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 nr. 123 319 van 29 april 2014 

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 februari 2014 

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

staatlozen van 31 januari 2014. 

 

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 21 maart 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 april 2014. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat E. 

STESSENS en van attaché E. DEWIL, 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 te zijn van Muganda afkomst. U werd op 1 januari 1985 

geboren in Kampala en bleef er uw hele leven wonen. U had een vriendin (N.Z.). U bent 

geïnteresseerd in politiek en steunt de oppositie, maar u hebt geen uitgesproken voorkeur voor een 

bepaalde politieke partij. In februari 2011 won de regeringspartij National Resistance Movement van 

zittend president Museveni de verkiezingen. In de daarop volgende weken en maanden braken 

protesten uit: tegen de verkiezingsresultaten en tegen de hoge voedsel- en benzineprijzen. U nam deel 

aan verschillende van deze manifestaties tegen de regering. Op 29 april 2011 was er ook een 

manifestatie van de oppositie die kaderde in de ‘walk to work’ protesten die reeds enkele weken bezig 

waren. Die dag nam u niet deel aan de manifestatie. U was met de taxi op weg naar uw werk, toen de 

taxi vast kwam te zitten in de manifestatie. Er was veel chaos. U stapte uit. U hoorde geweerschoten. Er 
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werd traangas gelost. U moest zich samen met vele anderen verschuilen in een motogarage. Korte tijd 

later werden jullie allen gearresteerd en naar een gevangenis gebracht. Jullie werden mishandeld. Jullie 

werden ondervraagd en men verdacht jullie ervan oppositieleden te zijn die de regering omver wilden 

werpen. U werd valselijk verdacht een oppositielid te zijn en onderging de mishandelingen. U zag dat 

celgenoten overleden aan verwondingen en dat anderen weggebracht werden en nooit meer 

terugkwamen. Op een dag ontmoette u de broer van uw vriendin. Hij was cipier in de gevangenis. Hij 

regelde uw ontsnapping. Na 2 maanden kon u ontsnappen. U keerde niet terug naar huis, maar vluchtte 

naar Kenia. U verbleef er bij een vriend in Nairobi. U bleef ondergedoken en besliste na een tijdje dat u 

beter naar Europa kon vluchten. Op 30 juli 2011 vertrok u per vliegtuig. De volgende dag kwam u in 

België aan. Op 2 augustus 2011 vroeg u asiel bij de Belgische asielinstanties. Ter ondersteuning van uw 

asielrelaas legt u een uittreksel uit het geboorteregister en een medische dossier neer.  

 

B. Motivering  

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven stel ik vast dat ik u noch de 

status van vluchteling, noch het subsidiaire beschermingsstatuut kan geven. U bent er 

immers geenszins in geslaagd om een vrees voor vervolging in de zin van de 

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. U haalt aan dat u de Ugandese 

autoriteiten vreest omdat u ontsnapte uit de gevangenis nadat u gearresteerd werd tijdens een 

manifestatie en verdacht werd van anti-regeringsactiviteiten (gehoor CGVS, 6,7). Hierbij moeten enkele 

opmerkingen gemaakt worden.   

Om te beginnen moeten enkele kanttekeningen geplaatst worden bij uw geschetste politieke profiel. 

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) profileerde u zich als een aanhanger van de politieke 

partij Forum for Democratic Change (hierna FdC). Op de vraag of u lid was van een partij antwoordde u 

dat u sympathisant was van de FdC, maar geen officieel lid was (p.3,pt.3,5). Tijdens het gehoor bij het 

CGVS zei u echter dat u zichzelf als een onafhankelijke beschouwt, dat u geen bepaalde voorkeur hebt 

voor een bepaalde partij, maar dat u wel sympathie hebt voor alle oppositiepartijen van het land omdat u 

het niet eens bent met het regeringsbeleid. U zei ook dat u een algemene interesse had voor de politiek, 

dat u ooit telefonisch uw mening gaf bij een talkshow en in het verleden deelnam aan enkele 

demonstraties van de oppositie, maar dat u niet verder bent gegaan en meestal bezig was met uw werk. 

Op de vraag waarom u nooit lid geworden bent van een politieke partij, zei u dat u besloot onafhankelijk 

te zijn, maar wel de oppositie wilde steunen (gehoor CGVS, p.4,5,8). Het is opmerkelijk dat u zichzelf bij 

de DVZ omschreef als een sympathisant van de partij FdC die weliswaar geen lid is, terwijl u zich bij het 

CGVS positioneerde als een onafhankelijke politiek geïnteresseerde met een sympathie voor de 

oppositie. Wat er ook van zij, uit uw verklaringen blijkt dat u geen lid bent van een politieke partij 

(gehoor CGVS, p.4) en dat u, uitgenomen een sympathie voor één of meerdere oppositiepartijen, 

geen uitgesproken politieke bezigheden hebt en u verder vooral bezig was met uw werk als 

handelaar. U zegt dat u een zakenman was en geen politicus, maar wel interesse had in politiek 

(gehoor CGVS, p.4,5).  

Over uw arrestatie op 29 april 2011 vertelt u dan weer dat u eigenlijk niet deelnam aan de 

betoging, maar er enkel per ongeluk in terecht kwam toen uw taxi vast kwam te zitten in de betoging 

toen u op weg was naar uw werk. Er was chaos en u verstopte zich in een garage, maar werd alsnog 

gearresteerd en er valselijk van verdacht een oppositielid te zijn (gehoor CGVS, p.5,6,7,11). U 

verklaarde verder dat u tijdens uw 2 maanden durende detentie veelvuldig en langdurig ondervraagd 

werd over uw vermeende activiteiten voor de oppositie. U begreep dit eerst niet. Men verdacht u er 

immers ten onrechte van een lid van de oppositie of een rebellengroep te zijn die de huidige regering 

omver wilde werpen. Ze verdachten u hiervan omdat u gearresteerd werd tijdens een manifestatie van 

de oppositie. Het feit dat u woonde en werkte in een buurt die bekend staat als een oppositie-gezinde 

buurt, versterkte dit vermoeden. Men vroeg u waar u woonde, wie uw leider was en wat uw intenties 

waren en men raadde u aan uw vrienden te verlinken. U vertelde steevast dat u niets wist en dat u hen 

helemaal geen informatie kon geven. U zei dat u niet politiek actief was, dat u geen oppositielid was en 

dat u enkel per ongeluk in de manifestatie was beland,maar hier werd geen geloof aan gehecht. De 

ondervragers zegden dat ze wisten wie u was, wat u deed, wie uw bazen waren en wat uw intenties 

waren. De autoriteiten bleven u op die manier onder druk zetten om informatie vrij te geven, omdat ze 

ervan uitgingen dat u meer wist. U kreeg ook te horen dat u in de gevangenis zou blijven tot u informatie 

prijsgaf (gehoor CGVS, p.7,8,9,11,12).  

Uit uw verklaringen bij de DVZ en het CGVS blijkt verder dat u voor uw arrestatie op 29 april 2011 

nooit enige persoonlijke problemen ondervonden hebt met de Ugandese autoriteiten (gehoor 

CGVS, p.6,7,13). Gegeven het feit dat u geen lid bent van een politieke partij, niet actief bent als 

politicus en enkel sympathie hebt voor de oppositie in Uganda; verder blijkt dat u nog nooit persoonlijke 

problemen ondervonden had met de Ugandese autoriteiten, toen u op 29 april 2011 gearresteerd werd 
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omdat u per ongeluk in 1 van de ‘walk to work’ protesten van de oppositie verzeild raakte; u ervan 

verdacht werd een oppositielid te zijn en mee te werken aan anti-regeringsactiviteiten, maar ondanks 

veelvuldige ondervragingen kon men dit vermoeden nooit hard maken. Er lijken daarom geen redenen 

te zijn waarom u in de negatieve aandacht van de Ugandese autoriteiten zou staan en door 

hen gepercipieerd zou worden als een bedreiging.  

Daarnaast, en niet in het minst, beschikt het CGVS over informatie (die toegevoegd werd aan 

het dossier) waaruit blijkt dat honderden aanhangers en politici van de oppositie, activisten uit 

het middenveld, journalisten en critici van de regering gearresteerd werden tijdens de ‘walk to 

work’ demonstraties tegen de hoge voedsel- en benzineprijzen in april en mei 2011. De meesten 

onder hen werden voor een korte tijd vastgehouden en daarna zonder verdere gerechtelijke 

gevolgen vrijgelaten. Anderen werden vrijgelaten, maar wel aangeklaagd voor misdaden zoals 

hoogverraad of het aanzetten tot geweld. Echter, geen enkele van de honderden mensen die 

tijdens de ‘walk to work’ protesten werden gearresteerd, werd later veroordeeld en de 

rechtbanken hebben alle hangende rechtszaken betreffende de ‘walk to work’ protesten 

geseponeerd wegens een gebrek aan bewijzen.  

Deze informatie tast reeds de geloofwaardigheid van uw verklaringen als toevallige passant 

gedurende twee maanden opgesloten en mishandeld te zijn fundamenteel aan.  

Aangezien de meeste arrestanten korte tijd na hun arrestatie zonder verdere gevolgen 

vrijgelaten werden en de arrestanten met zwaardere profielen aangeklaagd werden voor misdaden 

zoals hoogverraad of het aanzetten tot geweld, maar deze arrestanten evenmin veroordeeld werden en 

zij later vrijgelaten werden nadat hun dossiers geseponeerd waren wegens een gebrek aan bewijzen, 

weet u dan ook geen actuele vrees voor vervolging of het lijden van ernstige schade aannemelijk 

te maken. Er zijn dan ook geen redenen waarom u bij een eventuele terugkeer naar uw land van 

herkomst iets te vrezen zou hebben van de Ugandese autoriteiten vanwege uw aanwezigheid op de 

betoging van 29 april 2011. Temeer daar uit uw verklaringen blijkt dat u nooit enige problemen 

ondervonden hebt met de autoriteiten, niet politiek actief bent en enkel per ongeluk verzeild raakte in de 

manifestatie van 29 april.  

Er dient dan ook besloten te worden dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor 

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade zoals 

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.  

Wat de door u neergelegde documenten betreft: het uittreksel uit het Ugandees geboorteregister dat 

u voorlegt, 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. Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet 

geloofwaardig genoeg is, kan het Commissariaat-generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen 

enkel op basis van uw verklaringen en dit document. Het neergelegde medische dossier werd opgesteld 

in het Rode Kruis opvangcentrum te Alsemberg. In dit dossier wordt melding gemaakt van verschillende 

klachten, namelijk nekpijn, kaakpijn, rugpijn en jeuk aan de grote teen. Waar u en uw advocaat 

aanhaalden dat al deze klachten toe te schrijven zijn aan de mishandelingen die u onderging tijdens uw 

opsluiting in de gevangenis in Uganda (gehoor CGVS, p.7,14), moet opgemerkt worden dat in het 

neergelegde medische dossier enkel melding gemaakt wordt van deze klachten, maar nergens iets 

gezegd wordt over de oorzaak en de omstandigheden waarin u deze medische kwalen opgelopen hebt. 

Verder valt de verklaring van uw advocaat dat de nagel van uw grote teen uitgetrokken werd in de 

gevangenis (gehoor CGVS, p.14), moeilijk te rijmen met het gegeven dat in het medisch dossier enkel 

melding gemaakt wordt van jeuk aan de grote teen. U bent tenslotte niet in het bezit van documenten 

die ons toelaten uw reisweg te staven.  

 

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 

 

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 62 van de voormelde wet van 

15 december 1980 (vreemdelingenwet) en stelt dat de bestreden beslissing niet of onvoldoende met 

redenen is omkleed. Voorts uit hij het verwijt dat uit de beslissing geen afweging blijkt tussen zijn 

belangen en deze van de staat. Het belang van de staat bij de maatregel is nochtans nihil en de schade 

die aan verzoeker zou worden berokkend is enorm.  
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Verzoeker betoogt dat de middelen tegen de overwegingen in hun geheel genomen, artikel 62 van de 

vreemdelingenwet, de rechtspraak van de Raad van State, artikel 8 juncto artikel 14 van het EVRM en 

artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen stellen dat de motivering in rechte en in feite afdoende moet zijn en dat uit alle 

motieven moet blijken dat de overheid heeft afgewogen of er een evenredigheid bestaat tussen de 

motieven en de door de maatregel veroorzaakte gevolgen.  

 

Volgens verzoeker blijkt niet dat zijn verklaringen niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Hij wijst er 

voorts op dat hij traumatiserende gebeurtenissen meemaakte waardoor bepaalde feiten onbewust 

worden verdrongen, het uiteenzetten van een coherent verhaal moeilijk is en het vergeten van details 

aannemelijk is, te meer gelet op het tijdsverloop tussen zijn asielaanvraag en zijn gehoor.  

 

Verzoeker ontkent dat er een tegenstrijdigheid is in zijn verklaringen over zijn politieke profiel. Hij gaf bij 

de DVZ en bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) aan 

sympathisant te zijn van de oppositiepartijen doch wel een onafhankelijke politieke interesse te hebben 

ontwikkeld. Hij was geen lid van een partij. De FDC was één van de grootste oppositiepartijen, die 

voornamelijk manifestaties organiseert. Verzoeker nam diverse malen deel en haalde daarom FDC, één 

van de meest gekende oppositiepartijen, aan als één van de partijen waarmee hij sympathiseerde. Hij 

maakte zijn politieke interesse ook kenbaar telefonisch via talkshows.  

 

Gelet op zijn deelnames aan manifestaties en de uiting per telefoon in talkshows van zijn politieke 

interesse, werd verzoeker wel gevolgd en is het niet onlogisch dat hij, bovendien tewerkgesteld in een 

buurt die gekend is voor oppositieleden, werd gearresteerd hoewel hij maar toevallig aanwezig was bij 

de protesten. Zoals vele oppositieleden in zijn land, werd hij gevolgd en werd vastgesteld dat hij 

deelnam aan betogingen en talkshows. Dit verklaart de onterechte beschuldiging als oppositielid. De 

ordediensten konden er overigens van uitgaan dat hij deelnam aan de betoging ingevolge zijn loutere 

aanwezigheid aldaar.  

 

De langdurige, onwettige voorhechtenis die verzoeker onderging is geloofwaardig. Verzoeker verwijst 

naar een artikel van Advocaten Zonder Grenzen en naar de informatie van het CGVS. Gevangenen 

worden illegaal opgesloten en martelingen, buitengerechtelijke executies en politieke verdwijningen 

vinden plaats. Verzoeker was zelf getuige van het ophalen en niet meer terugkeren van gevangenen.  

 

Inzake het subsidiair beschermingsstatuut, benadrukt verzoeker dat het CGVS zijn Oegandese afkomst 

niet betwijfeld. Hij citeert artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, stelt dat het voldoende is dat de 

algemene situatie bedreigend is voor de gehele bevolking van het land en wijst op het begrip willekeurig 

geweld, dat wijst op de algemene situatie. De mensenrechten in Oeganda worden op grote schaal 

geschonden. Het CGVS nam een onredelijke en disproportionele beslissing die niet of onvoldoende met 

redenen is omkleed. De motieven staan in wanverhouding met het gestelde doel, tasten verzoekers 

rechten op onevenredige wijze aan en kunnen zijn leven en vrijheid in gevaar brengen.   

 

2.1.2. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en de 

fundamentele rechten van de mens, zoals die blijken uit het EVRM.  

 

Hij herhaalt dat de bestreden beslissing geen passende belangenafweging maakt, stelt dat geen enkele 

feitelijke omstandigheid in aanmerking werd genomen en betoogt dat uit uniforme informatie blijkt dat de 

mensenrechten in Oeganda met de voeten worden getreden. Bij een terugkeer zal hij slachtoffer worden 

van gewelddaden, wat indruist tegen de principes van een rechtsstaat en in het bijzonder tegen artikel 3 

EVRM. Verzoeker koestert wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A, (2) 

van de vreemdelingenwet. 

 

2.2.1. Daar waar verzoeker gewag maakt van een belangenafweging tussen zijn belangen en deze van 

de staat, betoogt dat er een evenredigheid moet bestaan tussen de motieven en de gevolgen van de 

maatregel en stelt dat de motieven van de bestreden beslissing niet evenredig zijn, in wanverhouding 

staan met het gestelde doel en op onevenredige wijze zijn rechten aantasten, dient te worden 

opgemerkt dat het aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, en de Raad 

binnen zijn bevoegdheid om het beroep tegen diens beslissing te beoordelen, enkel toekomt na te gaan 

of verzoeker voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. 

Een beoordeling van de belangen van verzoeker of een afweging van deze belangen jegens de 

belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder voormelde bevoegdheid van verweerder. 
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2.2.2. Verzoeker houdt ten onrechte voor dat de artikelen 8 en 14 van het EVRM stellen dat de 

motivering in feite en in rechte afdoende moet zijn en dat hieruit moet blijken dat de overheid heeft 

afgewogen of de motieven evenredig zijn aan de door de maatregel veroorzaakte gevolgen. Hij laat voor 

het overige na te duiden op welke wijze deze artikelen zouden zijn geschonden zodat de schending 

ervan niet dienstig wordt aangevoerd. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel 

de geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die 

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. 

 

2.2.3. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het 

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het 

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de 

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille 

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR, 

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For 

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).  

 

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15 

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).  

 

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire 

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek 

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.  

 

2.2.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 3 

van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven 

van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te 

verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden 

beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt 

dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van 

de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële 

motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de 

bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen 

en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. 

 

2.2.5. 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 

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die 

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen. 

 

2.2.6. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers 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.  

 

2.2.7. Dient vooreerst te worden opgemerkt dat verzoeker niet het minste begin van bewijs bij brengt ter 

staving van zijn voorgehouden reisweg naar België, en dit ondanks dat hij per vliegtuig zou hebben 

gereisd, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor de geloofwaardigheid van zijn verklaringen. 

 

http://curia.europa.eu/
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Verzoeker legde blijkens de stukken van het dossier wel degelijk tegenstrijdige verklaringen af 

aangaande zijn voorgehouden politieke engagement. In de vragenlijst profileerde hij zich herhaaldelijk en 

uitdrukkelijk als aanhanger van de FDC. Zo verklaarde hij: “ik was gearresteerd tijdens rellen naar 

aanleiding van de arrestatie van mijn partij, de FDC”, gaf hij even verder aan: “Ik was sympathisant van 

de FDC, geen officieel lid” en herhaalde hij bij de uiteenzetting van zijn relaas nogmaals: “Ik was 

sympathisant van het Forum for Democratic Change” (administratief dossier, stuk 14, vragenlijst, p.2-3). 

Bij het CGVS stelde verzoeker echter dat hij zichzelf als een onafhankelijke beschouwt en dat hij geen 

voorkeur heeft voor een bepaalde partij maar dat hij wel sympathie heeft voor alle oppositiepartijen van 

het land omdat hij het niet eens is met het beleid van de regering. Wanneer expliciet werd gevraagd 

waarom hij nooit lid werd van een partij, antwoordde hij bovendien: “Ik vind het moeilijk, ik besloot 

onafhankelijk te zijn, maar wel de oppositie te steunen” (administratief dossier, stuk 4, p.4-5). De 

voormelde verklaringen zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar en laten geen ruimte voor de 

nuanceringen die hij post factum tracht aan te brengen. 

 

Verzoeker legde ook omtrent de essentie van zijn asielrelaas, meer bepaald zijn aanwezigheid tijdens de 

protesten op 29 april 2011, ingevolge dewelke hij zou zijn gearresteerd, incoherente verklaringen af. 

Tijdens het gehoor bij het CGVS verklaarde hij dat hij niet deelnam aan de betoging. Hij stelde dat hij hier 

per ongeluk in terecht kwam toen zijn taxi vast kwam te zitten in de betoging terwijl hij onderweg was 

naar zijn werk (administratief dossier, stuk 4, p.6). Uit verzoekers verklaringen in de vragenlijst kan 

echter worden afgeleid dat hij wel degelijk deelnam aan de voormelde manifestatie en rellen. Hij gaf in de 

vragenlijst nergens aan dat hij per ongeluk in de betoging terecht kwam. Tevens stelde hij omtrent zijn 

arrestatie: “Ik en vele andere betogers werden door de politie gearresteerd”. Uit deze verklaring blijkt dat 

verzoeker zichzelf percipieerde als betoger (administratief dossier, stuk 14, vragenlijst, p.3).  

 

Verzoeker beweerde voorts dat hij na zijn arrestatie gedurende twee maanden zou zijn gedetineerd, 

aanvankelijk samen met een groep van vijftien personen. Aan het einde waren zij nog met ongeveer acht 

personen, nadat er drie gevangenen overleden en anderen werden meegenomen. Verzoeker legde 

echter vage verklaringen af omtrent zijn medegevangenen, en dit ondanks dat hij aangaf dat zij een hele 

tijd samen waren en het dus intens was. Ondanks dat zij allemaal werden gearresteerd op een politieke 

manifestatie, bleek verzoeker er geen idee van te hebben of de andere gevangenen al dan niet politiek 

actief waren of enige partij steunden. Dat zij, gelet op de omstandigheden van hun gezamenlijke 

arrestatie, het nooit hierover zouden hebben gehad, is niet aannemelijk. Bovendien kon verzoeker, 

ondanks dat zij duidelijk namen uitwisselden en met elkaar spraken over hun woonplaatsen, familie, 

kinderen en sociale leven, slechts de naam geven van één van de drie medegevangenen die zouden zijn 

overleden. Hoewel hij voorheen duidelijk aangaf dat zij het met elkaar hadden over familie en kinderen, 

bleek hij daarenboven niet te kunnen aangeven of zijn medegevangenen kinderen hadden en verklaarde 

hij: “ik weet dat ze families hebben, maar meer niet. Ik was enkel met mezelf bezig en wat er voor mezelf 

zat aan te komen” (administratief dossier, stuk 4, p.9, 12-13). 

 

De bestreden beslissing stelt op basis van de hierin aangehaald verklaringen voorts terecht vast dat 

verzoekers politieke profiel en engagement beperkt waren. Hij was geen lid van een (oppositie)partij. 

Benevens de loutere deelname als gewone manifestant aan enkele demonstraties in het verleden en het 

feit dat hij ooit telefonisch zijn mening gaf in een talkshow, had verzoeker geen politieke activiteiten. 

Aldus had hij geen uitgesproken politieke bezigheden en was hij vooral bezig met zijn werk als 

handelaar. Derhalve is het niet aannemelijk dat hij in de negatieve aandacht zou staan van of als 

bedreiging zou worden gepercipieerd door de autoriteiten van zijn land. Dat hij als dusdanig zou worden 

beschouwd omdat hij werkte in een buurt waar veel oppositieleden vertoeven kan bezwaarlijk ernstig 

worden genomen. Evenmin is het geloofwaardig dat verzoeker ingevolge zijn loutere aanwezigheid 

tijdens de manifestatie als dusdanig en als een bedreiging zou worden beschouwd. Het is niet 

aannemelijk dat de autoriteiten eenieder die aan de betoging deelnam of er toevallig passeerde en er per 

ongeluk in terechtkwam ingevolge dit loutere gegeven als politiek opposant zouden beschouwen, zelfs 

indien er geen sprake was van gekende politieke activiteiten of voorgaanden. Verzoeker legt, om alsnog 

aannemelijk te maken dat hij wel degelijk ervan werd beschuldigd opposant te zijn, in het verzoekschrift 

bovendien verklaringen af die met zijn eerdere gezegden niet kunnen worden gerijmd. Waar hij heden 

beweert dat hij ingevolge zijn voormalige (beperkte) politieke activiteiten werd gevolgd en dat hij daarom 

werd beschuldigd, dient te worden opgemerkt dat hij hiervan gedurende de procedure nooit eerder 

melding maakte doch integendeel aangaf voor 29 april 2011 nooit persoonlijke problemen te hebben 

gekend met de autoriteiten in zijn land van herkomst. Hij vermeldde immers nergens eerder dat hij, 

voorafgaand aan de manifestatie waarop hij zou zijn gearresteerd, problemen kende met de autoriteiten, 

met de autoriteiten in aanvaring kwam of door hen werd gevolgd. Tevens ontkende hij in de vragenlijst 

eenduidig dat hij, naast de verklaarde problemen naar aanleiding van de manifestatie op 29 april 2011, in 
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zijn land van herkomst ooit andere problemen kende met zijn autoriteiten, met zijn medeburgers of van 

algemene aard (administratief dossier, stuk 14, vragenlijst, p.3).  

 

Uit de informatie zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing blijkt daarenboven dat honderden 

aanhangers en politici van de oppositie, activisten uit het middenveld, journalisten en critici van de 

regering werden gearresteerd tijdens de protesten naar aanleiding waarvan verzoeker beweert te zijn 

gearresteerd en gedetineerd. De meesten onder hen werden voor korte tijd vastgehouden en daarna 

zonder verdere gerechtelijke gevolgen vrijgelaten. Anderen werden vrijgelaten, maar wel aangeklaagd 

voor misdaden zoals het aanzetten tot geweld en hoogverraad. Geen enkele van de honderden 

gearresteerden werd echter later veroordeeld en de rechtbanken hebben alle hangende rechtszaken 

betreffende voormelde protesten geseponeerd wegens een gebrek aan bewijzen. Het gegeven dat uit 

het voorgaande blijkt dat veel mensen met een (veel) meer uitgesproken politiek profiel en een actievere 

rol in de protesten zonder gevolgen werden vrijgelaten, doet op ernstige wijze verder afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van verzoekers bewering als zou hij ingevolge zijn loutere aanwezigheid tijdens deze 

protesten twee maanden zou zijn opgesloten en mishandeld. Hoe dan ook kan, gelet op voormelde 

informatie, geenszins worden aangenomen dat verzoeker actueel nog zou worden geviseerd ingevolge 

zijn loutere aanwezigheid op de protesten van 29 april 2011. De door verzoeker aangehaalde informatie 

omtrent het voorkomen van illegale opsluiting en marteling, buitengerechtelijke executies en politieke 

verdwijningen kan geenszins afbreuk doen aan het voormelde. Hoe deze algemene informatie over het 

bestaan van zulke praktijken afbreuk zou kunnen doen aan de hoger aangehaalde, specifiekere 

informatie omtrent het lot van de gearresteerden in het kader van de protesten tijdens dewelke verzoeker 

beweert te zijn gearresteerd kan immers niet worden ingezien. In dit kader kan bijkomend worden 

opgemerkt dat het, indien naar aanleiding van deze protesten daadwerkelijk tientallen mensen zouden 

zijn gearresteerd, gefolterd en zelfs gedood, niet aannemelijk is dat hiervan geen spoor zou zijn terug te 

vinden in de informatie zoals opgenomen in het dossier, alsmede dat aangenomen kan worden dat 

verzoeker bij machte zou moeten zijn dit zelf te staven aan de hand van eigen informatie. 

 

In zoverre verzoeker op algemene wijze opmerkt dat hij traumatische gebeurtenissen meemaakte en 

bepaalde feiten onbewust verdrong zodat van hem geen coherent verhaal en details mogen worden 

verwacht, dient te worden vastgesteld dat hij geen medisch attest bijbrengt waaruit het bestaan van een 

trauma in zijn hoofde kan worden afgeleid. Bijgevolg toont hij niet aan getraumatiseerd te zijn; laat staan 

dat hij aantoont dat hij ingevolge hiervan aan geheugenproblemen zou lijden of niet in staat was om 

tijdens het gehoor volwaardige verklaringen af te leggen. Voorts formuleerde verzoeker noch de 

advocaat die hem bijstond enig bezwaar tegen het plaatsvinden van het gehoor bij het CGVS, blijkt uit 

het gehoorverslag dat het gehoor op normale wijze is geschied en kunnen hieruit geen problemen 

worden afgeleid. Verzoeker laat bovendien na in concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze het 

beweerde trauma zijn verklaringen zou hebben beïnvloed. Evenmin toont hij aan dat of op welke wijze dit 

van invloed zou zijn geweest op de bestreden motivering en beslissing.  

 

Verzoekers algemene verwijzing naar het tijdsverloop sedert de feiten kan de gedane vaststellingen 

evenmin verklaren. Van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en 

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat deze 

alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte, coherente, duidelijke en precieze 

wijze kan weergeven, zeker die feiten en gebeurtenissen die de essentie uitmaken van dit asielrelaas, 

die hij persoonlijk heeft meegemaakt en die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek uit zijn land. 

Daar de aangehaalde gebeurtenissen een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid en van 

determinerende invloed waren op zijn verdere leven, kunnen zij geacht worden in verzoekers geheugen 

te zijn gegrift zodat hij bij machte zou moeten zijn deze op coherente en duidelijke wijze uiteen te zetten. 

 

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan 

verzoekers beweerde vrees voor vervolging.  

 

De door verzoeker neergelegde documenten vermogen niet afbreuk te doen aan het voorgaande 

(administratief dossier, stuk 17: documenten).  

Nog daargelaten dat het gelet op verzoekers verklaring dat zijn vader overleed “lang geleden toen ik nog 

jong was” (administratief dossier, stuk 4, p.3) bevreemdend is dat zijn vader zijn geboorte zou zijn gaan 

registreren in 2006, toen hij reeds 21 jaar was, bevat verzoekers geboorteakte geen gegevens die 

afbreuk zouden kunnen doen aan de hoger gedane vaststellingen. 

Het medisch dossier, waarin in tegenstelling met wat verweerder voorhoudt wel degelijk een oorzaak 

vermeld staat voor de hierin vermelde problemen, vormt geen sluitend bewijs voor de omstandigheden 

waarin de hierin vastgestelde verwondingen werden opgelopen. De arts doet vaststellingen betreffende 
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de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen 

kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen. Hij kan dit onder 

meer afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts kan echter nooit met volledige 

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen.  

 

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker 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. 

 

2.2.8. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de 

elementen ten grondslag van zijn asielrelaas, kan dienstig worden verwezen naar de sub 2.2.7. gedane 

vaststellingen dienaangaande. Hij toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de 

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. 

 

Verzoeker brengt voorts niet het minste begin van informatie bij waaruit zou kunnen worden afgeleid dat 

de situatie in zijn land van herkomst beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c).  

 

Gelet op het voorgaande, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan 

dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn 

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

vreemdelingenwet. 

 

2.2.9. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig april tweeduizend veertien 

door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier,   De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN   W. MULS 

 


