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nr. 137 894 van 3 februari 2015
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 21 augustus 2014

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

staatlozen van 23 juli 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 november

2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN DEN BROECK loco

advocaat M. DE BUISSERET en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 17 juni 2011 het Rijk binnen en diende op 27 juni

2011 een asielaanvraag in. Op 23 juli 2014 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van

vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel 48/3

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

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

U bent een Oegandees staatsburger afkomstig uit het dorp Kibuye. Sinds 2005 bent u lid van de

oppositiepartij FDC (Forum for Democratic Change). U was de leider van de lokale jeugdafdeling van

het FDC in uw dorp. Tijdens de verkiezingen van 2006 en 2011 trad u op als ‘campaign agent’ voor het

FDC. Omwille van uw politieke activiteiten werd u geviseerd door de autoriteiten. In juni 2008 werd u

een eerste maal gearresteerd toen u deelnam aan bijeenkomsten over de sociale zekerheid en de strijd

tegen AIDS. U werd ongeveer 2 maanden in de gevangenis van de CPS (Central Police Station) in

Kampala vastgehouden. In augustus 2009 werd u voor de tweede maal gearresteerd omdat u deelnam

aan demonstraties in het kader van de eis van de oppositie om de samenstelling van de centrale

kiescommissie te wijzigen. U werd een maand in de VCCU (Violent Crime Crack Unit) vastgehouden en

hierna nog een tijdje in de CPS. U werd onder voorwaarden (release on police bond) vrijgelaten. In 2011

werd u opnieuw gearresteerd door de politie, ditmaal omdat u deelnam aan demonstraties in het kader

van de ‘walk-to-work' campagne. U werd beschuldigd van verraad omdat u opkwam tegen de overheid.

Op 01/06/2011 werd u onder voorwaarden vrijgelaten. Kort hierna werd u opgepakt en naar de CMI

(Chieftain of Military Intelligence) gebracht. Ze vonden dat u op illegale wijze was vrijgelaten bij de politie

en dat de zaak tegen u zo ernstig was dat u door een hogere instantie diende te worden aangepakt. U

werd samen met andere opposanten opgesloten in een militaire cel. De omstandigheden waren er zeer

slecht. Af en toe werd er een gevangene meegenomen die dan zwaar toegetakeld terugkeerde. Uw

vriend Paul Biamukama kwam er te overlijden. Op 16/06/2011 werd u door vier mannen uit de cel

meegenomen. U werd door hen in een wagen naar buiten gesmokkeld en ze brachten u naar de

luchthaven. Eén van hen reisde met u mee naar Brussel. U vermoedt dat uw grootvader, die

presidentieel adviseur was en werkte voor de militaire inlichtingendienst, uw ontsnapping en reis naar

België regelde. Op 27/06/2011 diende u uw asielaanvraag in. U bent in het bezit van de volgende

originele documenten: uw partijlidkaart van het FDC, 5 attesten van het FDC, 2 ‘release on police

bonds’, 2 convocaties, een psychologisch attest, een Belgisch PV, een attest van Sireas, en

internetartikelen over de situatie in Oeganda. Ondertussen heeft u vernomen dat onbekenden bij u thuis

langskomen en vragen naar u.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt (CGVS I p. 4) dat u sinds 2005 lid bent van de oppositiepartij FDC (Forum for

Democratic Change). U was de leider van de lokale jeugdafdeling van het FDC in uw dorp; u lichtte de

mensen in over de partij en u besprak hun problemen met leiders binnen de partij. Tijdens de

verkiezingen van 2006 en 2011 trad u op als ‘campaign agent’ voor het FDC; u nam toen deel aan de

campagnes en aan demonstraties, u legde de kiezers uit waar uw partij voor stond, u trad op als

waarnemer op de verkiezingsdag, u bracht zelf uw stem uit en keek hierna toe of alles eerlijk verliep.

Ondanks de door u voorgelegde documenten dient te worden opgemerkt dat er op basis van uw

verklaringen geen geloof kan worden gehecht aan uw politiek engagement en bijgevolg aan de

problemen die u naar aanleiding hiervan zou ondervonden hebben. U vertoont immers een gebrek aan

kennis met betrekking tot de partij waarvan u lid was en de algemene politieke situatie in Oeganda. Ook

stroken uw verklaringen niet met de informatie voorhanden op het Commissariaat-generaal, waarvan

zich een kopie in het administratief dossier bevindt.

Zo verklaart u (CGVS II p. 12-13) dat tijdens de verkiezingen van 18/02/2011 de kiezers 2 stembrieven

kregen, nl. één waarop een kiezer zijn stem kon uitbrengen in het kader van de presidentsverkiezingen

en één waarop een kiezer zijn stem kon uitbrengen in het kader van de parlementsverkiezingen. Uit de

bovenvermelde informatie blijkt echter dat de kiezer toen op 3 stembrieven zijn voorkeur kon laten

blijken. Het is compleet onaannemelijk dat indien u tijdens verkiezingen toekeek op het goede verloop

ervan, niet zou weten dat de kiezers drie maal konden stemmen.

Ook verklaart u (CGVS I p. 5; CGVS II p. 13) dat het FDC na deze verkiezingen de uitslag niet

aanvaardde en bij een rechtbank een klacht indiende die er echter werd verworpen. Uit de

bovenvermelde informatie blijkt daarentegen dat het FDC toen geen klacht indiende en reeds voor de

verkiezingsdag voortdurend herhaalde dat ze bij eventuele kiesfraude geen klacht zouden indienen en

aankondigde ‘This time we are not going to court. Our court is the people’. Wederom is het compleet

onaannemelijk dat indien u na deze verkiezingen deelnam aan de demonstraties en aan de campagne

die toen opgezet werd om de mensen in te lichten dat de verkiezingen niet geldig waren, niet zou weten

welke gerechtelijke stappen uw partij al dan niet ondernam om de kiesuitslag aan te vechten.

Evenzo valt uw bewering (CGVS II p. 13-14) dat het FDC tijdens de campagne voor de verkiezingen van

18/02/2011 voor een rechtbank geen beroep had lopen, dat ze toen geen tijd hadden en de campagne

niet wilden verstoren maar zoveel mogelijk stemmen wilden behalen, absoluut niet te rijmen met de

bovenvermelde informatie. Hieruit blijkt immers dat het FDC toen samen met een andere oppositiepartij
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een petitie die door 1,6 miljoen Oegandezen werd ondertekend bij het Grondwettelijk Hof had ingediend

om vrije en eerlijke verkiezingen te verzekeren. Zelfs toen u de benaming van deze petitie werd

voorgelegd (CGVS II p. 15-16), kon u hieraan geen betekenis geven. Eén week voor de verkiezingsdag

heeft het Grondwettelijk Hof een aanvraag om de verkiezingen uit te stellen afgewezen. Het is compleet

onaannemelijk dat indien u voor deze verkiezingen actief was in de campagne van het FDC, u geen

weet zou hebben van de gerechtelijke stappen die uw partij ondernam.

Deze vaststellingen omtrent uw gebrek aan kennis van de politiek in uw land en van de activiteiten van

uw partij tijdens de laatste verkiezingen in uw land, is dermate zwaarwichtig dat uw beweerde politiek

profiel reeds op ernstige wijze wordt ondermijnd.

Ook wat betreft de problemen die u ten gevolge van uw politiek activisme zou hebben ondervonden

moet worden opgemerkt dat uw verklaringen tegenstrijdig en onsamenhangend zijn waardoor u er niet

in slaagt uw asielrelaas geloofwaardig te maken.

Zo blijkt uit uw verklaringen bij de DVZ (DVZ vragenlijst pt. 3.1) dat u een 1ste keer gearresteerd werd in

juni 2008 toen u voor één maand werd vastgehouden. Voor het CGVS verklaarde u echter (CGVS I p. 8;

CGVS II p.4) dat u een 1ste keer in juni 2008 werd gearresteerd en toen voor twee maanden werd

vastgehouden. Bij confrontatie met uw tegenstrijdige verklaringen stelt u (CGVS II p. 16) dat u toen in

juni werd opgepakt en eind juli vrijkwam, hetgeen volgens u ongeveer twee maanden is. Deze uitleg

biedt geen verklaring waarom u bij de DVZ sprak over één maand.

Verder blijkt uit uw verklaringen bij de DVZ (DVZ vragenlijst pt. 3.1) dat u een 2de keer gearresteerd

werd in augustus 2009 toen u twee maanden werd vastgehouden. Voor het CGVS verklaarde u tot twee

maal toe tijdens de opeenvolgende gehoren (CGVS I p. 8; CGVS II p.4) dat u in augustus 2009 voor

anderhalve à twee maanden werd vastgehouden. Later tijdens uw tweede gehoor voor het CGVS

(CGVS II p. 8) stelde u echter dat u na uw tweede aanhouding in augustus 2009 werd vastgehouden tot

eind november, u beaamde dat u toen zeker drie maanden vast zat. Bij confrontatie met uw

tegenstrijdige verklaringen stelt u (CGVS II p. 17) dat u toen op 22/08/2009 werd opgepakt en begin

november vrijkwam, en dat u louter de maanden telt. Deze motivering kan niet worden weerhouden

aangezien niet kan begrepen worden waarom - indien u de gewoonte heeft de maanden te tellen - u dan

bij de DVZ stelde dat u twee maanden vast zat, en voor het CGVS twee maal verklaarde dat u

anderhalve tot twee maanden was opgesloten, om vervolgens tijdens uw tweede gehoor ook nog eens

te verklaren dat dit drie maanden was.

Ook blijkt uit uw verklaringen bij de DVZ (DVZ vragenlijst pt. 3.1) dat u een 3de keer werd gearresteerd

op 14/05/2011 waarna u werd vrijgelaten op 01/06/2011. Voor het CGVS verklaarde u echter (CGVS I p.

8; CGVS II p.4) dat u de 3de keer van midden maart 2011 tot 01/06/2011 werd opgesloten. U werd

geconfronteerd met deze tegenstrijdige verklaringen waarna u stelt (CGVS II p. 17) dat u op 01/05/2011

werd opgepakt, hierna vrij kwam en op 14/05/2011 wederom werd opgepakt. U stelt verder dat u op

01/05 werd gearresteerd en op 14/05 in detentie werd geplaatst. U werd verder geconfronteerd met uw

aanvankelijke bewering dat u eind maart 2011 werd gearresteerd. U beaamt dit en stelt uiteindelijk dat u

eind maart werd gearresteerd waarna u vrijkwam, dat u opnieuw op 01/05 werd gearresteerd en erna

vrijkwam en dat u vanaf 14/05 in detentie werd geplaatst. Aldus stelt u nu dat u in plaats van viermaal

(zie DVZ vragenlijst pt. 3.1 & 3.5; CGVS I p. 9; CGVS II p. 4) zesmaal werd aangehouden. Het is

duidelijk dat u uw verklaringen aanpast in een poging om uw relaas alsnog geloofwaardig te laten

uitschijnen. Het beweerde onderscheid dat u maakt tussen arrestatie en detentie kan echter niet worden

aanvaard. Indien u immers daadwerkelijk een dergelijk onderscheid zou maken, kan verwacht worden

dat u dit zou blijven doen tijdens uw openvolgende verklaringen, hetgeen niet het geval is. Bovendien

stelde u aanvankelijk uitdrukkelijk voor het CGVS (zie CGVS I p. 5; CGVS II p. 3) dat u in maart werd

gearresteerd en tot 01/06 werd vastgehouden, hetgeen niet te rijmen valt met uw latere bewering dat u

in die periode nog tweemaal werd vrijgelaten. Ook had u aanvankelijk uitdrukkelijk gesteld (CGVS II p.

11) dat u niet meer dan viermaal werd gearresteerd. Over ingrijpende gebeurtenissen hetgeen een

opsluiting door de autoriteiten toch is, mag redelijkerwijze verwacht worden dat u geen dergelijke

tegenstrijdige en volatiele verklaringen zou afleggen maar dat u integendeel over de duur van uw

gevangenschap op zorgvuldige en nauwkeurige wijze heel coherente en volledige verklaringen aflegt.

Het is eveneens bijzonder merkwaardig dat u verklaart (CGVS I p. 9; CGVS II p. 3) dat in Oeganda een

verdachte volgens de wet 24 uur kan worden vastgehouden bij de politie en dat hij hierna voor een

rechtbank moet komen of worden vrijgelaten. Uit de bovenvermelde informatie voorhanden op het

CGVS blijkt daarentegen dat een verdachte 48 uur kan worden vastgehouden. Het is gelet op uw

bewering dat u meerdere keren werd gearresteerd door de politie compleet onaannemelijk dat u hiervan

geen weet heeft.
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Op de vraag hoe vaak u door de politie werd geconvoceerd antwoordde u (CGVS II p. 15-16) dat dit

tweemaal gebeurde, eens in 2008 en nog eens in maart 2011, dat u toen werd opgeroepen door de CID

(Criminal Investigation Directorate) en dat u er zich toen steeds heeft aangeboden. U stelde dat de

beide schriftelijke convocaties zich in uw administratief dossier bevinden. De tweede politieconvocatie

die zich in uw dossier bevindt geeft echter te kennen dat u zich op 01/05/2011 bij de politie diende aan

te bieden, hetgeen bijzonder merkwaardig is aangezien u toen volgens uw - aanvankelijke - verklaringen

reeds aangehouden was. Toen u met deze contradictie werd geconfronteerd gaf u aan dat u in maart

2011 zonder schriftelijke convocatie was opgeroepen, dat u toen naar de lokale politie was gegaan,

alwaar u werd doorverwezen naar een hogere politieafdeling werd doorverwezen maar dat u uit schrik

niet naar die hogere politie bent gegaan, waarna de schriftelijke convocatie is gekomen van mei 2011.

Los van het feit dat het bizar is dat u nogmaals zou worden opgeroepen terwijl u intussen reeds in

hechtenis zou zijn, kan het evenmin begrepen worden dat u niet van in het begin in de relevante

bevraging tijdens uw asielgehoor zou aangeven dat de tweede convocatiebrief in uw dossier, die van

mei 2011 was, en dat deze brief in feite reeds uw tweede politieoproeping in 2011 inhield.

Verder verklaarde u aanvankelijk (CGVS I p. 9; CGVS II p. 4) dat een ondertussen overleden leider van

het FDC Suleiman Kiggundu op de hoogte was van uw problemen, en uw vrienden Moses en

Mohammed, maar u denkt dat niemand hogerop in de hiërarchische structuur van uw partij weet heeft

van uw problemen. Later stelde u echter (CGVS II p. 11) dat de secretaris-generaal Alaso Asianut van

het FDC, van wie u tijdens uw tweede gehoor een attest voorlegt, weet heeft van uw arrestaties, dat u

haar nadat u werd vrijgelaten ging opzoeken en uitlegde wat er gebeurd was. Het is bijgevolg bijzonder

merkwaardig dat u aanvankelijk dacht dat niemand hogerop in de partij op de hoogte is van uw

problemen. Ook deze vaststelling ondermijnt uw geloofwaardigheid.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen inzake

uw vluchtroute van Oeganda naar België. U stelt immers (CGVS I p. 7-8; CGVS II p. 3-4) dat de persoon

die u begeleidde bij controle op de luchthaven een paspoort toonde. U weet echter niet welke naam erin

stond noch of uw foto in het paspoort stond. U weet evenmin of er een visum in het paspoort was

geplaatst. U stelt dat u bij een controle door de douane ging doorverwijzen naar de persoon die u

begeleidde maar dat hij geen afspraak met u had gemaakt wat u diende te zeggen indien er u vragen

werden gesteld. Deze verklaringen zijn niet aannemelijk. Uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt immers

dat er bij binnenkomst van Europa strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de mogelijkheid

bestaat om grondig te worden ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen en dit op

strikt individuele wijze. Het is dan ook ongeloofwaardig dat u geen informatie kan geven over uw

reisdocumenten. Gezien het risico op ernstige sancties voor de passeur bij het ontdekken van

clandestiene passagiers, is het onwaarschijnlijk dat hij zijn klant absoluut niet op de hoogte heeft

gebracht van het soort document / (valse) paspoort dat wordt gebruikt om te tonen in geval van controle.

Bijgevolg is uw verklaring volgens dewelke u niet weet hoe u de grenscontroles passeerde en niet op de

hoogte bent van de inhoud van het paspoort dat werd gebruikt / dat voor u was aangemaakt, niet

geloofwaardig. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u uw Oegandees internationaal paspoort bewust

achterhoudt voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld een

eventueel door u verkregen visum voor de reis naar België, het moment en de wijze waarop u uit het

land vertrokken bent, verborgen te houden. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas als ook uw

algehele oprechtheid komt hierdoor nog verder in het gedrang.

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw

asielrelaas en er bijgevolg in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

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

definitie van subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden.

Wat betreft de door u aangebrachte overtuigingsstukken m.b.t. uw politieke activiteiten en uw problemen

ten gevolge hiervan (uw partijlidkaart van de FDC, 5 attesten van de FDC, 2 ‘release on police bonds’, 2

convocaties) moet vooreerst worden opgemerkt dat documenten die worden ingediend ter

ondersteuning van een aangehaald relaas en vervolgingsfeiten slechts in aanmerking kunnen worden

genomen voor zover deze een coherent, plausibel en waarachtig relaas ondersteunen, wat in casu niet

het geval is gelet op bovenstaande vaststellingen. Ook moet worden vastgesteld dat uit informatie

waarover het CGVS beschikt, en waarvan een bijlage in uw administratief dossier is gevoegd, blijkt dat

er in uw land van herkomst een hoge graad van corruptie heerst en er allerhande documenten tegen

betaling verkregen kunnen worden. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke Oegandese

documenten bijzonder relatief en zijn deze op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de eerder

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas. Dat aan de authenticiteit van deze documenten kan
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worden getwijfeld blijkt bv. uit de door u voorgelegde convocatie die u in 2008 verkreeg. U verklaart

(CGVS II p. 15-16) dat u zich toen heeft aangeboden bij de politie maar dat u niet wist wat ze

onderzochten. Kort hierna stelt u dat ze dachten dat u ging betogen. Uit de door u neergelede

convocatie blijkt echter dat u werd opgeroepen nadat een electorale commissie klachten tegen u had

ingediend wegens het opzettelijk toebrengen van schade aan hun bezit. U stelt echter uitdrukkelijk dat

niemand toen tegen u een klacht had ingediend. Redelijkerwijze kan echter verwacht worden dat u

vertrouwd zou zijn met de inhoud van een dergelijke convocatie, hetgeen in casu niet het geval is.

Het psychologisch attest meldt dat u sinds 17/04/2013 in behandeling bent bij een psychiater en dat u

lijdt aan een aanpassingsstoornis met depressieve kenmerken. Voor wat dit attest betreft kan begrip

opgebracht worden voor de eventuele moeilijkheden die u zou hebben doch dit attest is geenszins van

die aard dat ze de vastgestelde tegenstrijdigheden en onwetendheden kunnen verklaren. Nergens staat

in dit attest te lezen dat uw cognitief geheugen zou zijn aangetast waardoor u in de onmogelijkheid zou

zijn concrete gegevens en gebeurtenissen tijdens uw diverse verhoren op een correcte wijze mede te

delen. Alhoewel er in dit attest gesuggereerd wordt dat uw psychologische toestand in verband zou

kunnen staan met de door in uw asielrelaas aangehaalde gebeurtenissen, kan dit niet met zekerheid

worden vastgesteld. De in het attest aangehaalde oorzaak van uw problemen is immers gebaseerd op

uw verklaringen en zijn aldus geen objectieve bron van informatie. De internetartikelen betreffen de

algemene situatie in Oeganda maar leveren geen informatie over uw persoonlijke problemen. Het

Belgisch PV en het attest van Sireas hebben geen uitstaans met uw beweerde problemen in Oeganda.

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.”

1.3. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift “3. Brief van de secretaris-generaal van de Forum for Democratic

Change; 4. Brief van Enos Kanyesigye, eveneens van de Forum for Democratic Change (stuk 4 a) en

kopie van zijn paspoort (stuk 4b); 5. PV 07.07.2011; 6. Foto paspoorten uit Oeganda”.

Ter terechtzitting legt verzoeker volgende stukken neer:

“1. het medisch attest van Dr. Ketelers, psychiater van 20 augustus 2014.” Voorts stelt de

begeleidende nota als volgt: “2. Omslag in de welke verzoeker volgende stukken per post heeft

ontvangen (ontvangen bij de Post op 10.10.2014) 3. Origineel attest van Rose Nassanga dd.

06.08.2014 (stuk 3 bij ons initieel verzoekschrift); 4. Origineel attest van Mevrouw Alice Alaso Asuinat

dd. 15.06.2014 (kopie werd neergelegd bij het CGVS); 5. Origineel attest van Alice Alaso Asuinat dd.

27.08.2014 met kopie van de attesten dd. 06.08.2014 en 15.06.2014; 6. Omslag in de welke verzoeker

volgende stukken per post heeft ontvangen (ontvangen bij de Post op 27.08.2014); 7.Origineel attest

van de Office FDC MP Isungiro South dd. 28.07.2014 (stuk 4 a bij ons initieel verzoekschrift); 8. Kopie

paspoort Enos Kanyesugye, kopie van zijn Oegandees identiteitskaart en handtekeningen van Enos

Kanyesigye met melding "28/07/2014 For purpose of Mr Muwanga Tony Bernard Recommandation in

Belgium".”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) oefent in onderhavig beroep

inzake de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, een

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

basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek

onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil

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

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

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

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

2.2. De bestreden beslissing vermeldt de volgende stukken: “uw partijlidkaart van het FDC, 5 attesten

van het FDC, 2 ‘release on police bonds’, 2 convocaties, een psychologisch attest, een Belgisch PV,

een attest van Sireas, en internetartikelen over de situatie in Oeganda”. De Raad stelt echter vast dat de
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(kopieën van de) volgende documenten echter niet terug te vinden zijn in het administratief dossier: 5

attesten van het FDC, 2 ‘release on police bonds’, 2 convocaties, een psychologisch attest, en

internetartikelen over de situatie in Oeganda.

2.3. Krachtens artikel 39/2, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet kan de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen “de bestreden beslissing vernietigen hetzij omdat aan de bestreden

beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, hetzij

omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot de in 1° bedoelde

bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen”.

Gelet op de vaststelling dat de bestreden beslissing deels steunt op documenten inzake verzoekers

voorgehouden vervolging die niet in het administratief dossier werden opgenomen, is de Raad van

oordeel dat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat hij niet kan komen tot de in 1° bedoelde

bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen,

zodat de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, 2° moet worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 23 juli

2014 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie februari tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


