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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 17.318 van 17 oktober 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 4 juli 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 19 juni 2008.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 28 augustus 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat I. TWAGIRAMUNGU, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:

“U verklaarde de Oegandese nationaliteit te bezitten. U stelde een etnische Muganda
te zijn, afkomstig uit het zuiden van Oeganda. Sinds 1999 woonde u in Luzira nabij
Kampala (Centraal Oeganda), samen met uw partner (S.) en jullie vijf k inderen. In 2000
huwde u met Richard (O.), een etnische Acholi uit het noorden van Oeganda. Uw
echtgenoot was een actieve militant van de oppositiepartij “Forum for Democratic
Change (FDC)” en u was ook een sympathisant van deze partij sinds 2001. Als
secretaris van de vrouwenbeweging binnen de gemeenteraad van Luzira,
sensibiliseerde u burgers FDC te steunen. Uw man werd twee weken opgesloten door
de overheid wegens zijn activiteiten voor FDC. Omdat de overheid jullie thuis bleven
lastig vallen, verhuisden jullie in januari 2005 naar het geboortedorp van uw echtgenoot,
met name Forgod nabij Gulu in het noorden van Oeganda. Op 20 mei 2005 vielen
rebellen van de “Lord Resistance Army (LRA)” jullie dorp aan. U werd door rebellen
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verkracht in het bijzijn van uw man. Jullie werden samen met vele andere burgers
meegenomen door de rebellen. U werd gescheiden van uw man, waarvan u sindsdien
geen nieuws hebt. U werd gedwongen de rebellengroep te volgen gedurende meer dan
twee jaar. Jullie stapten vaak dag en nacht doorheen de wildernis. Onderweg werden
dorpen aangevallen en geplunderd door de LRA-rebellen en diende u de buitgemaakte
goederen te dragen. Jullie bleven korte tijd in geïmproviseerde kampen in de jungle,
waar u hutten bouwde, water haalde en kookte. U werd door verschillende rebellen
meermaals verkracht. U werd toegewezen als vriendin van een rebel genaamd (O.). U
moest voor hem ook huishoudelijk  werk doen. Onderweg met de rebellen, was u
getuige van gevechten met overheidstroepen. Begin oktober 2006, verhuisde u met de
rebellen naar buurland Soedan. U verbleef er ongeveer een jaar in een kamp van de
rebellen te Gelle. In september 2007 kon u uit dit rebellenkamp ontsnappen, samen
met een andere vrouw, Suzan (A.). Te voet, per fiets en per bus bereikten jullie een
maand later de plaats Tororo, gelegen aan de grens tussen Oeganda en Kenia. U liet
er uw vriendin Suzan achter en reisde op 21 oktober 2007 per bus naar Nairobi. U
verbleef er in Umoja (Nairobi) gedurende twee weken bij (N.), een vriend van uw neef.
Uw vliegtuigreis werd betaald door een nicht die in de Verenigde Staten van Amerika
verblijft. U reisde samen met smokkelaar (M.), die een vervalst paspoort voor u
bijhield. U kwam op 5 november 2007 toe in België en vroeg er de volgende dag asiel
aan.”

2. 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). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (R.v.St., X,
nr. 43.027, 19 mei 1993) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de
bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (R.v.St., X, nr. 173.197, 5 juli 2007). De
ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit
tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“Er dient te worden vastgesteld dat u een vrees voor vervolging in de zin van de
Geneefse Vluchtelingenconventie of een risico op het lijden van ernstige schade zoals
voorzien in de bepaling van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk  hebt gemaakt.
Vooreerst verklaarde u uw land van herkomst Oeganda te hebben verlaten omwille van
uw ontvoering en mishandeling door LRA-rebellen in het noorden van Oeganda en in
Soedan. Er kan echter sterk getwijfeld worden aan uw vermeende gedwongen verblijf
bij LRA-rebellen gedurende meer dan twee jaar, met name van 20 mei 2005 tot
september 2007.
Niettegenstaande deze lange verblijfsduur, bleef u immers onwaarschijnlijk  vaag en
bleek u op verregaande wijze onwetend te zijn over uw rebellengroep, de plaatsen en
kampen die u met de rebellen aandeed alsook de gebeurtenissen tijdens uw
vermeende verblijf bij de rebellen. Na herhaalde bevraging, stelde u dat u deel
uitmaakte van een groep LRA-rebellen, bestaande uit in totaal 89 personen (zie
gehoorverslag CGVS, p. 6). Deze groep bestond uit 15 gewapende mannelijke rebellen
en verder vooral uit meisjes en vrouwen zoals u (p. 6). U kon slechts één rebel bij
naam noemen, namelijk  Ojol, een soort leider, die u als vrouw nam (p. 4, 5 en 6). U
kon verder geen toelichtingen verschaffen met betrekking tot de volledige identiteit van
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Ojol (andere namen, herkomst) en zijn rol binnen deze rebellengroep (functie, graad,
verantwoordelijkheden)(p. 5 en 6). U weet niet wie de leider was of wie de leiders waren
van uw rebellengroep; u kon geen toelichtingen verschaffen over een structuur en
hiërarchie binnen uw rebellengroep (p. 5). Vanaf oktober 2006 sloot uw groep zich aan
bij een honderdtal andere rebellen in hun kamp te Gelle (Soedan), waar u nog een jaar
verbleef, maar u kon geen van hen bij naam noemen en evenmin hun leider of leiders
duiden (p. 5 en 6). Uw onwetendheid ondergraaft de geloofwaardig van uw relaas,
gezien de lange tijd die u doorbracht in de groep en gelet op de speciale
omstandigheden. Als verschoningsgrond stelde u dat u bang was van de rebellen en
dat u niet veel met hen praatte (p. 5). Dit argument overtuigt geheel niet, te meer daar u
toegaf dat u na verloop van tijd deel begon uit te maken van de groep (p. 4). U stelde
ook dat u niet zo goed bent in het onthouden van namen (p. 6). Dit argument kan niet
ernstig genomen worden, aangezien u wel spontaan acht namen kon noemen van
LRA-leden die niet tot uw groep behoorden maar die u wel hoorde vernoemen tijdens uw
verblijf bij de rebellen (CGVS, p. 3 en bijlage), met name LRA-leider Joseph Kony, zijn
secondant Vincent Otti, commandant Tabuley, Tolbert Yadin Nyeko, Justin Odong,
Okono Okot, Adhiambo en Abudema. Verder noemde u nog drie vrouwen uit uw
rebellengroep waarmee u contact had, met name Aciro, Abolo en Awinjo (p. 4).
Bovendien verklaarde u vanaf uw ontvoering in Forgod nabij Gulu op 20 mei 2005 uw
rebellengroep te hebben gevolgd van plaats naar plaats (u bleef korte tijd ter plaatse,
maximum twee weken, in zelfgemaakte hutten in de wildernis) totdat u in oktober 2006
in een geheim rebellenkamp in Oeganda verbleef en vervolgens verhuisde naar een
rebellenkamp in het Zuid-Soedanese Gelle (CGVS, p. 3). Herhaaldelijk  gevraagd naar
namen van plaatsen die u passeerde of waar u verbleef, kon u enkel het dorp Kiraka in
Oeganda en het dorp annex rebellenkamp Gelle in Soedan noemen (p. 3). Deze twee
genoemde plaatsen kon u verder niet nader situeren (district, provincie, nabije stad),
noch het geheime rebellenkamp in Oeganda of plaatsen onderweg (CGVS, p. 3, 7 en
bijlage). In de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, werd geen
plaats gevonden met de naam Gelle maar wel met de naam Kiraka, gelegen in Centraal
Oeganda en dus buiten het gebied waar de LRA actief was (zie informatie in het
administratief dossier). Geconfronteerd met een vijftiental plaatsnamen aan
weerszijden van de grens Oeganda-Soedan, stelde u deze niet te kennen maar wel
gehoord te hebben van de plaatsen Juba, Yei, Kajo Keji en Jale (p. 7 en 8). U stelde
met de rebellen vooral in de wildernis te hebben verbleven en dorpen te hebben
vermeden (qua overnachting), maar anderzijds verklaarde u dat uw rebellengroep
dorpen aanviel en dat u aldaar buitgemaakte goederen diende mee te dragen (p. 3).
Gevraagd naar kampen voor ontheemden (IDPs) stelde u enkel hiervan gehoord te
hebben, terwijl meer dan een miljoen personen sedert vele jaren in dergelijke kampen
verblijven, in het bijzonder in het district Gulu, en dat de LRA ook dergelijke kampen
aanvielen (zie informatie in het administratief dossier). Verder bleef u uiterst vaag over
uw activiteiten en belangrijke gebeurtenissen tijdens uw tweejarig verblijf bij de
LRA-rebellen. U herhaalde telkens diverse werken te hebben uitgevoerd en geregeld te
zijn misbruikt door rebellen (CGVS, p. 6). U herinnert zich één gevecht in Kiraka met
overheidstroepen (CGVS, p. 3). Met betrekking tot de jarenlange onderhandelingen
tussen de rebellen en de Oegandese overheid (zie informatie in het administratief
dossier), kon u enkel melden dat u in oktober 2006 vernam dat sommige
LRA-commandanten zich overgaven aan overheidstroepen en dat jullie groep daarom
naar Soedan verhuisde (CGVS, p. 8). U stelde meer te weten te zijn gekomen over de
vredesonderhandelingen via het internet toen u reeds in België verbleef (CGVS, p. 10).
Het is in dit verband opmerkelijk  dat vier van de LRA-leden die u zogezegd hoorde
vernoemen tijdens uw verblijf bij de rebellen (Ojol of Ojul, Odong, Nyeko en Okot of
Okut) herhaaldelijk  de lokale en internationale pers haalden als leden van een
delegatie LRA-leden (onder leiding van ene Martin “Ojul”, dezelfde familienaam als deze
van de rebel die u als vrouw nam) die vanaf juli-augustus 2006 deelnamen aan de
zogenaamde Juba-vredesonderhandelingen (zie informatie in het administratief
dossier). Verder bleek u niet te weten (CGVS, p. 9 en 10) dat LRA-leiders reeds
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geruime tijd internationaal gezocht worden en het internationaal strafhof hun arrestatie
beval, wat Joseph Kony ervan weerhoudt om een vredesverdrag te ondertekenen (zie
informatie in het administratief dossier). Voorgaande vaststellingen ondermijnen de
waarachtigheid van uw relaas.
Daarenboven kon u niet aannemelijk  maken dat u sinds uw ontsnapping in september
2007 uit de handen van de rebellen en uw verplaatsing buiten de rebellenzone in het
noorden van Oeganda, nog steeds dient te vrezen voor een behandeling door
voornoemde rebellen die overeenkomt met conventionele vervolging of met “ernstige
schade” in de zin van de bepalingen betreffende subsidiaire bescherming. Gevraagd
waarom u vervolgens naar Kenia en België reisde in plaats van terug te keren naar
Luzira (Kampala), waar uw vijf k inderen en hun vader verbleven, antwoordde u dat u
verstoord was door uw verblijf bij de rebellen en omdat u het regime van Museveni
vreest (p. 12). Gevraagd naar uw vrees in geval van een actuele terugkeer naar
Oeganda, herhaalde u te vrezen voor vervolging door het regime van president
Museveni omwille van uw voormalige betrokkenheid bij de oppositiepartij FDC. Uw
verklaringen in dit verband overtuigen echter geheel niet en komen onvoldoende ernstig
voor. U stelde geen lid te zijn geweest van FDC, maar wel een sympathisante ervan
sinds 2001 (CGVS, p. 2 en 10). Dit terwijl de FDC pas in 2004 werd opgericht (zie
informatie in het administratief dossier). Uw activiteiten beperkten zich tot het
sensibiliseren van burgers om FDC te steunen. U werd kennelijk  niet persoonlijk
geviseerd door de overheid, in tegenstelling tot uw echtgenoot Richard Okello, die een
actief lid en militant was van FDC en die hierom gedurende twee weken werd
opgesloten. Overigens sprak u niet eerder over de politieke vervolging van uw man,
omdat u dit door de Dienst Vreemdelingenzaken niet specifiek werd gevraagd (CGVS,
p. 13), aldus nog uw verklaringen. Jullie werden thuis in Luzira lastig gevallen door
leden van de regeringspartij, zodanig dat jullie in januari 2005 verhuisden naar Gulu in
het Noorden van Oeganda. Waarom u na jaren afwezigheid in Kampala nog persoonlijk
zou kunnen geviseerd worden omwille van uw sympathieën voor de legale
oppositiepartij FDC, kon u niet verder toelichten (CGVS, p. 12). U baseert zich louter
op slechte herinneringen van drie jaar geleden (p. 14), terwijl actueel geen sprake is
van een ernstig risico op politieke vervolging van personen die zoals u enkel sympathie
vertoonden voor FDC (zie informatie in het administratief dossier).
De door u ingeroepen problemen zijn onaannemelijk  en er zijn verder ook geen
elementen in uw relaas of in de informatie over Oeganda waarover het
Commissariaat-generaal beschikt, om te geloven in het bestaan van een ernstig reëel
risico in uw hoofde op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de bepaling van
subsidiaire bescherming. Uit voornoemde informatie blijk t ondermeer dat de
LRA-rebellen enkel actief zijn in een deel van het Noorden van Oeganda en dus geen
bedreiging voor u zouden vormen in bijvoorbeeld Luzira (Kampala), waar uw moeder en
kinderen wonen.
U legde geen documenten neer die een controle van uw identiteit of reisweg zouden
kunnen mogelijk  maken. (…)”

3.2. Verzoekster vraagt de hervorming van de bestreden beslissing wegens “schending
van hetzij substantiële hetzij op straffe van nietigheid, overschrijding of afwending van macht”.

In een enig middel beroept verzoekster zich op een schending van artikel 1, A (2) van de
Conventie van Genève; de artikelen 48/2 en 48/4 van de Vreemdelingenwet; de artikelen 2 en
3 van de Uitdrukkelijke Motiveringswet en het algemeen principe van goed bestuur.
Verzoekster betoogt dat haar echtgenoot een actieve militant was van de oppositiepartij
“Forum for Democratic Change” (FDC) en dat zij sympathisant was sinds 2001 en als
secretaris van de vrouwenbeweging binnen de gemeenteraad van Luzira burgers
sensibiliseerde om het FDC te steunen. Haar echtgenoot werd omwille van zijn activiteiten
gedurende twee weken opgesloten en verzoekster vreest het regime omwille van haar
voormalige betrokkenheid en de activiteiten van haar echtgenoot voor het FDC.
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Aangaande haar verblijf bij de LRA-rebellen stelt zij dat de door haar gegeven inlichtingen juist
zijn en dat ze geen rebel werd. Zij kon de geheimen over de rebellen niet kennen.

3.3. Nopens de aangevoerde “schending van hetzij substantiële hetzij op straffe van
nietigheid, overschrijding of afwending van macht” voert verzoekster geen argumentatie aan,
ten gevolge waarvan voormelde schendingen niet dienstig worden aangebracht.
De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, 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 administratieve overheid dient in de akte de juridische en feitelijke
overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een
‘afdoende’ wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in
feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. Verzoekster brengt
kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële
motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.
Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij inzake haar identiteit en reisroute, hetgeen een
negatieve indicatie is voor haar asielrelaas.
Waar verzoekster aanvoert dat zij vervolging vreest omwille van haar sympathie of beweerd
behoren tot het FDC, stelt de Raad vast dat zij geen begin van bewijs bijbrengt omtrent haar
voorgehouden profiel, mede in acht genomen dat zij stelt secretaris van de vrouwenbeweging
binnen de gemeenteraad van Luzira te zijn geweest. Verzoekster weerlegt de motivering in de
bestreden beslissing niet waar deze stelt dat het FDC in 2004 werd opgericht, hetgeen niet te
verzoenen is met haar verklaring dat zij in 2001 sympathisante was. Zij licht evenmin in
concreto toe waarom zij actueel vervolging zou dienen te vrezen omwille van deze beweerde
politieke sympathie, wat des te meer klemt daar zij de beweerde arrestatie van haar
echtgenoot en haar vrees omwille van deze politieke voorkeur niet vermeldde bij haar
asielaanvraag (administratief dossier, stuk 12, “Vragenlijst”). 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. De kandidaat-vluchtelinge 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.
Aangaande haar beweerde ontvoering en verblijf bij de LRA-rebellen, waaromtrent de
bestreden beslissing uitvoerig motiveert, is verzoeksters verweer in het verzoekschrift niet
dienstig daar aangenomen moet worden dat zij, indien zij werkelijk ontvoerd werd en bij de
rebellen verbleef van 20 mei 2005 tot september 2007, in staat moet zijn concrete gegevens
mee te delen omtrent leiders, activiteiten en verblijfplaatsen.
De bestreden motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en
wordt niet dienstig weerlegd zodat zij door de Raad tot de zijne wordt gemaakt.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoekster voldoet aan de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

4.1. Verzoekster vraagt de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

4.2. Gelet op, enerzijds, de ongeloofwaardigheid van haar asielrelaas (zie sub 3.3.) en,
anderzijds, de niet-bestreden vaststelling in de bestreden beslissing nopens het actieterrein
van de rebellen in Oeganda en verzoeksters mogelijke verblijfplaats in Luzira (Kampala), kan
haar de subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend.  
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 17 oktober 2008 door:

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

mevr. A. DE POOTER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 A. DE POOTER. W. MULS.


