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 nr. 123 321 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 6 februari 2014 

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

staatlozen van 9 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 B. SOENEN 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 Oegandees staatsburger te zijn van Muganda afkomst. U werd op 1 september 

1978 geboren te Nsambya in Kampala en bleef er uw hele leven wonen. Uw enige broer (N.) was 

sinds 2004 of 2006 lid van de politieke partij Forum for Democratic Change (hierna FDC). Dit is 

de belangrijkste Oegandese oppositiepartij. Uw broer had het mobiliseren van de jeugd als taak binnen 

de partij. In 2007 werd hij door het leger gearresteerd tijdens een partijbijeenkomst van FDC. Ze zegden 

dat hij aanwezig was op een verboden bijeenkomst en beschuldigden hem van hoogverraad omdat ze 

een staatsgreep wilden plegen. Na enkele dagen werd uw broer vrijgelaten nadat zijn vrouw 

(R.N.) verklaarde borg voor hem te staan. Enige tijd later raakte uw broer betrokken in een auto-

ongeluk. Hij raakte in coma. Uit de andere betrokken auto was een geweer gevallen en uw broer werd 

valselijk van verboden wapenbezit beschuldigd. Uw broer werd daarom gearresteerd, maar na een 
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tussenkomst van zijn advocaat kwam hij opnieuw op borg vrij. Uw broer besloot dat hij het land wilde 

verlaten. In oktober 2008 vluchtte uw broer (N.) naar Japan. Rond juni 2009 werd uw broer opgeroepen 

voor het proces in de 2 hangende rechtszaken tegen hem. Zijn vrouw (R.N.) zei echter dat hij inmiddels 

naar Japan gevlucht was. De politie geloofde haar niet en liet haar arresteren. U ging (R.N.) vaak 

opzoeken in de gevangenis. In februari 2010 ontsnapte (R.N.) echter zonder uw medeweten uit de 

gevangenis. Ze vluchtte eveneens naar Japan. Omdat u (R.N.) veelvuldig bezocht had in de 

gevangenis, werd u ervan verdacht aan haar ontsnapping meegewerkt te hebben. U werd gearresteerd 

en ondervraagd over de ontsnapping van (R.N.), de vrouw van uw broer. Gedurende 7 maanden zat u 

op 2 verschillende plaatsen opgesloten. U werd erg slecht behandeld. U kon uiteindelijk een bewaker 

omkopen. In september 2010 kon u ontsnappen. U vluchtte naar het geboortedorp van uw moeder en 

dook er onder. U besefte dat u niet uw hele leven ondergedoken kon blijven leven en besloot het land te 

verlaten. Eind juli 2011 verliet u Uganda. U reisde per vliegtuig naar België. Op 31 juli 2011 kwam u in 

België aan. Twee dagen later vroeg u asiel bij de Belgische asielinstanties. Ter ondersteuning van uw 

asielrelaas legt u een stemkaart neer. U toont ook informatie over een ziekenhuisopname.  

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 verklaart dat u door de politie gearresteerd werd op verdenking van betrokkenheid bij de 

ontsnapping uit de gevangenis van uw schoonzus (R.N.). Uw schoonzus (R.N.) was eerder gearresteerd 

omdat haar man (N.), uw broer, niet kwam opdagen op het proces dat tegen hem ingespannen was. 

Volgende opmerkingen moeten bij uw verklaringen voor het CGVS gemaakt worden.  

Om te beginnen wordt uw geloofwaardigheid verder ondermijnd door een 

ernstige tegenstrijdigheid met uw verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ). 

Bij het CGVS verklaarde u dat uw broer (N.) door de overheid geviseerd werd wegens zijn 

lidmaatschap van de politieke partij FDC. U gaf ook duidelijk aan dat u op de hoogte was van zijn 

jarenlange lidmaatschap van deze partij en dat u wist dat hij naar Japan gevlucht was omdat hij vervolgd 

werd door de autoriteiten wegens zijn politieke activiteiten voor de oppositiepartij FDC. Zo zei u dat de 

aanklacht betreffende het verboden wapenbezit opgezet spel was en enkel een manier om uw broer 

achter de tralies te krijgen omdat hij tot de oppositie behoorde (gehoor CGVS, p.8,12,13). Bij de DVZ 

verklaarde u echter het volgende: “mijn broer werd verdacht van samenwerking met een 

rebellengroepering. Ik weet niet of hij daar daadwerkelijk bij betrokken was” (vragenlijst CGVS, p. 3, 

pt.5). Ten eerste had u het bij de DVZ over een rebellengroepering in plaats van een politieke partij, de 

belangrijkste oppositiepartij uit het land. Ten tweede stelde u bij de DVZ dat u niet wist of u broer 

daadwerkelijk betrokken was bij een rebellengroepering. Bij het CGVS stelde u dan weer duidelijk dat u 

wist dat uw broer politiek actief was en dat hij naar Japan vluchtte omdat hij vervolgd werd door de 

autoriteiten wegens zijn politieke activiteiten. Wanneer u met deze tegenstrijdigheid geconfronteerd 

werd, antwoordde u dat u het bij de DVZ over rebellen had omdat de overheid de partij FDC ervan 

verdenkt dat ze de overheid omver willen gooien en ze daarom met verschillende aanklachten in 

deskrediet wil brengen (gehoor CGVS, p.7). Hiermee overtuigt u niet. Eerder in het gehoor werd u 

immers gevraagd of u rebellengroepen kent in Uganda. U noemde het Lord’s Resistance Army van 

Joseph Kony en moslimgroepen. U verklaarde ook dat FDC geen rebellengroep is maar een politieke 

partij (gehoor CGVS, p.7). Het feit dat u bij de DVZ zei dat uw broer (N.) vervolgd werd door de overheid 

op verdenking van samenwerking met een rebellengroepering en u zei dat u niet wist of hij daar 

werkelijk bij betrokken was, maar u deze versie van de feiten volledig aanpaste en bij het CGVS zei dat 

uw broer (N.) door de overheid vervolgd wordt wegens zijn jarenlange lidmaatschap van en activiteiten 

voor de oppositiepartij FDC, doet sterk afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Aangezien uw voorgehouden 

problemen met de Ugandese overheid voortvloeien uit de door u aangehaalde problemen van uw broer 

(N.) met de overheid, doen deze tegenstrijdigheden ook afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw 

asielrelaas.  

Verder zijn uw verklaringen over de reden waarom u precies gearresteerd werd niet 

overtuigend. U zegt dat uw schoonzus gearresteerd werd omdat de autoriteiten haar niet geloofden 

toen ze zei dat haar man naar Japan gevlucht was. Later ontsnapte uw schoonzus (R.N.) uit de 

gevangenis. U stelt dat u gearresteerd werd op verdenking van betrokkenheid bij de ontsnapping van 

uw schoonzus omdat u haar vaak ging bezoeken. U zegt dat dit de enige reden was waarom de 

autoriteiten u verdachten van betrokkenheid bij deze ontsnapping. Er waren geen andere redenen voor 

uw arrestatie (gehoor CGVS, p.8,10). Deze feiten komen niet erg aannemelijk over. Het is vreemd dat 

uw schoonzus gedurende 7 maanden vastgehouden zou worden enkel omdat haar man het land 

ontvluchtte, net zoals het vreemd overkomt dat men u zou arresteren, mishandelen en zonder proces 
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maandenlang zou vasthouden, enkel omdat u uw schoonzus, die later ontsnapte, vaak bezocht hebt in 

de gevangenis.  

Bovendien haalde u aan dat u niet de enige was die (R.N.) bezocht en dat er ook collega’s van uw 

broer waren die haar bezochten. U weet echter niet of zij ook gearresteerd werden. U hebt niet 

geprobeerd dit te weten te komen omdat u hen niet goed kende (gehoor CGVS, p.8). Het is opvallend 

dat u gearresteerd werd wegens uw bezoeken aan (R.N.), aangezien zij ook nog door andere mensen 

bezocht werd in de gevangenis. Het is opmerkelijk dat u niet weet of deze mensen net zoals u 

gearresteerd werden en dat u hier niet meer belangstelling voor aan de dag legde om te weten te 

komen of dit effectief het geval was.  

U maakt niet aannemelijk waarom u door de autoriteiten gearresteerd werd. Dat zij u enkel 

arresteerden en opsloten omdat u uw schoonzus vaak bezocht is weinig waarschijnlijk. Bovendien geeft 

u aan dat u zelf nooit politiek actief geweest bent (gehoor CGVS, p.7).  

Daarnaast is het opvallend dat u volgens uw verklaringen na uw arrestatie onbeperkt in 

de gevangenis zou moeten blijven, er geen enkel proces in het vooruitzicht was en dat u 

geen advocaat kon nemen (gehoor CGVS, p.9,10,11). U verklaarde immers dat uw broer, die volgens 

u geviseerd werd wegens zijn politieke activiteiten (gehoor CGVS, p.7,8), na zijn eerste arrestatie 

na enkele dagen op borgtocht vrijgelaten werd. Na uw broers tweede arrestatie kwam zijn advocaat 

naar de gevangenis en werd hij opnieuw op borgtocht vrijgelaten. Later was er een rechtszaak gepland, 

maar uw broer was toen al het land ontvlucht (gehoor CGVS, p.7). Uw schoonzus (R.N.) zat volgens 

uw verklaringen echter 10 maanden opgesloten en werd nooit berecht (gehoor CGVS, p.5). Het komt 

weinig waarschijnlijk over dat enerzijds uw broer, die volgens u door de overheid geviseerd werd 

wegens zijn politieke activiteiten en daarom valselijk beschuldigd werd van verboden wapenbezit 

(gehoor CGVS, p.7,8) wel over een advocaat kon beschikken, telkens na enkele dagen op borg kon 

vrijkomen en vervolgens berecht zou worden, maar dat anderzijds zowel uw schoonzus als u, die niet 

politiek actief waren, niet op borg konden vrijkomen, maandenlang opgesloten zaten, er geen proces 

gepland werd en u uw advocaat niet kon zien (gehoor CGVS, p.5,9,10,11).  

Verder is het vreemd dat u niet kunt vertellen hoe uw schoonzus kon ontsnappen uit 

de gevangenis. U stelt dat uw schoonzus (R.N.) na haar ontsnapping uit de gevangenis naar 

Japan vluchtte, waar uw broer reeds verbleef. U stelt ook dat u nog contact hebt met uw broer en hem 

onder andere 3 maanden geleden nog hoorde (gehoor CGVS, p.3,7,9). Het is dan ook vreemd dat u niet 

kunt vertellen hoe uw schoonzus kon ontsnappen uit de gevangenis. Wanneer u hiermee 

geconfronteerd werd, zei u dat de laatste keer al 3 maanden geleden is, dat uw broer en zijn vrouw veel 

werken en de telefoon niet opnemen, dat bellen duur is, dat er een groot tijdsverschil is, dat u maar 1 

keer persoonlijk met (R.N.) gebeld hebt sinds ze in Japan is en dat u haar toen niet gevraagd hebt hoe 

ze uit de gevangenis ontsnapt is (gehoor CGVS, p.9). Hiermee overtuigt u niet. Terwijl uw schoonzus 

van juli 2009 tot februari 2010 opgesloten zat in de gevangenis, ging u haar 2 of 3 keer per week 

bezoeken, wat toch een sterke band laat vermoeden. Het is daarom vreemd dat (R.N.) u nooit verteld 

zou hebben over haar plannen voor een ontsnapping (gehoor CGVS, p.10). Eveneens is het zeer 

opmerkelijk dat u haar later nooit gevraagd zou hebben hoe zij uit de gevangenis kon ontsnappen. 

Immers, haar ontsnapping was de enige reden voor uw vermeende arrestatie en u had nog telefonisch 

contact met haar en uw broer in Japan (gehoor CGVS, p.3,6,8,9,10). Dat u in de gegeven 

omstandigheden nooit gevraagd zou hebben naar haar ontsnapping uit de gevangenis, komt 

hoegenaamd niet geloofwaardig over en doet sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw 

verklaringen. Verder weet u ook niet waarom uw broer in 2008 precies naar Japan vluchtte (gehoor 

CGVS, p.6), alhoewel dit niet meteen de meest voor de hand liggende bestemming is voor iemand die 

Uganda wil verlaten. Dergelijke zaken doen verder afbreuk aan de doorleefdheid van uw asielrelaas.  

Ook blijkt u weinig tot niets te kunnen vertellen over uw medegevangenen, waarmee u 

gedurende 7 maanden opgesloten zat. U zat gedurende 4 maanden opgesloten in een eerste 

gevangenis. U verbleef er met 10 tot 15 anderen in een cel. Van geen enkele van hen weet u de naam. 

U zegt dat jullie elkaar niet begrepen omdat zij een andere taal spraken en niemand Engels sprak. 

Vervolgens werd u naar een andere gevangenis overgebracht waar u met ongeveer 25 mensen 

verbleef. Van deze medegevangenen kunt u enkel (S.J.) bij naam. U weet echter niet waar hij woonde, 

of hij getrouwd was en of hij kinderen had (gehoor CGVS, p.11,12). Het is opmerkelijk dat u zo weinig 

weet te vertellen over uw medegevangenen waarmee u gedurende 7 maanden opgesloten zat, temeer 

daar u zelf zei dat u contact had met uw medegevangenen. Waar u vergoelijkend stelt dat men andere 

talen sprak en geen Engels begreep, moet opgemerkt worden dat Engels de officiële nationale taal is 

in Uganda (zie informatie toegevoegd aan het dossier), het weinig aannemelijk is dat niemand van 

deze meer dan 35 mannen Engels zou spreken en zelfs als men niet dezelfde taal spreekt het toch 

mogelijk moet zijn om eenvoudige zaken zoals de naam aan elkaar duidelijk te maken. Waar u 

verklaarde dat u met 1 van deze 35 mannen wel vlot kon converseren omdat hij uw taal sprak, weet u 

dan weer niets over basale zaken zoals zijn woonplaats en het feit of hij al dan niet gehuwd is en 
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kinderen heeft (gehoor CGVS, p.11,12). Dergelijke zeer gebrekkige kennis doet afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van uw voorgehouden detentie.  

Tot slot kan ook nog worden opgemerkt dat uw verklaringen over het door u afgelegde 

reistraject volstrekt niet geloofwaardig overkomen. U zei dat u van Rwanda naar België reisde per 

vliegtuig, vergezeld door een smokkelaar, (J.) genaamd. Bij aankomst op de luchthaven van Zaventem 

werd u niet ondervraagd en moest u geen documenten tonen. De smokkelaar (J.) deed dit alles en u 

diende hem enkel te volgen (gehoor CGVS, p.4,5). Het is echter niet aannemelijk dat u volgens uw 

verklaringen probleemloos de luchthaven van Zaventem kon verlaten zonder enig identiteitsdocument te 

hebben getoond, vermits uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat op 

de luchthaven van Zaventem iedereen persoonlijk wordt onderworpen aan een controle 

van identiteitsdocumenten (zie informatie in het administratief dossier). Dat u verklaart de luchthaven 

van Zaventem te hebben verlaten zonder een identiteitsdocument te hebben getoond (gehoor CGVS, p. 

4,5), ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.  

Op basis van alle bovenstaande vaststellingen moet besloten worden dat u er geenszins 

in geslaagd bent 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.  

De neergelegde stemkaart geeft informatie betreffende uw identiteit en nationaliteit, wat hier niet 

meteen betwist wordt. U toonde ook informatie over een ziekenhuisopname in een Belgisch ziekenhuis. 

Op deze documenten was niet terug te vinden waarom u opgenomen werd in het ziekenhuis. U 

verklaarde dat dit was wegens een teen die u kwijt geraakt was in Uganda (gehoor CGVS, p.4). U legde 

geen informatie om dit te staven en toont niet aan hoe en in welke omstandigheden dit gebeurd zou zijn. 

U legde tenslotte geen documenten neer die ons toelaten uw reisweg te controleren.  

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. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3, 

48/4 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van “de 

materiële, minstens de formele motiveringsverplichting” en van de zorgvuldigheidsverplichting. 

 

Verzoeker meent dat er geen sprake is van tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen op de Dienst 

Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) en deze op het CGVS. Het lidmaatschap van oppositiepartij FDC 

van zijn broer heeft ertoe geleid dat de Oegandese autoriteiten zijn broer valselijk beschuldigden van 

samenwerking met een rebellengroepering om zodoende een lid van de oppositiepartij gevangen te 

kunnen zetten. Op de DVZ werd verzoeker gevraagd de problemen kenbaar te maken en hij heeft zich 

beperkt tot een beknopte weergave van de problemen, zonder de onderliggende omstandigheden te 

verduidelijken. Verzoeker antwoordde tijdens zijn gehoor op het CGVS na confrontatie met de 

vermeende tegenstrijdigheid ook in die zin. 

 

Verder merkt verzoeker op dat zijn schoonzus bij de eerste arrestatie van haar echtgenoot borg had 

getekend voor zijn vrijlating. Dat zij naderhand werd opgepakt omdat haar echtgenoot gevlucht was, is 

gelet op deze borgstelling geenszins opmerkelijk. Verzoeker ging als enig familielid op regelmatige basis 

op bezoek bij haar in de gevangenis en onderhield haar tijdens haar detentie omdat familieleden in 

Oeganda voedsel brengen naar gerelateerde gedetineerden. Collega’s van verzoekers broer gingen niet 

zo regelmatig en wisselden elkaar onderling af. Verzoeker kent deze collega’s niet goed, heeft er geen 

contactgegevens van en heeft nooit met hen gesproken. Bovendien leefde hij na zijn ontsnapping 

ondergedoken. Contactname met deze collega’s was risicovol en kon verzoekers situatie niet wijzigen. 

Daar verzoeker sowieso ten onrechte zou gestraft worden, is het voor hem persoonlijk onbelangrijk te 

weten of die andere personen ook gearresteerd en beschuldigd werden. 

 

Het administratief dossier bevat geen objectieve informatie om verweerders stelling te staven dat het 

vreemd is dat verzoeker na zijn arrestatie onbeperkt in de gevangenis moest blijven, er geen proces in 

het vooruitzicht was en dat hij geen advocaat kon nemen, terwijl zijn broer tot tweemaal toe op borg – 

eenmaal na de tussenkomst van zijn advocaat – werd vrijgelaten. Deze stelling is volgens verzoeker 

louter subjectief en weinig draagkrachtig. Het informatiedocument “Uganda: Country of Origin 

Information Report” van het UK Border Agency hekelt echter willekeurige arrestaties en willekeurige 

detenties in Oeganda alsook het feit dat het recht op een eerlijk proces niet steeds gerespecteerd wordt 
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door de Oegandese autoriteiten. Ook foltering en mishandeling van burgers door de Oegandese 

autoriteiten komen voor. De situatie in Oegandese gevangenissen en de behandeling van de 

gevangenen zijn evenmin als menswaardig te beschouwen. 

 

Verder benadrukt verzoeker dat hij op geen enkele manier betrokken is geweest bij de ontsnapping van 

zijn schoonzus. Zij vluchtte naar Japan en sindsdien zijn de contacten schaars en kort. Verzoeker had 

nooit meer de kans om echt met zijn schoonzus te praten. Voor hem is het belangrijkste dat zijn broer 

en schoonzus in veiligheid leven in Japan. Verzoeker heeft recent een brief gekregen van zijn broer 

waarin deze zich excuseert voor alle problemen die hij verzoeker bezorgde. Verzoeker blijft integraal bij 

zijn verklaringen hieromtrent. 

 

Wat betreft het contact met zijn medegevangenen wijst verzoeker op de taalbarrière die het onmogelijk 

maakte om een nauw contact met hen te hebben, terwijl verweerders informatie in het administratief 

dossier aangeeft dat Engels aangeleerd wordt in de middelbare school, zodat zonder onderzoek naar de 

scholingsgraad in Oeganda niet op een zorgvuldige en gegronde wijze kan geconcludeerd worden dat 

het opmerkelijk zou zijn dat geen van verzoekers medegevangenen afdoende Engels sprak om een 

gesprek aan te knopen en een oppervlakkige relatie op te bouwen. Vele gevangenen zijn ongeschoold 

en de Engelse taal niet machtig. De schrijnende omstandigheden in de Oegandese gevangenissen laten 

ook niet toe ware contacten op te bouwen met medegevangenen. 

 

Bij zijn aankomst op de luchthaven Brussel-Nationaal werden er voor verzoeker wel degelijk 

identiteitsdocumenten getoond. Verzoeker stond immers naast de smokkelaar toen deze de 

identiteitsdocumenten toonde. 

 

Met betrekking tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd volgens verzoeker niets 

gemotiveerd in de bestreden beslissing omtrent de algemene veiligheidssituatie in Oeganda. 

 

2.1.2. Verzoeker voegt volgende stukken bij zijn verzoekschrift: het “Uganda: Country of Origin 

Information Report” van het UK Border Agency van 20 april 2011 (stuk 3) en een brief van zijn broer met 

een kopie van de paspoorten van zijn broer en zijn schoonzus (stuk 4). 

 

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, 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. 

 

2.2.2. 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. 
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2.2.3. 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.  

 

2.3.1. Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij ter staving van zijn voorgehouden reisweg per 

vliegtuig naar België, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor de algehele geloofwaardigheid van zijn 

asielrelaas. Uit de door verweerder aan het administratief dossier toegevoegde informatie 

dienaangaande (zie map ‘Landeninformatie’) blijkt dat iedereen persoonlijk wordt onderworpen aan een 

controle van de identiteitsdocumenten bij aankomst op de luchthaven Brussel-Nationaal. Dat verzoeker 

naast de smokkelaar stond toen deze zijn identiteitsdocumenten toonde, is echter niet hetzelfde als een 

persoonlijke controle van de identiteitsdocumenten. Verzoeker brengt geen stukken bij waaruit blijkt dat 

verweerders informatie onjuist of achterhaald is. De Raad merkt bovendien op dat verzoeker op de DVZ 

verklaarde dat hij in Oeganda nooit een eigen paspoort had en evenmin identiteitsdocumenten en dat hij 

lange tijd geleden misschien een geboorteakte had maar dat dit laatste niet zeker is (administratief 

dossier, stuk 11, verklaring 21), terwijl hij tijdens zijn gehoor op het CGVS verklaarde in Oeganda in het 

bezit te zijn geweest van een paspoort, een rijbewijs en een geboortecertificaat, die nog in zijn huis 

zouden liggen, maar dat zijn moeder voor haar leven vreesde om deze documenten naar hem op te 

sturen (gehoorverslag CGVS, p. 4). Verzoeker legde op het CGVS weliswaar een stemkaart neer, maar 

gelet op de tegenstrijdigheid tussen zijn verklaringen op de DVZ en het CGVS aangaande zijn 

identiteitsdocumenten komt de bewijswaarde van deze stemkaart ter staving van identiteit en 

nationaliteit onder druk te staan, hetgeen een bijkomende negatieve indicatie vormt voor de algehele 

geloofwaardigheid van zijn asielrelaas. 

 

Verzoeker voert verder aan dat hij tijdens het beknopte interview op de DVZ niet kon preciseren dat hij 

met zijn verwijzing naar een rebellengroepering bedoelde dat zijn broer door de Oegandese autoriteiten 

valselijk werd beschuldigd van samenwerking met een rebellengroepering om zodoende een lid van 

oppositiepartij FDC gevangen te kunnen zetten. Bij het invullen van de vragenlijst van het CGVS op de 

DVZ verklaarde verzoeker echter: “Mijn broer werd verdacht van samenwerking met een 

rebellengroepering. Ik weet niet of hij daar daadwerkelijk was bij betrokken.” (administratief dossier, stuk 

11, p. 3), terwijl hij tijdens zijn gehoor op het CGVS verklaarde dat zijn broer in de problemen kwam met 

de Oegandese overheid wegens zijn lidmaatschap van oppositiepartij FDC en dat verzoeker op de 

hoogte was van het lidmaatschap van zijn broer (gehoorverslag CGVS, p. 8, 12 en 13). Over het FDC 

verklaarde verzoeker uitdrukkelijk dat het niet om een rebellengroepering gaat maar om een politieke 

partij (gehoorverslag CGVS, p. 7). Geconfronteerd met zijn verklaringen op de DVZ stelde verzoeker dat 

de politiek het FDC in diskrediet wil brengen door verschillende aanklachten (gehoorverslag CGVS, p. 

7). Aldus komt verzoeker in onderhavig verzoekschrift niet verder dan het herhalen van reeds eerder 

afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de 

gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, hetgeen echter de motieven van de bestreden 

beslissing niet kan weerleggen. Verzoeker is bovendien zelf verantwoordelijk voor de verklaringen die hij 

aflegt. In zoverre overigens kan worden aangenomen dat verzoekers broer valselijk beschuldigd werd 

van samenwerking met een rebellengroepering omwille van zijn lidmaatschap van een oppositiepartij en 

teneinde deze partij in diskrediet te brengen, dan is dit lidmaatschap het essentieel element en niet de 

valse beschuldiging van samenwerking met een rebellengroepering, zodat redelijkerwijze van verzoeker 

kan verwacht worden dat hij op de DVZ melding maakte van het lidmaatschap in de plaats van de valse 

beschuldiging. Dit klemt des te meer daar verzoeker op de DVZ verklaarde niet te weten of zijn broer 

daadwerkelijk met een rebellengroepering samenwerkte, terwijl hij op het CGVS verklaarde dat hij op de 

hoogte was van het lidmaatschap van zijn broer van de oppositiepartij FDC. In onderhavig 

verzoekschrift komt verzoeker dan ook niet verder dan een gekunstelde post factum-verklaring, die 

evenmin de motieven van de bestreden beslissing kan weerleggen. 

 

Verder dient opgemerkt dat het, in zoverre aan de door verzoeker beweerde gang van zaken geloof 

gehecht kan worden en gelet op de borgstelling, niet noodzakelijk uitgesloten is dat verzoekers 

schoonzus werd opgepakt nadat haar echtgenoot was gevlucht, maar het is wel degelijk vreemd dat zij 

gedurende tien maanden opgesloten werd en nooit berecht werd (gehoorverslag CGVS, p. 5), terwijl 

haar echtgenoot op borg vrij kwam, waaronder eenmaal met de hulp van een advocaat, en er twee 

rechtszaken tegen hem aanhangig werden gemaakt (gehoorverslag CGVS, p. 6). Aangezien verzoekers 

broer degene was die door de Oegandese autoriteiten werd geviseerd wegens zijn lidmaatschap van 

een oppositiepartij en zijn echtgenote slechts borg voor hem stond, is het vreemd dat zij dermate hard 

wordt aangepakt, zeker in vergelijking met verzoekers broer die toch als hoofdpersoon in verzoekers 

asielrelaas gezien moet worden, hetgeen ook wordt bevestigd door de brief die verzoeker bijbrengt 

(verzoekschrift, stuk 4) en waarin hij zich verontschuldigt voor alle problemen die hij verzoeker zou 
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bezorgd hebben. Dat er in Oeganda willekeurige arrestaties en detenties plaatsvinden en dat de 

omstandigheden in de Oegandese gevangenissen niet menswaardig zijn, zoals blijkt uit het rapport van 

het UK Border Agency (verzoekschrift, stuk 3), doet geen afbreuk aan het voorgaande. Dit rapport is 

immers slechts informatie van algemene aard en verzoeker dient zijn vrees voor vervolging in concreto 

aannemelijk te maken. 

 

In dit kader is het eens te meer opmerkelijk dat verzoeker, die beweerd te zijn opgepakt en opgesloten 

wegens de ontsnapping van zijn schoonzus, gedurende zeven maanden in twee verschillende 

gevangenissen werd vastgehouden, zonder een advocaat te kunnen raadplegen en zonder dat een 

rechtszaak in het vooruitzicht werd gesteld (gehoorverslag CGVS, p. 9, 10 en 11). Verzoeker geeft als 

enige reden voor zijn arrestatie en opsluiting aan dat hij ervan verdacht werd te hebben geholpen bij de 

ontsnapping van zijn schoonzus alsook dat hij zelf nooit politiek actief was (gehoorverslag CGVS, p. 10 

en 13). Waar verzoeker stelt dat hij als enig familielid op regelmatige basis bij zijn schoonzus op bezoek 

ging in de gevangenis en haar onderhield tijdens haar detentie omdat familieleden in Oeganda voedsel 

brengen naar “gerelateerde gedetineerden”, dient opgemerkt dat verzoeker bij het invullen van de 

vragenlijst van het CGVS op de DVZ verklaarde dat hij zijn schoonzus bezocht omdat er niemand was 

die voor haar kon zorgen (administratief dossier, stuk 11, p. 3). Verzoekers motivatie om zijn schoonzus 

te bezoeken in onderhavig verzoekschrift – met name dat dit in Oeganda de gewoonte is voor 

familieleden van gedetineerden – stemt niet overeen met zijn motivatie in de vragenlijst die hij op de 

DVZ invulde – met name dat hij de enige was die voor zijn schoonzus kon zorgen. Deze incoherentie 

doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas. Dit klemt des te meer daar ook 

collega’s van verzoekers broer zijn echtgenote bezochten (gehoorverslag CGVS, p. 8). Verzoeker weet 

echter niet of deze collega’s eveneens gearresteerd werden (gehoorverslag CGVS, p.8) en wijt deze 

gebrekkige kennis aan het feit dat hij hen niet zo goed kent en dat hij na zijn ontsnapping ondergedoken 

leefde. Redelijkerwijze kan echter van een kandidaat-vluchteling worden verwacht dat deze ernstige en 

aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich te informeren omtrent de evolutie van zijn 

problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst. Dat verzoeker naliet dit te doen getuigt van een 

gebrek aan interesse voor zijn voorgehouden problemen en situatie en doet afbreuk aan de ernst en de 

geloofwaardigheid van zijn ingeroepen vrees voor vervolging. Dat er in Oeganda willekeurige arrestaties 

en detenties plaatsvinden en dat de omstandigheden in de Oegandese gevangenissen niet 

menswaardig zijn, zoals blijkt uit het rapport van het UK Border Agency (verzoekschrift, stuk 3), doet 

opnieuw geen afbreuk aan het voorgaande. Dit rapport is immers slechts informatie van algemene aard 

en verzoeker dient zijn vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te maken. 

 

Met betrekking tot de ontsnapping van verzoekers schoonzus stelt de bestreden beslissing het 

volgende: “Verder is het vreemd dat u niet kunt vertellen hoe uw schoonzus kon ontsnappen uit 

de gevangenis. U stelt dat uw schoonzus (R.N.) na haar ontsnapping uit de gevangenis naar 

Japan vluchtte, waar uw broer reeds verbleef. U stelt ook dat u nog contact hebt met uw broer en hem 

onder andere 3 maanden geleden nog hoorde (gehoor CGVS, p.3,7,9). Het is dan ook vreemd dat u niet 

kunt vertellen hoe uw schoonzus kon ontsnappen uit de gevangenis. Wanneer u hiermee 

geconfronteerd werd, zei u dat de laatste keer al 3 maanden geleden is, dat uw broer en zijn vrouw veel 

werken en de telefoon niet opnemen, dat bellen duur is, dat er een groot tijdsverschil is, dat u maar 1 

keer persoonlijk met (R.N.) gebeld hebt sinds ze in Japan is en dat u haar toen niet gevraagd hebt hoe 

ze uit de gevangenis ontsnapt is (gehoor CGVS, p.9). Hiermee overtuigt u niet. Terwijl uw schoonzus 

van juli 2009 tot februari 2010 opgesloten zat in de gevangenis, ging u haar 2 of 3 keer per week 

bezoeken, wat toch een sterke band laat vermoeden. Het is daarom vreemd dat (R.N.) u nooit verteld 

zou hebben over haar plannen voor een ontsnapping (gehoor CGVS, p.10). Eveneens is het zeer 

opmerkelijk dat u haar later nooit gevraagd zou hebben hoe zij uit de gevangenis kon ontsnappen. 

Immers, haar ontsnapping was de enige reden voor uw vermeende arrestatie en u had nog telefonisch 

contact met haar en uw broer in Japan (gehoor CGVS, p.3,6,8,9,10). Dat u in de gegeven 

omstandigheden nooit gevraagd zou hebben naar haar ontsnapping uit de gevangenis, komt 

hoegenaamd niet geloofwaardig over en doet sterk afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw 

verklaringen. Verder weet u ook niet waarom uw broer in 2008 precies naar Japan vluchtte (gehoor 

CGVS, p.6), alhoewel dit niet meteen de meest voor de hand liggende bestemming is voor iemand die 

Uganda wil verlaten. Dergelijke zaken doen verder afbreuk aan de doorleefdheid van uw asielrelaas.” 

De bij onderhavig verzoekschrift gevoegde brief van zijn broer (stuk 4) maakt geen melding van de 

ontsnapping van verzoekers schoonzus en dient voornamelijk als een verontschuldiging vanwege zijn 

broer “for all that I put you through”, zonder echter te duiden voor welke problemen zijn broer zich 

verontschuldigt. Als dusdanig kan deze brief de motieven van de bestreden beslissing niet ontkrachten. 

Daarenboven verklaarde verzoeker ter terechtzitting, ondervraagd overeenkomstig artikel 14 PR RvV, 

dat zijn schoonzus naar Japan vertrok in 2012, terwijl hij tijdens zijn gehoor op het CGVS verklaarde dat 
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zij in juni-juli 2009 gearresteerd werd en vervolgens tien maanden vast zat (gehoorverslag CGVS, p.6 

en 9). Bijgevolg zou zij in april-mei 2010 ontsnapt zijn. Het is echter niet aannemelijk dat zij nog tot 2012 

in Oeganda zou blijven, terwijl haar echtgenoot reeds in Japan is en verzoeker zelf reeds op 30 juli 2011 

het land verliet. Voor het overige komt verzoeker niet verder dan het herhalen van reeds eerder 

afgelegde verklaringen met betrekking tot de ontsnapping van zijn schoonzus (“De verzoeker blijft aldus 

integraal bij zijn verklaringen hieromtrent”), hetgeen echter de motieven van de bestreden beslissing niet 

kan weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en 

worden door de Raad overgenomen. 

 

Wat betreft verzoekers kennis over zijn beweerde medegevangenen stelt verzoeker dat een onderzoek 

naar de scholingsgraad in Oeganda nodig is om na te gaan of deze medegevangenen op school het 

Engels hebben aangeleerd gekregen alvorens te concluderen dat het opmerkelijk zou zijn dat geen van 

de mannen waarmee verzoeker opgesloten zat, afdoende Engels sprak teneinde een gesprek aan te 

knopen en een oppervlakkige relatie op te bouwen. De bestreden beslissing wijst er echter terecht op 

dat, zelfs als men niet dezelfde taal spreekt, het toch mogelijk moet zijn om eenvoudige zaken zoals de 

naam aan elkaar duidelijk te maken. Verzoeker kon slechts de naam van één medegevangene geven, 

terwijl hij stelde gedurende vier maanden met 10 tot 15 anderen in een eerste gevangenis te zijn 

opgesloten en gedurende drie maanden met 25 mensen in een andere gevangenis (gehoorverslag 

CGVS, p. 11 en 12). Van de medegevangene wiens naam hij wel kon geven, weet verzoeker niet waar 

hij woonde, of hij kinderen had en of hij getrouwd was, terwijl hij toch dezelfde taal sprak als verzoeker 

en hij de taalbarrière met de overige medegevangenen inriep als reden voor zijn gebrekkige kennis 

aangaande deze medegevangenen (gehoorverslag CGVS, p. 11-12). Indien verzoeker gedurende zijn 

detentie van zeven maanden met slechts één medegevangene kon praten, kan redelijkerwijze verwacht 

worden dat verzoeker in staat is enkele basisvragen over deze persoon te beantwoorden, quod non in 

casu. 

 

Uit het voorgaande blijkt dat geen geloof gehecht kan worden aan verzoekers beweerde arrestatie en 

opsluiting. 

 

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees 

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de 

vreemdelingenwet.  

 

2.3.2. Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing geen motivering bevat met betrekking tot de 

algemene veiligheidssituatie in Oeganda in het licht van de subsidiaire bescherming. Hij brengt echter 

geen stukken bij waaruit zou blijken dat de algemene veiligheidssituatie in Oeganda dermate is dat moet 

besloten worden tot toekenning van de subsidiaire bescherming zoals bepaald in artikel 48/4, §2, c) van 

de vreemdelingenwet. 

 

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier 

toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij 

een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet. 
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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 

 


