te weten of u nog wordt

gezocht (zie gehoor CGVS, p.15). Aldus bevatten uw verklaringen geen aanwijzingen dat u nog gezocht

zou worden met het oog op vervolging.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat u uitdrukkelijk verklaart dat u besloten had om uw land te

verlaten omdat u het moe was om uzelf te verbergen (zie gehoor CGVS, p.14). U was bang dat u zou

worden getraceerd en dat u opnieuw zou worden opgepakt (zie gehoor CGVS, p.14). Uw verklaring dat

u niet eerder – gezien de ruime tijdsspanne tussen 2002 en 2011 – vertrok omdat u geen geld had en u
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inging op het voorstel van uw oom, toont aan dat u duidelijk geen haast had om uw land van herkomst

te ontvluchten op zoek naar internationale bescherming en doet afbreuk aan de ernst van uw

beweerde vrees voor vervolging.

Verder dient te worden opgemerkt dat u uw land van herkomst op legale manier hebt verlaten. U was

in het bezit van een authentiek paspoort met een schengenvisum (zie gehoor CGVS, p. 7). U hebt

op legale manier gereisd en u kende geen problemen om in Kampala een bus te nemen en de grens

met Kenia over te steken (zie gehoor CGVS, p.14). Het gegeven dat u, die beweert te worden gezocht

door de Ugandese autoriteiten, op legale manier het land kon verlaten tast verder uw beweerde vrees

aan.

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.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. De

doopkaart (n°3398 op naam van F.K.) vermeldt uw naam en geboortedatum, maar bevat geen

enkel objectief element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening,

biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon bent die door dit

document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw identiteit, het vormt hoogstens een zwakke

aanwijzing. De foto’s tonen u als zuster en u tijdens uw bezoek aan de voormalige Ugandese president

Milton Obote maar vormen op zich geen bewijs van de door u ingeroepen vervolgingsfeiten. De brief

van de vicaris G.N. dd.11.9.2011 is een getuigenis en weergave van uw relaas, maar vormt op zich

geen bewijs van uw beweerde vrees, gezien deze brief gebaseerd is op uw verklaringen aan de vicaris

en aldus geen objectieve bewijswaarde heeft. Het politieverslag (GF000658/12 dd.15.1.2012 te

Ieper) betreft uw verklaringen aan de politie nadat u in België aangerand en bestolen werd, en doet

bijgevolg geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in een eerste en enig middel de schending aan van artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 en 48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980

(vreemdelingenwet).

Zij benadrukt van 2002 tot 2011 ondergedoken te hebben geleefd, wat verklaart waarom zij geen

problemen kende. Dat zij niet eerder vluchtte, verklaart zij doordat zij eerder niet over de middelen en de

gelegenheid beschikte. Verder kon zij het land legaal verlaten doordat zij ’s nachts en per bus reisde,

waarbij er nooit strenge controles zijn.

Gelet op de meegemaakte gebeurtenissen, het feit dat zij vernam dat men haar bij de zusters

meermaals kwam zoeken en het gegeven dat dezelfde regering nog aan de macht is, weet verzoekster

zeker dat zij nog gevaar loopt.

2.2.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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
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schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.3. Verzoekster baseert onderhavige asielaanvraag op een vrees voor vervolging ingevolge haar

bezoek aan de ex-president van Oeganda in 2002. In de bestreden beslissing wordt echter met recht

gemotiveerd dat haar verklaringen, te meer daar zij in 2002 blijkens het niet-betwiste feitenrelaas

gewoon mocht beschikken na te zijn ondervraagd, geen elementen of aanwijzingen bevatten waaruit

blijkt dat zij actueel, meer dan tien jaar na datum, enige vrees voor vervolging zou dienen te koesteren.

Zij keerde in juni 2002 immers terug naar haar geboortedorp, verbleef aldaar nog tot in 2011 en kende

er geen problemen. Dat verzoekster ondergedoken zou hebben geleefd doet aan deze vaststelling geen

afbreuk. Vooreerst strookt dit niet geheel met haar verklaringen, nu zij tijdens haar gehoor bij het CGVS

aangaf dat zij haar oom hielp bij diens werk voor de kinderen in het dorp, waarbij zij preciseerde: “we

gingen langs de families en gingen kijken wat ze nodig hadden” (administratief dossier, stuk 3, p.4-5).

Hoe dan ook dient te worden vastgesteld dat verzoekster ervoor koos om thuis onder te duiken, in haar

geboortedorp en bij haar naaste familieleden (haar zussen en haar oom) (ibid., p.4-5). Dat zij daar nooit

enig probleem ondervond, duidt erop dat zij door de overheid niet werd gezocht. Redelijkerwijze kan

immers worden aangenomen dat, indien de overheid haar daadwerkelijk zocht, haar geboortedorp en

haar naaste familie bij de eerste plaatsen zouden zijn waar men haar zou zoeken. Verzoekster stelde,

blijkens de terecht aangehaalde verklaringen in de bestreden beslissing, bovendien zelf eenduidig niet

te weten of zij al dan niet nog werd gezocht.

Daarenboven toont het gegeven dat verzoekster na de gebeurtenissen in 2002 nog tot in 2011 in haar

land van herkomst bleef aan dat zij duidelijk geen haast had om haar land te ontvluchten op zoek naar

internationale bescherming en doet deze vaststelling afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van

haar beweerde vrees voor vervolging. Dat zij niet eerder vertrok omdat zij geen geld had en dat zij

inging op het voorstel van haar oom vormt geen afdoende verklaring voor het feit dat zij nog bijna negen

jaren in haar land bleef ondanks een beweerde vrees voor vervolging. Redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat iemand die beweert een gegronde vrees voor vervolging te koesteren en bijgevolg een

dringende nood te hebben aan internationale bescherming, er alles aan zou doen om het land waar

deze vrees zich situeert zo snel mogelijk te verlaten. Dat verzoekster nog jarenlang in haar geboorteland

en dorp verbleef is niet verenigbaar met haar voorgehouden vrees jegens de Oegandese overheid.

Verder tast het gegeven dat verzoekster, ondanks haar vermeende vrees jegens de Oegandese

autoriteiten, op legale wijze en met gebruik van haar eigen documenten probleemloos het land kon

verlaten, verder deze beweerde vrees voor vervolging aan. Dat er ’s nachts nooit strenge controles zijn

doet hieraan geen afbreuk. Vooreerst bestond minstens het risico op controle. Bovendien blijkt uit haar

verklaringen dat zij ook daadwerkelijk werd gecontroleerd en dat zij haar identiteitskaart daarbij diende

voor te leggen. Desondanks kon zij zonder problemen het land verlaten (ibid., p.14).

De neergelegde documenten (administratief dossier, stuk 13, documenten) vermogen omwille van de in

de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoekster overigens

niet worden betwist, geen afbreuk te doen aan het voorgaande.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.4. Gelet op de sub 2.2.3. gedane vaststellingen inzake de elementen ten grondslag van haar

asielrelaas, toont verzoekster, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat

in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar

land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier oktober tweeduizend dertien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


