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nr. 151 794 van 4 september 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 24 maart 2015

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

staatlozen van 17 februari 2015.

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 26 mei 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. VAN EENOO en van attaché

C. MISSEGHERS, 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 bent een Oegandees staatsburger van Mukonjo origine woonachtig in Kasese (Oeganda). In 2005

overleed uw vader. Na zijn dood probeerden uw ooms u te dwingen om u te laten besnijden. U meldde

dit aan de politie, maar zij hielpen u niet. Uw zus (K.) hielp u om u te verbergen voor uw ooms in het

dorp. U besloot uiteindelijk het land te verlaten en reisde via Turkije naar Griekenland, waar u op 13

september 2006 asiel aanvroeg bij de Griekse autoriteiten. Daar huwde u in 2007 met uw eerste man,

(E.M.). U werd vaak door hem geslagen en scheidde enkele jaren later van hem. Daarna leerde u in

Griekenland uw huidige echtgenoot kennen, de Nigeriaan (A.C.), waarmee u op 12/5/2013 religieus

huwde. Hij werd in 2013 meermaals geslagen door de extremistische Griekse organisatie Golden Dawn.

Omdat uw echtgenoot geen Grieks sprak, ging hij geen aangifte doen bij de politie. Ook u riep de hulp

niet in van de Griekse politie omdat u dacht dat zij toch niets zouden ondernemen. U had ondertussen
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van uw broer (R.) vernomen dat uw broer (P.) werd gedood. Hij wilde uw nichtje beschermen toen hij

hoorde dat zij besneden zou worden door uw ooms en hij kreeg een klap van een stok, waarna hij het

leven liet. Uw broer waarschuwde u niet terug te keren naar Oeganda. Toen u zwanger werd en uw

Griekse verblijfskaart niet meer verlengd werd, besloot u om naar België te reizen, waar u op 2

december 2013 asiel aanvroeg bij de Belgische autoriteiten. U vernam van uw zus dat uw ooms nog

steeds naar u op zoek waren en dat bij terugkeer naar Oeganda uw baby vermoord zou worden, dat u

besneden zou worden en daarna uitgehuwelijkt zou worden aan een man uit uw tribe. U bent niet in het

bezit van een Oegandees paspoort.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens of elementen

hebt aangehaald waaruit blijkt dat u Oeganda heeft verlaten uit een ‘gegronde vrees voor vervolging’

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u zich kan beroepen op

bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten omwille van een door uw ooms geplande

besnijdenis. U stelt dat u op dit moment nog steeds gezocht wordt door uw ooms. Bij een terugkeer naar

Oeganda zou uw baby vermoord worden, en zou u besneden en uitgehuwelijkt worden. Volgende

bedenkingen dienen echter bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Ten eerste is het weinig aannemelijk dat u als etnische Mukonjo (gehoor CGVS, p.4 en 8), die niet de

traditie hebben om hun vrouwen te besnijden, toch door uw ooms gedwongen werd om een besnijdenis

te ondergaan, louter en alleen omdat uw ooms ‘extremisten’ zouden zijn (gehoor CGVS p. 8). Uit

informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt blijkt immers dat FGM (vrouwelijke

besnijdenis) nog maar enkel in de praktijk gebracht wordt door etnische Sabiny en Pokot, voornamelijk

in het Kapchorwa district, in het noordoosten, nabij de grens met Kenia. In Kapchorwa werden er

volgens informatie waarover het CGVS beschikt reeds in 2006 verordeningen uitgevaardigd om

vrouwenbesnijdenis illegaal te maken. Ook de regering –onder wie president Yoweri Museveni zelf, die

de praktijk brutaal en achterlijk noemt-, vrouwengroepen en internationale organisaties voeren al

jaren actie in Oeganda met het doel vrouwenbesnijdenis te bestrijden. Het nationale wetsvoorstel

betreffende het verbod op vrouwelijke besnijdenis werd door het Parlement goedgekeurd in 2010 (zie

informatie in het administratief dossier). Dit alles wijst erop dat in Oeganda aanzienlijk veel weerstand

tegen vrouwenbesnijdenis is ontstaan, ook vanwege de autoriteiten. Bovendien zijn er voor bewoners

die dreigen te worden besneden wettelijke middelen voorhanden om een klacht in te dienen bij de lokale

autoriteiten.

U maakte melding van een dergelijke (poging tot) aanklacht tegen uw ooms bij de politie voor uw vertrek

in 2005, maar u beweerde dat ze niets voor u deden (CGVS p.3). U slaagde er aanvankelijk niet in enig

begin van bewijs van deze klacht voor te leggen. Na het gehoor bij het CGVS verklaarde u in een brief

die u overmaakte aan het CGVS dat de politie geen kopie van de klacht meer had bijgehouden en dat u

via uw zus nog zou vragen een document te laten opstellen door de lokale vertegenwoordigers van uw

dorp. Enige tijd later legde u een dergelijk document neer van de vertegenwoordigers van het Wakiso

district (Wakiso Town Council), daterend van 21 mei 2014, ongeveer 9 jaar na uw vertrek uit Oeganda.

De bewijswaarde van dit document is omwille van het erg laattijdige, subjectieve en duidelijk

gesolliciteerde karakter echter zeer gering. Bovendien is het op zijn minst merkwaardig te noemen dat in

deze brief vermeld wordt dat u zich bij de ‘Wakiso Town Council’ zou aangemeld hebben op 15/8/2005,

terwijl uit uw gehoor bij het CGVS blijkt dat u een klacht indiende bij de politie (CGVS p.12) en niet bij de

‘Wakiso Town Council’, en dat u tijdens het gehoor bij het CGVS bovendien uw klacht ook niet meer wist

te situeren in de tijd, terwijl op het document van de ‘Wakiso Town Council’ dat u na het gehoor

neerlegde een specifieke datum (15/8/2005) vermeld staat. Ten slotte dient hieromtrent nog opgemerkt

te worden dat u van uw klacht geen melding maakte in de vragenlijst die werd opgesteld door de Dienst

Vreemdelingenzaken voor het CGVS, waardoor niet enkel de geloofwaardigheid van het door u

neergelegde document maar ook de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde feiten in Oeganda

wordt ondermijnd.

Ten tweede werd de geloofwaardigheid van uw relaas op bijkomende wijze aangetast door enkele

ongerijmdheden en vaagheden in uw verklaringen.

Zo dient allereerst gewezen te worden op de weinig consistente verklaringen die u tijdens het gehoor

voor het CGVS aflegde over uw problemen in Oeganda. In het begin van het gehoor voor het CGVS

stelde u immers dat uw zus (K.) en haar dochter besneden werden nadat u Oeganda verlaten had

(CGVS p.2). Later tijdens hetzelfde gehoor beweerde u echter dat uw zus (K.) besneden werd toen u

zich nog in Oeganda bevond (CGVS p.10) en dat uw nichtje, de dochter van uw zus (K.), besneden

werd toen u zich in Griekenland bevond (CGVS p.10). Hierbij dient tevens opgemerkt te worden dat het

wel erg eigenaardig is dat uw vader –die tegen besnijdenissen was (CGVS p.9-10)- wel u, maar niet uw
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zus beschermd zou hebben tegen de besnijdenis en dat enkel u uiteindelijk bent gevlucht en uw zus

niet. Meer nog, zij zou u in het dorp zelf verborgen gehouden hebben, en dit gedurende enkele

maanden vanaf de dood van uw vader in 2005 tot eind 2006, toen u het land uiteindelijk hebt

verlaten (CGVS p.10).

Voorts gaf u blijk van een opvallende vaagheid en onwetendheid omtrent kerngegevens binnen uw

asielrelaas. Zo dient gewezen te worden op het feit dat u betreffende uw eigen besnijdenissituatie en de

gebruiken hieromtrent binnen uw eigen familie zo goed als niets bleek af te weten. U kon eerst en vooral

niet antwoorden op de vraag door wie, wanneer of waar de besnijdenissen gewoonlijk uitgevoerd

worden in uw dorp. U opperde dat, wat u betreft, uw ooms het zelf zouden doen (CGVS p.11). Echter,

toen u dan naar de juiste naam van deze ooms gevraagd werd, bleek dat u geen precieze namen kon

geven. U vermeldde de naam ‘(W.)’, maar voegde hier meteen aan toe dat al uw ooms dezelfde naam

hebben (CGVS p.9). Gelet op het feit dat uw ooms aan de oorsprong lagen van uw vlucht uit uw land en

gelet op het feit dat het hier toch over nauwe familieleden (de broers van uw vader) gaat, kan op zijn

minst van u verwacht worden dat u hun volledige namen zou kennen.

Verder dient opgemerkt te worden dat u ook over de algemene situatie rond besnijdenissen in Oeganda

weinig geïnformeerd bleek te zijn. U wist bijvoorbeeld niet welke soorten besnijdenissen er in Oeganda

bestaan en ook over de Oegandese wetgeving betreffende besnijdenissen bleek u niet goed op de

hoogte te zijn (CGVS p.3 en 11). Uw algehele onwetendheid over zaken die de kern van uw

asielaanvraag uitmaken, plaatst een bijkomende kanttekening bij de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas.

Ten derde werden ongerijmdheden vastgesteld in uw opeenvolgende verklaringen over de door u

gebruikte identiteitsdocumenten voor uw reis vanuit Oeganda naar Griekenland en voor uw reis van

Griekenland naar België. U legde ter staving van uw asielaanvraag geen identiteitsdocument neer. In uw

verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken gaf u te kennen dat u uw Oegandees paspoort in

Oeganda achterliet en dat u niet wist welke documenten er voor u werden gebruikt om naar Griekenland

te reizen. U zou met een Grieks paspoort en ‘een kaart’ vanuit Griekenland tot in België gereisd hebben

(DVZ verklaringen vraag 26A en vraag 32). Bij het CGVS daarentegen beweerde u dat u wel degelijk

met een Oegandees paspoort naar Griekenland hebt gereisd. U zou dit paspoort hebben achtergelaten

in Griekenland omdat het vervallen was (CGVS p.6). Voor uw reis vanuit Griekenland naar België werd

er volgens uw verklaringen op het CGVS dan weer een Belgisch paspoort gebruikt (CGVS p.6-7). Deze

anomalieën in uw verklaringen leggen opnieuw een hypotheek op uw algehele geloofwaardigheid.

Ten vierde dient nog opgemerkt te worden dat u Oeganda in 2005 verlaten hebt, met andere woorden

bijna 10 jaar geleden, en dat er bijgevolg vragen gesteld kunnen worden bij de actualiteit van uw vrees,

zeker gelet op het ontbreken van enig objectief bewijs hieromtrent (zie eerder).

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u Oeganda uit vrees voor vervolging heeft

verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zou lopen, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Wat uw problemen in Griekenland betreft, met name dat u door leden van ‘Golden Dawn’ (Gouden

Dageraad, Griekse extreemrechtse politieke partij) omwille van uw huidskleur werd beledigd en dat uw

Nigeriaanse echtgenoot (A.C.) door hen werd geslagen in juli 2013, dient ten overvloede opgemerkt te

worden dat u hebt nagelaten deze problemen te melden bij de plaatselijke (Griekse) autoriteiten (CGVS

p.7-8). Aldus kan gesteld worden dat u de juridische mogelijkheden in Griekenland, het land waar u van

2006 tot 2013 verbleef en waar u officieel huwde en nadien uit de echt scheidde, niet hebt

aangesproken laat staan uitgeput alvorens naar België te komen. Bovendien ondermijnt het feit dat uw

echtgenoot, die naar u verklaarde toch het slachtoffer werd van fysiek geweld, zelf nog steeds in

Griekenland zou verblijven, de door u aangehaalde vrees voor vervolging in Griekenland.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten kunnen bovenstaande

appreciatie niet wijzigen. Het Belgische medische attest dat u voorlegde, betreft een vaststelling van dr

(G.C.) dat u geen vrouwelijke besnijdenis hebt ondergaan. Het Griekse huwelijkscertificaat van uw

eerste huwelijk met (M.E.), het Griekse echtscheidingsdossier en het huwelijkscertificaat dd 12/5/2013

van uw tweede huwelijk in Griekenland, met (C.A.), bevatten louter persoonsgegevens die hier niet

betwist worden.

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande conclusie al evenmin wijzigen, zeker

in het licht van de vaststellingen die werden gedaan betreffende uw geloofwaardigheid (cfr supra). De 2

doktersbrieven over de algemene situatie in Oeganda en over de besnijdenis van uw nicht (R.), die u na

het gehoor bij het CGVS overmaakte aan het CGVS, werden net zoals de brief van het Wakiso Town

Council, op vraag van uw zus in Oeganda opgesteld in 2014, 9 jaar na uw vertrek uit Oeganda,

waardoor de bewijswaarde ervan, net als de brief van Wakiso Town Council zelf, omwille van hun

laattijdige, gesolliciteerde en subjectieve karakter, eerder gering is (cfr supra). De foto die u voorlegde

en waarvan u stelde dat uw nichtje (R.) hier op staat afgebeeld na haar besnijdenis, bevat geen enkele

objectieve informatie over het tijdstip, de plaats of over de omstandigheden waarin deze foto werd
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genomen, noch over de persoon zelf die er op afgebeeld staat. De brieven van uw familieleden ((A.K.)

en uw broer (R.)) zijn (ongedateerde) brieven die tot u persoonlijk gericht zijn en die geen objectieve,

verifieerbare informatie bevatten maar slechts een subjectieve weergave van de feiten zijn.

Aangaande de advertentie die u neerlegde uit de krant ‘Daily Monitor’ dd 5/1/2007 dient opgemerkt te

worden dat uit de inhoud van deze advertentie enkel blijkt dat u ‘verdween’ in 2006 en dat u door uw

familie werd gezocht. Verder staat in dit artikel geen enkele verwijzing naar de door u aangehaalde

problemen in Oeganda. Het is daarenboven opmerkelijk dat u zelf over dit artikel helemaal niets kon

vertellen, alhoewel het toch onmiddellijk betrekking heeft op u. Zo kon u niets vertellen over de inhoud

van het artikel. U zou er zelfs niet eens naar gevraagd hebben (CGVS p.2). Verder zei u verkeerdelijk

dat de advertentie in de krant ‘New Vision’ verschenen is (CGVS p.2). Bovendien maakte u van het

bestaan van dit document geen gewag bij de Dienst Vreemdelingenzaken, naar eigen zeggen omdat u

niet wist hoe belangrijk het was. U zou het artikel pas opgevraagd hebben bij uw zus op aanraden

van uw advocaat (CGVS p.2). Bovenstaande vaststellingen doen verder afbreuk aan uw algehele

geloofwaardigheid en kunnen de hiervoor gestelde conclusie omtrent uw asielaanvraag bijgevolg niet

wijzigen.

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. Verzoekster beroept zich in een eerste en enig middel op de schending van artikel 48/3 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), artikel 1, A, (2) van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, artikel 1, (2) van het Protocol

betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967 en de materiële motiveringsplicht.

Inzake de motivering dat vrouwenbesnijdenis (FGM) in haar etnie niet voorkomt, dat er in Oeganda veel

weerstand tegen FGM is en dat er wettelijke middelen zijn om klacht in te dienen bij de autoriteiten,

alsmede inzake de klacht die zij indiende, betoogt verzoekster:

“Verzoekster is het daarmee niet eens.

Het valt verzoekster op dat het onderzoek naar vrouwenbesnijdenis in Oeganda, zich vooral

concentreert in de oostelijke regio van Oeganda.

Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de onderzoekers in die regio gemakkelijk aan informatie

kunnen geraken door de plaatselijke organisaties die vrouwenbesnijdenis aldaar aanvechten.

Verzoekster komt echter uit het Westen van Oeganda. Daar is er geen specifieke informatie in het

administratief dossier over terug te vinden.

Daarom is het voor verzoekster bijzonder moeilijk om te bewijzen dat er ook in haar regio (Kasese) aan

vrouwenbesnijdenis gedaan wordt.

Verzoekster legt wel informatie neer waaruit blijkt dat er een toename is (!) van de

vrouwenbesnijdenissen.

(zie bijlage, stukken 3 en 4)

Ook omwille van het privé en traditioneel karakter van de vervolging kan zij geen tastbaar bewijs

leveren, in tegenstelling met de gebruikelijke bewijzen die gehanteerd worden in andere asielaanvragen.

Wel werd er een privé document van een familielid (brief broer (R.)) neergelegd alsook een brief van het

Wakiso Town Council district van 21/05/2014.

Concreet ging verzoekster 1 maand na de dood van haar vader naar de lokale politie om klacht in te

dienen tegen haar ooms.

(zie gehoorverslag CGVS dd 13/05/2014, blz 12)

Daar vroegen ze aan de verzoekster waarom dat zij dit kwam aangeven gelet op het feit dat de regering

er tegen was.

(zie gehoorverslag CGVS dd 13/05/2015, blz 11)

Een bewijs hiervan kan verzoekster niet verschaffen. Immers uit het persoonlijk contact met haar zus

(K.) blijkt dat de politie nog steeds geld hiervoor vragen !

(zie gehoorverslag CGVS dd 13/05/2014, blz 12)

In de bestreden beslissing tracht tegenpartij voor te houden dat de geloofwaardigheid van het

neergelegde document, met name dat van de vertegenwoordigers van het Wakso district, zeer gering is

en zelfs dat de niet vermelding van de klacht bij de DVZ in de vragenlijst de geloofwaardigheid van de

door verzoekster aangehaalde feiten in Oeganda ondermijnd worden.
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Verzoekster wenst er op te wijzen dat zij tijdens het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet vrijuit

heeft kunnen spreken, doch dat haar herhaaldelijk gewezen werd op het feit dat ze kort en

samenvattend haar relaas diende te vertellen en dat ze naderhand wel de tijd zou krijgen om haar

relaas gedetailleerd en genuanceerd te vertellen bij tegenpartij.

Deze omstandigheden worden door het merendeel van de kandidaat-vluchtelingen bijgetreden. Er mag

dan ook van uitgegaan worden dat dergelijke omstandigheden overeenstemmen met de werkelijkheid!

Gelet op deze omstandigheid is het dan ook niet redelijk om vermeende omissies tussen de vragenlijst

en de verklaringen zoals afgelegd bij tegenpartij als basisargument aan te halen in een

weigeringsbeslissing.”

Aangaande de inconsistente verklaringen, vaagheden en onwetendheden die haar worden verweten

over haar problemen, stelt verzoekster:

“Verzoekster meent dat het toch duidelijk is dat wat haar zus betreft zij nog in Oeganda was toen haar

zus besneden werd en wat haar nichtje betreft dat ze in Griekenland was, want haar broer (R.) had haar

een brief geschreven dat ze geld moest opsturen omdat haar nichtje zo gewond was.

(zie gehoorverslag CGVS dd 13/05/2014, blz 10)

Ook vindt tegenpartij het opmerkelijk dat de zus van verzoekster niet gevlucht is, maar wel verzoekster

en dat het wel heel eigenaardig is dat haar vader niet haar oudste zus kon beschermen tegen de

besnijdenis.

Haar vader was een oude man. Hij zei tegen verzoekster dat zijn broers zeer slecht waren, maar dat ze

ook heel sterk waren.

Precies omdat haar zus dit had ondergaan wilde zij dit ook niet voor verzoekster. Haar zus heeft haar

ook hierin veel geholpen door haar te laten onderduiken.

(zie gehoorverslag CGVS dd 13/05/2014, blz 6 helemaal bovenaan en 10 helemaal onderaan)

Verzoekster weet wel degelijk de namen van haar ooms: (Joh.) en (Jos.).

Ook plaatst tegenpartij een bijkomende kanttekening bij de geloofwaardigheid van het asielrelaas

doordat verzoekster weinig geïnformeerd lijkt over de algemene situatie rond besnijdenissen in

Oeganda.

Verzoekster wist niet dat dergelijke praktijken illegaal waren totdat ze naar de politie was geweest !!

(zie gehoorverslag CGVS dd 13/05/2014, blz 11)”

Betreffende haar reis vanuit Oeganda naar Griekenland en vanuit Griekenland naar België, voert

verzoekster aan:

“Eerst en vooral is het zo dat verzoekster duidelijk heeft gesteld dat wanneer ze het document (lees:

paspoort) in Oeganda zou gelaten hebben dat ze dan ook geen documenten meer zou gehad hebben

om te reizen vanuit Oeganda naar Griekenland.

(zie gehoorverslag CGVS dd 13/05/2014, blz 6)

En mbt de reis vanuit Griekenland naar België is dit volgens verzoekster te wijten aan een misverstand.

Immers ook hier in België gebruiken mensen de notie paspoort terwijl het eigenlijk om hun

identiteitskaart gaat.

Ook zo voor verzoekster: een oude man had een Belgische identiteitskaart. Op het interview bij

tegenpartij zei ze paspoort maar het ging eigenlijk om een identiteitskaart.”

Met betrekking tot de actualiteit van haar vrees, stelt verzoekster:

“Uit de door haar voorgelegde informatie blijkt dat de besnijdenissen in Oeganda, spijts specifieke

wetgeving, aan het toenemen is.

(zie bijlage, stuk 4)

De opvolging van deze specifieke wet in Oeganda laat te wensen over, deels door gebrek aan

mankracht en financiële middelen.

Omwille van de vervolging waaraan zij is blootgesteld vanwege haar vrouwzijn meent verzoekster dat

men eerst haar zoon zal vermoorden, haar dan zal besnijden en dan zal uithuwelijken.

De geboorte van haar kind kan door uw Raad als een verzwarende factor beschouwd worden doordat

het tegen de traditie is om een baby te krijgen voor de besnijdenis. Bovendien trouwde ze met een man

buiten haar ‘tribe’.

Bovendien wachtte verzoekster in Griekenland op een telefoontje van haar zus opdat ze zou terug

kunnen keren, doch de situatie aldaar liet dit niet toe.

Niets liever dat verzoekster bij haar familie in Kampala wilde blijven !!

(zie gehoorverslag CGVS dd 13/05/2014, eindpagina)

In 2011 wilde verzoekster immers nog terug naar Oeganda doch haar zus vertelde haar dat haar

probleem nog steeds actueel is, zelfs na al die jaren, en dat haar familie (ooms) nog steeds op zoek zijn

naar haar.”
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Inzake haar problemen in Griekenland, doet verzoekster gelden:

“Mbt de situatie in Griekenland is tegenpartij niet ernstig.

Zij heeft ook informatie voorhanden waaruit blijkt dat de opvang en bescherming voor mensen met een

verblijfskaart (anno 2015) dramatisch zijn.

Vandaar ook de Europese regeling die aan de Europese lidstaten opgelegd werd om geen asielzoekers

naar Griekenland terug te sturen.

Ook is er voldoende informatie over de fascistische extreemrechtse beweging Gouden Dageraad en hun

malpraktijken.”

2.1.2. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog algemene informatie inzake FGM in Oeganda bij

het verzoekschrift (bijlagen 3 en 4).

2.1.3. Ter terechtzitting legt verzoekster door middel van een aanvullende nota en ter ondersteuning van

haar relaas drie brieven/attesten neer (rechtsplegingsdossier, stuk 9).

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

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

vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende

wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoekster al dan niet beantwoordt aan de criteria van

artikel 48/3 en 48/4. Hij dient daarbij in het kader van de devolutieve werking van het beroep niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.3. Verzoekster verklaart haar land van herkomst te zijn ontvlucht en stelt niet terug te kunnen uit

vrees dat haar ooms haar zouden dwingen zich te laten besnijden, haar zouden uithuwelijken en haar

kind zouden doden. De geloofwaardigheid van deze vrees wordt echter op fundamentele wijze

ondermijnd doordat verzoekster bij het CGVS niet eens bij machte bleek om de namen te verstrekken

van de twee ooms die zij zou vrezen (administratief dossier, stuk 10, p.9). Verzoekster stelt post factum

weldegelijk de namen van haar ooms te kennen en geeft twee voornamen. Dit doet echter geenszins

afbreuk aan de vaststelling dat zij tijdens het gehoor bij het CGVS deze namen niet kon verstrekken.

Verzoekster legde tevens herhaald tegenstrijdige verklaringen af over de beweerde besnijdenis van

haar zus en haar nicht. Bij het CGVS verklaarde zij aanvankelijk duidelijk dat zowel haar zus als het

dochtertje van haar zus (haar nichtje) werden besneden nadat zij was vertrokken uit Oeganda (ibid.,

p.2). Later tijdens haar gehoor verklaarde zij echter dat zij zag wat ze haar nichtje aandeden. Zij gaf aan

niet meer te weten wanneer haar nichtje precies werd besneden doch stelde uitdrukkelijk dat dit

gebeurde nog voordat zij haar land verliet (ibid., p.9). Even verder verklaarde verzoekster dan weer dat

haar zus werd besneden toen zij nog in Oeganda was en dat haar nichtje werd besneden toen zij reeds

in Griekenland was (ibid., p.10). Verzoekster beperkt zich ertoe de laatste versie van haar verklaringen

te bevestigen. Dit kan de voormelde tegenstrijdigheden geheel niet teniet doen. Het doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van haar voorgehouden vrees voor FGM dat verzoekster ter ondersteuning van deze

vrees beweert dat haar naaste familieleden werden besneden doch omtrent hun besnijdenissen

dermate tegenstrijdige verklaringen aflegt.

Dit klemt nog des te meer daar verzoekster in de vragenlijst nergens enige melding maakte van de

beweerde besnijdenis van haar zus en haar nichtje (administratief dossier, stuk 17, vragenlijst). Dat zij

bij de DVZ erop werd gewezen dat zij kort diende te zijn kan dit geenszins verklaren. Van een

kandidaat-vluchtelinge, die beweert te vrezen voor haar leven en vrijheid en daarom de bescherming

van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van haar asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de

elementen die de directe aanleiding vormen van haar vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Zij

dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op

haar de verplichting rust om haar volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks

dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten

te geven, kan worden aangenomen dat verzoekster een voor haar vrees dermate essentieel en frappant

element als het gegeven dat ook haar zus en haar nicht gedwongen werden besneden hierin zou

hebben vermeld. Zij werd er bij het invullen van de vragenlijst immers duidelijk op gewezen dat zij – zij
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het in het kort – de voornaamste elementen of feiten moest weergeven waarom zij bij een terugkeer

naar haar land van herkomst problemen vreesde.

Indien zij werkelijk vervolging vreesde vanwege haar ooms, is het voorts niet plausibel dat verzoekster

met de hulp van haar zus nog maandenlang in verschillende huizen zou hebben verbleven in hetzelfde

dorp waar ook haar ooms woonden (ibid., p.9-10). Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zij dit

dorp eerder zou hebben verlaten indien de actoren van haar vervolging zich aldaar bevonden.

De geloofwaardigheid van verzoeksters asielrelaas wordt verder op ernstige wijze ondermijnd door haar

bewering dat haar broer P. door haar ooms zou zijn gedood. Aan deze bewering kan namelijk niet het

minste geloof worden gehecht. Verzoekster vermeldde de moord op haar broer door haar ooms immers

nergens in de vragenlijst van het CGVS (administratief dossier, stuk 17, vragenlijst). Nochtans zou haar

broer R. haar hiervan reeds in Griekenland op de hoogte hebben gebracht (administratief dossier, stuk

10, p.14). Dat zij bij de DVZ erop werd gewezen dat zij kort diende te zijn kan deze markante omissie

omwille van de reeds hoger aangehaalde redenen geenszins verklaren. Het is totaal niet geloofwaardig

dat verzoekster een cruciaal gegeven als de moord op haar broer door haar ooms niet zou hebben

vermeld in de vragenlijst indien deze werkelijk had plaatsgevonden. De voormelde omissie klemt nog

des te meer daar verzoekster bij de DVZ werd gevraagd om haar broers en zussen (inclusief halfbroers

en-zussen, geadopteerde broers en zussen en overleden broers en zussen) op te sommen doch in dit

kader nergens enige melding maakte van een (half)broer die P. heette (administratief dossier, stuk 17,

verklaring, nr.17).

Verzoekster, die nochtans hooggeschoold is (ibid., nr.11), heeft daarenboven kennelijk nagelaten zich

voorafgaand aan het gehoor bij het CGVS te informeren omtrent de situatie en de wetgeving inzake

FGM in haar land van herkomst. Zij wist niet of FGM aldaar strafbaar was. Waar en wanneer de wet

inzake FGM in Oeganda werd goedgekeurd, wist zij evenmin. Ook wist zij niet welke soorten

besnijdenissen er voorkomen in Oeganda (administratief dossier, stuk 10, p.3, 11). Dat verzoekster

onwetend bleek en naliet zich te informeren omtrent de praktijk en wetgeving inzake FGM in haar land

van herkomst doet andermaal afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar verklaarde vrees. Dit betreft

immers het kerngegeven van haar relaas en haar vrees zodat redelijkerwijze van haar kon worden

verwacht dat zij zich hierover zou hebben geïnformeerd.

Het voorgaande geldt des te meer daar uit de informatie voorhanden in het dossier blijkt dat de

prevalentie van FGM in verzoeksters land van herkomst bijzonder laag is en dat haar etnie niet de

traditie heeft om vrouwen te besnijden. Waar verzoekster beweert dat dit uit de informatie in het dossier

niet kan worden afgeleid, kan zij aldus niet worden gevolgd. Uit de informatie in het administratief

dossier (stuk 21) en bij de nota (rechtsplegingsdossier, stuk 5, bijlagen) blijkt dat de prevalentie van

FGM in Oeganda bij vrouwen tussen 15 en 49 jaar minder dan 2% bedraagt. Tevens blijkt hieruit

duidelijk dat FGM in Oeganda enkel wordt toegepast bij een beperkt aantal etnische groepen, met name

de Sabiny, Tepeth, Pokot, Kadama, Nubiërs en Somali. Dat de prevalentie van FGM in Oeganda laag is

en niet wordt uitgeoefend in verzoeksters etnie, blijkt overigens tevens uit de informatie die verzoekster

zelf bij het verzoekschrift voegt (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 3 en 4).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoeksters asielrelaas en vrees voor vervolging. Aangezien zij niet aannemelijk maakt ooit

persoonlijk te zijn geconfronteerd met een probleem van FGM en uit de hoger aangehaalde informatie

blijkt dat de prevalentie van FGM in haar land bijzonder laag is en in haar etnie niet wordt toegepast,

toont verzoekster geheel niet aan dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst slachtoffer zou

dreigen te worden van een gedwongen besnijdenis. De in dit kader geuite stelling dat de geboorte van

haar kind en haar huwelijk met een man van een andere stam als verzwarende omstandigheid worden

gezien is, nog daargelaten dat dit een blote en niet-gestaafde bewering betreft, bijgevolg niet dienstig.

De in het administratief dossier opgenomen documenten (stuk 20) zijn niet van die aard dat zij afbreuk

kunnen doen aan het voorgaande.

Ten aanzien van de aankondiging in een krant dienen een aantal vaststellingen te worden gemaakt die

nog verder afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van verzoeksters relaas en die de bewijswaarde van

dit stuk volledig ondergraven. Vooreerst is het bevreemdend dat hierin wordt vermeld dat de familie van

verzoekers vader, W.O., op zoek is naar hun dochter (verzoekster). Volgens het niet-betwiste

feitenrelaas zou verzoeksters vader immers reeds in 2005, hetzij geruime tijd voor de publicatie van de

aankondiging, zijn overleden. Verder is het opmerkelijk dat de aankondiging onvolledig is en eindigt met

de frase “A reward awaits to whoever”. Verzoekster verklaarde bovendien niet te weten wat er juist in
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het krantenartikel stond en stelde hiernaar niet eens te hebben gevraagd (administratief dossier, stuk

10, p.2). Dat zij een dergelijk gebrek aan interesse vertoonde omtrent de inhoud van de aankondiging

die zij zelf neerlegde ter staving van haar relaas, doet afbreuk aan zowel de geloofwaardigheid van haar

verklaringen als de bewijswaarde van dit stuk. Hoe dan ook blijkt uit deze aankondiging niet waarom

verzoeksters familie haar tracht te vinden en bevat dit nergens enige verwijzing naar de door haar

aangehaalde problemen in Oeganda.

De brief inzake de onmogelijkheid om de klacht van de politie te verkrijgen, gaat uit van verzoekster.

Deze brief bevat slechts enkele blote beweringen en bevat geen objectief verifieerbare informatie.

De brief van de ‘Wakiso Town Council’, die verzoekster neerlegde in de plaats van een document van

de politie, werd uitgereikt ongeveer negen jaar na verzoeksters vertrek uit haar land van herkomst en

vertoont een klaarblijkelijk gesolliciteerd karakter. Bovendien is de inhoud van dit stuk in strijd met

verzoeksters verklaringen bij het CGVS. Nog daargelaten dat het bevreemdend is dat verzoekster bij het

CGVS niet kon aangeven bij welke politiedienst zij klacht zou hebben ingediend, stelde zij immers wel

herhaald en duidelijk dat zij naar de politie ging (ibid., p.10, 12). Volgens de brief zou verzoekster zich

echter tot de ‘Wakiso Town Council’ hebben gewend. Bovendien kon omwille van de reeds hoger

aangehaalde redenen worden verwacht dat verzoekster in de vragenlijst van het CGVS melding zou

hebben gemaakt van het voor haar relaas en vrees essentiële gegeven dat zij zich vergeefs tot de

autoriteiten van haar land zou hebben gewend om bescherming te bekomen. Zij liet echter na hiervan in

de vragenlijst melding te maken. Derhalve kan aan voormelde brief evenmin bewijswaarde worden

gehecht.

De foto van de persoon van wie verzoekster stelt dat het haar nichtje is kan evenmin afbreuk doen aan

het voorgaande. Gezien deze slechts een momentopname bevatten, in scène kunnen zijn gezet en

makkelijk manipuleerbaar zijn, kan aan foto’s slechts een geringe bewijswaarde worden gehecht. Ten

aanzien van de neergelegde foto blijkt bovendien niet wie de hierop afgebeelde persoon is. Evenmin

kan hieruit worden afgeleid waar, wanneer of in welke omstandigheden deze foto is genomen.

De brieven van verzoeksters familieleden betreffen persoonlijke briefwisseling waaraan, gelet op de

familiale band tussen de opstellers van deze brieven en verzoekster, geen objectieve bewijswaarde kan

worden gehecht.

De documenten van het ‘Wakiso Health Centre’ werden uitgereikt bijna negen jaar na verzoeksters

vertrek uit haar land van herkomst en vertonen een duidelijk gesolliciteerd karakter. Opdat aan zulke

documenten enige bewijswaarde zou kunnen worden gehecht, dienen zij te worden neergelegd in het

kader van een geloofwaardig relaas. Zij kunnen slechts ondersteunende bewijswaarde genieten doch

volstaan op zich geenszins om de teloorgegane geloofwaardigheid van het relaas te herstellen.

De documenten uit Griekenland, het medisch attest waaruit blijkt dat verzoekster niet is besneden en de

briefomslag bevatten geen elementen die enig uitstaans hebben met verzoeksters asielrelaas en

kunnen evenmin afbreuk doen aan de voormelde vaststellingen.

De ter terechtzitting neergelegde documenten kunnen de teloorgegane geloofwaardigheid van

verzoeksters relaas en vrees voor vervolging evenmin herstellen (rechtsplegingsdossier, stuk 9).

De brief van het politiekantoor wordt slechts neergelegd in de vorm van een kopie. Gelet op de

manipuleerbaarheid van kopieën kan aan dit stuk geen bewijswaarde worden gehecht. Dit klemt des te

meer daar het niet aannemelijk is dat een politiekantoor bijna acht jaar nadat een verdwijning wordt

gerapporteerd een brief met een vraag om bijstand zou richten aan ‘al wie het mogelijks aanbelangt’.

Daarenboven is de inhoud van de brief flagrant in strijd met verzoeksters verklaringen. Verzoekster

beweerde immers te zijn gevlucht omdat haar ooms haar wilden besnijden en omdat haar vader, die in

2005 overleden was, haar hiertegen niet meer kon beschermen. Volgens de brief zou verzoeksters

vader haar verdwijning echter hebben aangegeven in 2006.

De brief van bisschop K.N. wordt eveneens slechts bijgebracht in de vorm van een makkelijk te

manipuleren kopie. Hoe dan ook vertoont de inhoud van deze brief een kennelijk gesolliciteerd karakter

en werd deze uitdrukkelijk opgesteld met het oog op verzoeksters asielprocedure.

De brief waarvan verzoekster stelt dat deze terug te vinden is op het internet, kan niet worden

teruggevonden via de door haar verstrekte link. Ook deze brief wordt slechts bijgebracht in de vorm van

een makkelijk te manipuleren kopie. Daarenboven betreft het een document dat om het even wie, om

het even waar en om het even wanneer kan zijn opgesteld en waarvan de herkomst niet kan worden

nagegaan. Verder is het niet aannemelijk dat de opstellers van deze brief zouden oproepen om

verzoekster te straffen bijna tien jaar nadat zij zich aan de culturele traditie zou hebben onttrokken.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.



RvV X - Pagina 9

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

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

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.4. Verzoekster beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen

andere elementen dan deze ten grondslag van haar asielrelaas. Gelet op de hoger vastgestelde

ongeloofwaardigheid van dit relaas, toont zij, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier september tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


