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nr. 185 912 van 26 april 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat 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 23 december 2016

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

staatlozen van 22 november 2016.

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 3 februari 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat X loco advocaat X en van

attaché X, 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 geboren in Mulago en van Muganda-origine. U

studeerde af aan het gezondheidsdepartement van de universiteit van Mulago maar werkte vervolgens

als marketeer in de autosector. In februari 2013 bent u gehuwd met X, hij verblijft nog steeds in Uganda.

U verklaart dat uw vader X is. U heeft eveneens een tweelingzus en vier halfbroers en halfzussen van

een andere vader. U verklaart dat uw vader de leider was van de Allied Democratic Forces (ADF), een

islamitische rebellenbeweging. U had echter niet al te veel contact met uw vader, hij woonde niet bij

jullie en kwam slechts nu en dan op bezoek. Rond augustus 2012 ging u voor één of twee maanden op

bezoek bij vrienden in DR Congo.

Begin 2013 verbleef u voor zeven maanden in Tanzania om er stage te lopen. U kon er vervolgens aan

de slag in een bedrijf van een vriend van uw vader dat aan import en export doet. In 2013 en 2014
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verbleef u vervolgens gedurende een jaar in Turkije. U vergezelde er opnieuw mensen van uw werk

maar u heeft er zelf niet gewerkt. U keerde telkens terug naar Uganda. U verklaart dat uw vader in

maart 2015 in Tanzania is gearresteerd en vervolgens werd uitgeleverd aan Uganda. Hij wordt

beschuldigd van verschillende moorden, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid. In april

2015 werd uw huis aangevallen. U verklaart niet te weten wie de daders waren. Uw familie deed

hiervan aangifte bij de politie om in staat te zijn bepaalde documenten te recupereren. Rond augustus

2015 werd uw huis opnieuw aangevallen. Jullie riepen daarop de hulp in van een advocaat. Op 04

september 2015 heeft u uiteindelijk Oeganda verlaten. U gebruikte uw eigen paspoort met visum om

naar België te reizen. U kwam op uitnodiging van een Belgische familie die u tijdens uw verblijf in Turkije

had ontmoet naar België. U verbleef enige tijd bij dit gezin en vroeg uiteindelijk op 30 september 2015

asiel aan. Dit nadat u bericht kreeg van uw moeder dat uw huis in september 2015 opnieuw werd

aangevallen en zij u aanraadde niet meer naar huis terug te keren. Ook uw moeder was tijdelijk gevlucht

naar Kenia maar keerde er rond december 2015 terug. U vreest niet met rust te worden gelaten omwille

van de activiteiten van uw vader.

U legt volgende documenten neer ter ondersteuning van uw asielrelaas: uw origineel paspoort, een

kopie van uw geboortecertificaat en dat van uw tweelingzus, een kopie van een attest over het verlies

van uw paspoort, een scan van het registratiecertificaat van uw advocaat, een originele brief van uw

advocaat dd 17.09.2015, een e-mail van uw moeder dd 17.09.2015, de krant Daily Monitor van

13.07.2015 waarin een artikel staat over uw vader (‘Mukulu’s ADF is finished – Kayihura’) en de krant

New Vision van 07.05.2015 met eveneens een artikel over uw vader (‘Tanzania to hand over Mukulu,

wanted in Uganda for crimes against humanity’)

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart te vrezen vervolgd te worden omdat u de dochter zou zijn van X, de leider van ADF. Er kan

getwijfeld worden aan uw verwantschap met deze rebellenleider en bovendien wordt geen geloof

gehecht aan het feit dat u enkel en alleen omwille van deze verwantschap vervolging zou dienen te

vrezen.

Vooreerst slaagt u er niet in uw verwantschap met Jamil Mukulu boven alle twijfel aan te tonen.

Ten eerste betreft het enige objectieve bewijs van uw verwantschap een kopie van de

geboorteakte van u en uw tweelingzus. Op dit document wordt ‘X’ aangegeven als uw vader. Hoewel

uit objectieve informatie beschikbaar bij het Commissariaat-generaal en toegevoegd aan het

administratief dossier (‘COI Case – UGA2016-001 – 18.07.2016’ en ‘Who is ADF’s Jamili Mukulu –

07.08.2015’) blijkt dat Jamil Mukulu verschillende aliassen gebruikte wordt nergens een alias als X

vermeld. U blijft er echter bij dat de officiële naam van uw vader X is (gehoorverslag CGVS p.15), terwijl

deze naam in geen enkele informatiebron werd teruggevonden. Evenmin slaagt u er zelf in hier

duidelijkheid over te verschaffen, aangezien u eerder in het gehoor voor het Commissariaat-generaal

verklaart dat Jamil Mukulu zijn officiële naam betreft (gehoorverslag CGVS p.12). Dit zorgt reeds voor

gerede twijfel dat uw vader en de gearresteerde rebellenleider Jamil Mukulu één en dezelfde persoon

zouden betreffen. Daarenboven liet u dit certificaat opmaken in 2012. U reikt echter geen overtuigende

argumenten aan waarom u op dat moment een dergelijk certificaat liet opmaken. U verklaart enkel dat u

van de aanwezigheid van uw vader op dat moment gebruik maakte om een dergelijk certificaat te laten

opmaken (gehoorverslag CGVS p.9). Dit is echter uiterst merkwaardig aangezien uit de toegevoegde

informatie blijkt dat uw vader op dat moment reeds gezocht werd vanwege verschillende misdaden. Uit

de toegevoegde informatie blijkt dat er reeds sinds 2002 pogingen worden ondernomen door de

Oegandese autoriteiten om hem te arresteren (New Vision – Confirmed: ADF chief Jamil Mukulu

arrested – 30.04.2015). Dat hij u in een dergelijke situatie zou helpen dit geboortecertificaat te laten

opmaken is dan ook uiterst onwaarschijnlijk. Temeer u verklaart wel degelijk al over een ander type

certificaat te beschikken (gehoorverslag CGVS p.9). Bijkomend dient er eveneens op gewezen te

worden dat u enkel een kopie van dit certificaat neerlegt. De bewijskracht van kopieën zijn echter uiterst

gering aangezien deze met het nodige knip –en plakwerk gemakkelijk vervalst kunnen worden.

Bovenstaande opmerkingen met betrekking tot het door u neergelegde geboortecertificaat

zorgen ervoor dat de bewijswaarde van dit document om uw verwantschap met Jamil Mukulu

aan te tonen eerder miniem is.

Ten tweede wordt nergens in de beschikbare informatie in verband met Jamil Mukulu enige

verwijzing naar uw persoon terug gevonden. Noch uw moeder, noch het feit dat hij een tweeling zou

hebben komt in deze informatie ter sprake.

In een uitgebreid onderzoek naar de familierelaties van Jamil Mukulu is sprake van drie vrouwen en

vijftien kinderen, er werd echter geen link met u of uw moeder blootgelegd. Hoewel er
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wordt aangegeven dat Jamil Mukulu mogelijks nog andere kinderen zou hebben speelt het feit dat er

geen banden tussen Jamil Mukulu en u konden worden teruggevonden allerminst in uw voordeel.

Bovendien verklaart u op de hoogte te zijn dat uw vader nog andere vrouwen en een andere familie zou

hebben, u heeft echter geen enkele informatie over hun identiteit (gehoorverslag CGVS p.3 en p.12).

Dat u hier niet meer informatie wist over te verzamelen doet twijfel rijzen dat u daadwerkelijk bij Jamil

Mukulu betrokken was en omwille van deze verwantschap met hem vervolging zou vrezen. Het valt

namelijk te verwachten dat u zich zou informeren naar mensen die zich in een gelijkaardige situatie als

de uwe bevonden om op die manier te trachten de situatie het hoofd te bieden.

Ten derde verklaart u pas na de arrestatie van uw vader in 2015 op de hoogte te zijn geweest van

zijn activiteiten en zijn rol binnen het ADF. Ook al verklaart u niet veel contact te onderhouden met

uw vader, het is uiterst onwaarschijnlijk dat u tot op het moment van zijn arrestatie geen enkel benul zou

hebben over zijn activiteiten. U verklaart pas na zijn arrestatie via de media te weten te zijn gekomen dat

uw vader betrokken was bij het ADF (gehoorverslag CGVS p.12). Gezien uw vader het leiderschap op

zich nam van deze rebellenbeweging die verschillende terreurdaden op zijn naam schreef waardoor hij

al geruime tijd in verschillende landen werd gezocht en die sinds 2001 als een terroristische organisatie

wordt beschouwd waartegen sancties lopen (Kivumbi Press – The portrait of the real Jamil Mukulu –

20.08.2016), is het niet ernstig te nemen dat u al die jaren nooit enig vermoeden zou hebben gehad

over de activiteiten van uw vader. Deze verklaring schaadt dan ook ernstig uw geloofwaardigheid als

zou u een familielid zijn van Jamil Mukulu.

Ten vierde slaagt u er niet in enige bijkomende informatie te verschaffen over uw vader om uw

band met deze man aan te tonen. Uw verklaringen blijven beperkt tot informatie die gemakkelijk in de

media kan worden teruggevonden en vermeld wordt in de aan het administratief dossier toegevoegde

stukken. Hoewel u aangeeft niet veel contact te hebben gehad met uw vader en hij een zekere afstand

bewaarde (gehoorverslag CGVS p.3 en p.10), kan evenwel worden verwacht dat u als dochter toch

enige toegang zou hebben tot extra informatie. Wanneer u gevraagd wordt naar extra informatie

over uw vader slaagt u er niet in enige informatie aan te reiken die zou duiden op enige

betrokkenheid bij deze man (gehoorverslag CGVS p.14-15). U blijft bij algemeenheden en vaagheden

die ook een buitenstaander gemakkelijk te weten kan komen. U verschaft weliswaar enige informatie

over zijn afkomst, zijn familie en zijn studies maar geeft daarbij zelf aan deze informatie louter uit de

media te hebben opgepikt (gehoorverslag CGVS p.11). Zelfs bij de informatie die u wel te weten

kwam blijft u heel erg op de vlakte. Zo verklaart u in 2012 DR Congo te hebben bezocht en op de

hoogte te zijn dat kort daarna een conflict werd uitgevochten. U kan echter niet aangeven welke

bewegingen in dit conflict betrokken waren en wie hun leider was. U geeft aan dat het misschien een

groep van uw vader was maar kunt hier geen uitsluitsel over geven (gehoorverslag CGVS p.6). Ook

wanneer u verklaart dat uw vader al eerder in de gevangenis zat verklaart u dit ook pas in 2015 na zijn

arrestatie te zijn te weten gekomen (gehoorverslag CGVS p.12). Verder geeft u aan pas in 2008 te

hebben vernomen dat uw vader moslim was en slechts in de krant te hebben vernomen dat hij al langer

als moslim bekend staat (gehoorverslag CGVS p.11). Ook dit kan beschouwd worden als een eerder

merkwaardige verklaring. Aangezien de strijd van Jamil Mukulu sterk verbonden was met zijn geloof is

het onwaarschijnlijk dat u al die tijd zelfs niet zou opgemerkt hebben dat uw vader moslim was en dat hij

dit geloof op geen enkel manier zou hebben kenbaar gemaakt of hebben opgedrongen aan zijn

kinderen. Ook op persoonlijk vlak kunt u amper iets over uw vader kwijt. Wanneer u wordt

gevraagd naar enige persoonlijke herinneringen aan uw vader geeft u enkel aan dat hij van tijd tot tijd bij

jullie langskwam, u kan hier echter geen specifieke herinneringen over aanhalen (gehoorverslag CGVS

p.13). U verklaart hem te kennen als een normale en goede man en als een goede vader, u kan echter

niet aangeven waarom u er zo over dacht (gehoorverslag CGVS p.11 en p.14-15). Het feit dat u er niet

in slaagt ook maar enige bijkomende informatie of persoonlijke indrukken weer te geven berokkent de

geloofwaardigheid van uw contacten met deze man ernstige schade.

Hieruit volgt dat er sterk kan getwijfeld worden aan uw verklaringen dat u een dochter zou

zijn van de rebellenleider Jamil Mukulu. Zodoende komt ook uw vrees voor vervolging omwille

van deze verwantschap reeds op de helling te staan.

Vervolgens blijkt uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat er

geen systematische vervolging plaatsvindt van familieleden van Jamil Mukulu. Er wordt gesteld

dat familieleden die niet betrokken waren bij de activiteiten van ADF geen vervolging dienen te vrezen.

Er zijn geen indicaties dat verwanten vanwege de Oegandese overheid of andere actoren in Oeganda

problemen zouden ondervinden, tenzij zij persoonlijk betrokken zijn bij activiteiten van ADF of men

vermoedt dat zij waardevolle informatie kunnen verschaffen. U verklaart zelf niet betrokken te zijn bij om

het even welke partij of organisatie buiten de kerk (gehoorverslag CGVS p.7), uit het bovenstaande blijkt

dat u geen verder informatie kan verschaffen dan wat in de media verscheen en niemand uit uw gezin

zou betrokken zijn bij het ADF (gehoorverslag CGVS p.12). Bijgevolg blijkt uit bovenstaande informatie

niet dat u vervolging zou dienen te vrezen louter op basis van enige verwantschap met Jamil Mukulu. Uit
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de toegevoegde informatie komt naar voren dat zelfs familieleden die Mukulu bezochten in de

gevangenis geen problemen ondervonden en dat familieleden van militanten probleemloos in het land

kunnen verblijven. Enkel een aantal zussen van Mukulu zouden gearresteerd zijn, maar dit op

verdenking van deelname aan rebellenactiviteiten. Dan nog, indien betrokken bij activiteiten van ADF

zijn er voorbeelden te vinden waarbij rebellen amnestie werden verleend. Er wordt dan ook niet ingezien

om welke reden u wel persoonlijk zou geviseerd worden. In deze dient bovendien te worden aangestipt

dat niets u aan Mukulu linkt. Vooreerst draagt u een andere naam en staat zelfs op uw huwelijksakte de

naam van uw vader niet vermeld, de broer van uw stiefvader trad op als voogd (gehoorverslag CGVS

p.15). Daarnaast verklaart u geen enkel contact te hebben met uw vermeende vader na zijn arrestatie.

U verklaart hem niet te bezoeken in de gevangenis en zelfs geen contact te hebben met zijn advocaat

(gehoorverslag CGVS p.15). Gezien u amper contact onderhoudt met uw vader kan bezwaarlijk worden

aangenomen dat u met hem geassocieerd zou worden en louter om die reden vervolging zou dienen te

vrezen.

Zodoende kan worden geconcludeerd dat, indien al enig geloof werd gehecht aan uw banden

met Jamil Mukulu, wat in deze ernstig wordt betwijfeld, dit loutere feit niet leidt tot een risico op

vervolging waarvoor men internationale bescherming zoals bedoeld in de Conventie van Genève

kan inroepen.

Daarenboven slaagt u er evenmin in aannemelijk te maken dat u en uw naasten reeds het

slachtoffer zijn geworden van vervolging omwille van uw vermeende verwantschap met Jamil

Mukulu en uw vrees voor verdere vervolging duidelijk te maken.

U kon niet overtuigen dat uw huis verschillende keren werd binnengedrongen ten gevolge van

de arrestatie van uw vader. U verklaart geen idee te hebben wie achter deze invallen zit. U verklaart

dat het de regering kan zijn, mensen die achter uw vader aanzitten of gewoonweg bandieten

(gehoorverslag CGVS p.10). Hiermee maakt u allerminst duidelijk van wie uw vrees dan wel zou

uitgaan, u geeft namelijk zelf aan dat het even goed om een ordinaire diefstal zou kunnen gaan. U

insinueert verder dat enige documenten werden gestolen zodat uw band met Mukulu zou kunnen

worden aangetoond (gehoorverslag CGVS p.14). U verklaart echter dat u geen andere documenten in

uw bezit had die uw band met uw vader zouden kunnen aantonen, hij wou zelfs niet dat er foto’s werden

gemaakt (gehoorverslag CGVS p.15), zodoende blijft ook deze verklaring niet overeind. Daarnaast

zouden u of uw familie naast deze inbraken nooit enige problemen hebben gekend

(gehoorverslag CGVS p.13-14 en p.16), dit terwijl Mukulu al geruime tijd gezocht werd en het dan ook

eerder te verwachten zou zijn dat jullie al eerder zouden worden benaderd. U kon dan ook niet

overtuigen dat deze aanvallen op uw huis in verband kunnen gebracht worden met de arrestatie van uw

vader. Bovendien nam u een advocaat onder de arm en stapte u naar de politie (gehoorverslag CGVS

p.10), u trachtte op die manier de ontvreemde documenten te recupereren. Dit wijst er op dat het

mogelijk is beroep te doen op de Oegandese autoriteiten om zich beschermd te weten en wijst er eerder

op dat zij uw zaak ter harte nemen en verder onderzoeken dan dat u vervolging door hen zou dienen te

vrezen.

Niet alleen kon u niet overtuigen dat uw familie werd lastig gevallen ten gevolge van de arrestatie van

Mukulu waarvan u beweerd de dochter te zijn, evenmin kan u duidelijk aangeven wat u precies

vreest bij een terugkeer naar Oeganda. U blijft uiterst vaag over wat u verklaart te vrezen bij een

terugkeer. U verklaart dat u niet weet wie zou kunnen op de hoogte zijn dat u familie bent van Mukulu,

maar dat eventueel mensen van zijn beweging of de overheid u zouden kunnen volgen indien u

terugkeert naar Oeganda (gehoorverslag CGVS p.13 en p.16). Dit lijkt echter niet verder te gaan dan

een louter persoonlijk vermoeden van enige vervolging, niet gestoeld op enige concrete ervaring en

bovendien tegengesproken door de beschikbare informatie waaruit blijkt dat familieleden geen

vervolging dienen te vrezen. U verklaart dat de mensen waar u voor werkte ‘niet goed’ zouden zijn en u

vreest door hen benaderd te worden (gehoorverslag CGVS p.16). Echter, sinds uw vertrek en het

aflopen van de u toegekende verlofperiode werd u nog niet door hen gecontacteerd omdat u niet meer

op het werk kwam opdagen (gehoorverslag CGVS p.11). Het valt dan ook niet ernstig te nemen dat u

hen zou vrezen terwijl zij zich niet eens de moeite getroosten zich in te lichten over de reden van uw

afwezigheid. Ook hier stoelt de door u aangehaalde vrees dan ook louter en alleen op vermoedens van

uwentwege die geen weerslag vinden in de door u aangehaalde feiten noch in de objectieve informatie.

Bovendien liet u na onmiddellijk uw land van herkomst te verlaten bij een eerste vermoeden

van vervolging, wat opnieuw de door u aangehaalde vrees verder ondermijnt. In april 2015 werd uw

huis een eerste keer binnengevallen (gehoorverslag CGVS p.10), het is echter pas begin september

2015 dat u het land heeft verlaten (gehoorverslag CGVS p.7). U verliet het land legaal om een

bevriende familie in België te bezoeken (gehoorverslag CGVS p.8). Het is slechts eens aangekomen in

België dat u op aanraden van uw moeder besloot asiel aan te vragen (gehoorverslag CGVS p.10).

Ook dit stemt niet overeen met het gedrag van iemand die in zijn land van herkomst vervolgd zou

worden. Indien de eerste inval in uw huis dateert van april 2015 en u sindsdien vreesde dat dit ten
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gevolge van de activiteiten van uw vader was, valt het moeilijk te verdedigen dat u nog meer dan vier

maanden zou wachten vooraleer het land te verlaten. Wanneer u wordt gevraagd of u na deze inval er

al eerder aan dacht om het land te verlaten geeft u aan dit wel overwogen te hebben maar besloot af te

wachten tot u een visum zou krijgen (gehoorverslag CGVS p.14). Dit wijst er allerminst op dat een

vertrek uit het land voor u van levensbelang was, wat evenzeer uw vrees voor vervolging bij een

terugkeer ondermijnt. Eveneens geeft u aan dat u hoopte nog enige documenten te kunnen recupereren

na de inbraak en dat u hiervoor beroep had gedaan op de politie (gehoorverslag CGVS p.14). Dit strookt

evenmin met uw verklaring dat u ook de overheid als een mogelijke actor van vervolging beschouwt.

Uit uw verklaringen kan dan ook niet afgeleid worden dat u omwille van de arrestatie van uw

vader zou geviseerd zijn geweest en u om die reden uw land van herkomst heeft verlaten uit

vrees voor verdere vervolging.

De overige door u neergelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen.

Uw paspoort toont enkel toont enkel uw eigen identiteit aan en bevestigt uw reisroute, het bevat echter

geen enkele aanwijzing van uw verwantschap met Jamil Mukulu. Het attest van verlies van uw

paspoort geeft enkel aan dat uw paspoort gestolen zou zijn, het biedt geen verduidelijking over de

omstandigheden waarin dit paspoort werd gestolen of over de motivatie van de daders om uw paspoort

te ontvreemden. Het registratiecertificaat en de brief van uw advocaat kunnen evenmin een nieuw

licht werpen op uw zaak. Het bevestigt dat u beroep deed op een advocaat en dat hij evenzeer aangeeft

dat u de dochter zou zijn van Jamil Mukulu. In zijn brief wordt echter niet verduidelijkt waarop hij deze

verklaringen zou baseren. Opmerkelijk hierbij is eveneens dat er in deze brief sprake is van foltering

door veiligheidsdiensten, waar u dit nergens in uw verklaringen aanhaalt. Deze omissie met uw eigen

verklaringen doet twijfelen aan de objectiviteit van de verklaringen van uw advocaat. Ook wanneer

uw moeder u in haar e-mail aanspoort niet terug te keren naar Oeganda kan dit bezwaarlijk

beschouwd worden als een objectieve factor die uw vrees voor vervolging kan aantonen, ook aan haar

verklaringen kleeft een vermoeden van een gesolliciteerd karakter. Waar u twee krantenartikelen

neerlegt waarin sprake is van de arrestatie van Jamil Mukulu dient te worden opgemerkt dat deze feiten

allerminst worden betwist. De informatie vervat in deze krantenartikelen toont echter op geen enkele

manier aan dat u bij deze zaak zou betrokken zijn en omwille van deze betrokkenheid vervolging zou

dienen te vrezen.

Uit uw verklaringen blijkt dan ook dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering dat

u familie bent van de rebellenleider Jamil Mukulu en om die reden vervolging zou dienen te

vrezen. Bijgevolg kan er ook geen enkel geloof gehecht worden aan de vervolgingsfeiten die u in

uw land van herkomst zou hebben meegemaakt en dient te worden geconcludeerd dat u er niet

in geslaagd bent om uw vrees voor toekomstige 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.

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 enig middel op de schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) en van het redelijkheidsbeginsel en de

materiële motiveringsplicht als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Zij benadrukt dat zij haar geboorteakte heeft voorgelegd waaruit blijkt dat de heer Mukulu haar vader is.

Zij legde uit dat zij haar vader toen ontmoette en van de gelegenheid gebruik maakte om een

geboorteakte te laten opstellen. Verweerder weet dat haar vader onder verschillende aliassen gekend

is. Het is niet ondenkbaar dat haar vader ook de naam ‘James’ gebruikte om onder de radar te blijven.

Verder acht verzoekster het wel aannemelijk dat haar vader haar hielp. Uit informatie blijkt namelijk dat

hij werd gearresteerd toen hij zijn kinderen onder een valse naam trachtte paspoorten te bezorgen.

Verzoeksters relaas ligt dus in lijn met de gedragingen van haar vader.

Verzoekster wijst erop dat de informatie uitdrukkelijk stelt dat niet alle informatie over de familie van

Mukulu gekend is.

Dat verweerder over haar geen informatie terugvond, betekent niet dat zij niet de dochter van Mukulu is.

In de informatie wordt ook vermeld dat Mukulu een gesloten persoon was, dat er niet veel informatie
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over hem bekend is en dat de kans bestaat dat hij nog andere, niet gekende familieleden heeft. Het is

dan ook niet vreemd dat de verwantschap tussen verzoekster en haar vader niet kon worden

teruggevonden in de beschikbare bronnen.

Dat verzoekster niet veel persoonlijke informatie over haar vader kon verschaffen, verklaart zij doordat

het om een ondergedoken rebellenleider ging die met zijn activiteiten niet te koop liep. Haar vader was

gesloten en praatte niet veel over zijn werk. De contacten waren sporadisch en verzoekster had met

haar vader geen dichte band. Dit neemt echter niet weg dat hij wel degelijk haar vader is.

Verzoekster stelt uitvoering te hebben uiteengezet wat er voorviel na de arrestatie van haar vader. Zij

vreest voor haar leven omwille van de band van verwantschap en familie, vrienden en kennissen van

Mukulu werden aangevallen na diens arrestatie. Verzoeksters moeder ondernam alle mogelijke

stappen. Zij ging naar de politie, raadpleegde een advocaat en zocht bescherming in eigen land. De

aanvallen stopten echter niet. De situatie is zelfs geëscaleerd waardoor haar moeder aan verzoekster

de raad gaf om niet terug te keren. Verzoeksters moeder ziet geen andere uitweg meer dan te vluchten.

Verzoeksters broers en zussen zijn ondertussen ook gevlucht.

2.1.2. Verzoekster legt op 20 maart 2017 per aangetekend schrijven en door middel van een

aanvullende nota nieuwe elementen neer (rechtsplegingsdossier, stuk 7). Het betreft een origineel

exemplaar van de krant Red Pepper en enkele betalingsbewijzen. Hiermee wil zij haar band met haar

vader aantonen.

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

artikelen 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. Daargelaten de vraag naar de geloofwaardigheid van de zelfverklaarde band van verwantschap

tussen verzoekster en de heer Mukulu, wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Vervolgens blijkt uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat er

geen systematische vervolging plaatsvindt van familieleden van Jamil Mukulu. Er wordt gesteld

dat familieleden die niet betrokken waren bij de activiteiten van ADF geen vervolging dienen te vrezen.

Er zijn geen indicaties dat verwanten vanwege de Oegandese overheid of andere actoren in Oeganda

problemen zouden ondervinden, tenzij zij persoonlijk betrokken zijn bij activiteiten van ADF of men

vermoedt dat zij waardevolle informatie kunnen verschaffen. U verklaart zelf niet betrokken te zijn bij om

het even welke partij of organisatie buiten de kerk (gehoorverslag CGVS p.7), uit het bovenstaande blijkt

dat u geen verder informatie kan verschaffen dan wat in de media verscheen en niemand uit uw gezin

zou betrokken zijn bij het ADF (gehoorverslag CGVS p.12). Bijgevolg blijkt uit bovenstaande informatie

niet dat u vervolging zou dienen te vrezen louter op basis van enige verwantschap met Jamil Mukulu. Uit

de toegevoegde informatie komt naar voren dat zelfs familieleden die Mukulu bezochten in de

gevangenis geen problemen ondervonden en dat familieleden van militanten probleemloos in het land

kunnen verblijven. Enkel een aantal zussen van Mukulu zouden gearresteerd zijn, maar dit op

verdenking van deelname aan rebellenactiviteiten. Dan nog, indien betrokken bij activiteiten van ADF

zijn er voorbeelden te vinden waarbij rebellen amnestie werden verleend. Er wordt dan ook niet ingezien

om welke reden u wel persoonlijk zou geviseerd worden. In deze dient bovendien te worden aangestipt

dat niets u aan Mukulu linkt. Vooreerst draagt u een andere naam en staat zelfs op uw huwelijksakte de

naam van uw vader niet vermeld, de broer van uw stiefvader trad op als voogd (gehoorverslag CGVS

p.15). Daarnaast verklaart u geen enkel contact te hebben met uw vermeende vader na zijn arrestatie.

U verklaart hem niet te bezoeken in de gevangenis en zelfs geen contact te hebben met zijn advocaat

(gehoorverslag CGVS p.15). Gezien u amper contact onderhoudt met uw vader kan bezwaarlijk worden

aangenomen dat u met hem geassocieerd zou worden en louter om die reden vervolging zou dienen te

vrezen.”

Verzoekster voert ter weerlegging van de voormelde motieven niet één concreet en dienstig argument

aan. Zij bevestigt bovendien uitdrukkelijk dat zij slechts zeer sporadisch contact had met haar vader, dat

zij geen dichte band hadden en dat zij daarom niet veel informatie over haar vader heeft.



RvV X - Pagina 7

Gelet op het voorgaande, dient te worden besloten dat de loutere (verklaarde) band van verwantschap

met de heer Mukulu geenszins volstaat om in hoofde van verzoekster te besluiten tot het bestaan van

een gegronde vrees voor vervolging.

Dient voorts te worden opgemerkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij ingevolge haar

voorgehouden verwantschap met de heer Mukulu concrete problemen zou hebben gekend.

In dit kader kan vooreerst worden opgemerkt dat, zo de aangevoerde feiten daadwerkelijk zouden

hebben plaatsgevonden, aangenomen kan worden dat verzoekster van deze feiten meer bewijzen zou

kunnen bijbrengen. Desalniettemin brengt zij geen bewijzen bij omtrent de inval(len) in haar woning,

omtrent de hulp die er werd gevraagd aan de politie en omtrent haar eigen hospitalisatie en/of deze van

haar moeder. Evenmin staaft zij het feit dat er, zoals vermeld wordt in de brief van een advocaat in het

administratief dossier (map ‘documenten’), verschillende mensenrechtenorganisaties zouden zijn

ingeschakeld om haar problemen op te lossen.

Daarenboven werden en worden er omtrent de feiten waarvan verzoekster en haar familie slachtoffer

zouden zijn geworden uiteenlopende verklaringen en stukken bijgebracht.

In de vragenlijst, ingevuld bij de DVZ, maakte verzoekster nergens enige melding van een inval in haar

woning in april 2015. Zij maakte slechts melding van één inval in de woning, in augustus 2015 en door

onbekenden. Bij deze inval zouden verzoekster en haar familie zijn beledigd, beschuldigd, geslagen en

mishandeld. Verzoekster zou daarbij zelfs gehospitaliseerd zijn ingevolge de opgelopen verwondingen.

Van een hospitalisatie van haar moeder, maakte verzoekster in de vragenlijst geen melding

(administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.).

Bij het CGVS maakte verzoekster melding van verschillende invallen in haar woning. Een eerste inval

zou hebben plaatsgevonden in april 2015. Een tweede inval zou hebben plaatsgevonden in augustus

2015, op het ogenblik waarop haar moeder gehospitaliseerd was. Beide invallen zouden zijn gepleegd

door onbekenden. Nergens bij het CGVS vermeldde verzoekster dat zij tijdens één van deze invallen

zou zijn geslagen en mishandeld. Evenmin maakte zij er melding van dat zij ingevolge hiervan zelf zou

zijn gehospitaliseerd. Verder gaf verzoekster duidelijk aan niet te weten wie er achter de invallen zat en

stelde zij dat dit de overheid, mensen die haar viseerden of zelfs gewoon bandieten konden zijn

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.10-11). Bovendien blijkt uit de hoger aangehaalde

verklaringen dat verzoekster zowel bij het CGVS als in het verzoekschrift aangaf dat zij amper contact

had met haar vermeende vader en met deze persoon geen dichte band had.

Blijkens de brief van haar advocaat, zou verzoekster echter een hechte vertrouwensrelatie met haar

vader hebben gehad. Verder wordt in deze brief melding gemaakt van politieke vervolging, een

verregaande veiligheidssurveillance en folteringen ten aanzien van verzoekster. Bovendien zouden

deze zijn uitgegaan van overheidsagenten en als doel hebben gehad om informatie van verzoekster te

bekomen (administratief dossier, map ‘documenten’).

Uit de inhoud van het ter terechtzitting neergelegde krantenartikel, gebaseerd op de verklaringen van

verzoekster, blijkt dat verzoekster haar relatie met haar vader opnieuw omschreef als hechte

vertrouwensband. Deze keer gaf zij echter aan dat haar familie sedert de arrestatie van haar vader nooit

werd gecontacteerd door overheidsagenten. Voorts vermeldde zij nergens enige inval in haar woning.

Evenmin maakte zij melding van folteringen, mishandelingen of een hospitalisatie. Zij gaf slechts aan

dat onbekenden haar woning in het oog hielden en soms traag voorbij de woning reden

(rechtsplegingsdossier, stuk 7).

Dat verzoekster dermate uiteenlopende verklaringen aflegde en stukken bijbracht over de essentie van

haar asielrelaas (de aard van haar relatie met haar vader, de actoren van haar vervolging, de

ondergane vervolgingsdaden en de gevolgen die hieruit voortsproten), maakt dat aan dit relaas niet het

minste geloof kan worden gehecht.

Zelfs indien aan het relaas geloof zou kunnen worden gehecht, quod non, dan nog dient te worden

opgemerkt dat in de bestreden beslissing terecht gesteld wordt:

“U kon niet overtuigen dat uw huis verschillende keren werd binnengedrongen ten gevolge van

de arrestatie van uw vader. U verklaart geen idee te hebben wie achter deze invallen zit. U verklaart

dat het de regering kan zijn, mensen die achter uw vader aanzitten of gewoonweg bandieten

(gehoorverslag CGVS p.10). Hiermee maakt u allerminst duidelijk van wie uw vrees dan wel zou

uitgaan, u geeft namelijk zelf aan dat het even goed om een ordinaire diefstal zou kunnen gaan.

U insinueert verder dat enige documenten werden gestolen zodat uw band met Mukulu zou kunnen

worden aangetoond (gehoorverslag CGVS p.14). U verklaart echter dat u geen andere documenten in

uw bezit had die uw band met uw vader zouden kunnen aantonen, hij wou zelfs niet dat er foto’s werden
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gemaakt (gehoorverslag CGVS p.15), zodoende blijft ook deze verklaring niet overeind. Daarnaast

zouden u of uw familie naast deze inbraken nooit enige problemen hebben gekend

(gehoorverslag CGVS p.13-14 en p.16), dit terwijl Mukulu al geruime tijd gezocht werd en het dan ook

eerder te verwachten zou zijn dat jullie al eerder zouden worden benaderd. U kon dan ook niet

overtuigen dat deze aanvallen op uw huis in verband kunnen gebracht worden met de arrestatie van uw

vader. Bovendien nam u een advocaat onder de arm en stapte u naar de politie (gehoorverslag CGVS

p.10), u trachtte op die manier de ontvreemde documenten te recupereren. Dit wijst er op dat het

mogelijk is beroep te doen op de Oegandese autoriteiten om zich beschermd te weten en wijst er eerder

op dat zij uw zaak ter harte nemen en verder onderzoeken dan dat u vervolging door hen zou dienen te

vrezen.

Niet alleen kon u niet overtuigen dat uw familie werd lastig gevallen ten gevolge van de arrestatie van

Mukulu waarvan u beweerd de dochter te zijn, evenmin kan u duidelijk aangeven wat u precies

vreest bij een terugkeer naar Oeganda. U blijft uiterst vaag over wat u verklaart te vrezen bij een

terugkeer. U verklaart dat u niet weet wie zou kunnen op de hoogte zijn dat u familie bent van Mukulu,

maar dat eventueel mensen van zijn beweging of de overheid u zouden kunnen volgen indien u

terugkeert naar Oeganda (gehoorverslag CGVS p.13 en p.16). Dit lijkt echter niet verder te gaan dan

een louter persoonlijk vermoeden van enige vervolging, niet gestoeld op enige concrete ervaring en

bovendien tegengesproken door de beschikbare informatie waaruit blijkt dat familieleden geen

vervolging dienen te vrezen. U verklaart dat de mensen waar u voor werkte ‘niet goed’ zouden zijn en u

vreest door hen benaderd te worden (gehoorverslag CGVS p.16). Echter, sinds uw vertrek en het

aflopen van de u toegekende verlofperiode werd u nog niet door hen gecontacteerd omdat u niet meer

op het werk kwam opdagen (gehoorverslag CGVS p.11). Het valt dan ook niet ernstig te nemen dat u

hen zou vrezen terwijl zij zich niet eens de moeite getroosten zich in te lichten over de reden van uw

afwezigheid. Ook hier stoelt de door u aangehaalde vrees dan ook louter en alleen op vermoedens van

uwentwege die geen weerslag vinden in de door u aangehaalde feiten noch in de objectieve informatie.

Bovendien liet u na onmiddellijk uw land van herkomst te verlaten bij een eerste vermoeden

van vervolging, wat opnieuw de door u aangehaalde vrees verder ondermijnt. In april 2015 werd uw

huis een eerste keer binnengevallen (gehoorverslag CGVS p.10), het is echter pas begin september

2015 dat u het land heeft verlaten (gehoorverslag CGVS p.7). U verliet het land legaal om een

bevriende familie in België te bezoeken (gehoorverslag CGVS p.8). Het is slechts eens aangekomen in

België dat u op aanraden van uw moeder besloot asiel aan te vragen (gehoorverslag CGVS p.10). Ook

dit stemt niet overeen met het gedrag van iemand die in zijn land van herkomst vervolgd zou worden.

Indien de eerste inval in uw huis dateert van april 2015 en u sindsdien vreesde dat dit ten gevolge van

de activiteiten van uw vader was, valt het moeilijk te verdedigen dat u nog meer dan vier maanden zou

wachten vooraleer het land te verlaten. Wanneer u wordt gevraagd of u na deze inval er al eerder aan

dacht om het land te verlaten geeft u aan dit wel overwogen te hebben maar besloot af te wachten tot u

een visum zou krijgen (gehoorverslag CGVS p.14). Dit wijst er allerminst op dat een vertrek uit het land

voor u van levensbelang was, wat evenzeer uw vrees voor vervolging bij een terugkeer ondermijnt.

Eveneens geeft u aan dat u hoopte nog enige documenten te kunnen recupereren na de inbraak en dat

u hiervoor beroep had gedaan op de politie (gehoorverslag CGVS p.14). Dit strookt evenmin met uw

verklaring dat u ook de overheid als een mogelijke actor van vervolging beschouwt.

Uit uw verklaringen kan dan ook niet afgeleid worden dat u omwille van de arrestatie van uw

vader zou geviseerd zijn geweest en u om die reden uw land van herkomst heeft verlaten uit

vrees voor verdere vervolging.”

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Zij beperkt zich

immers tot een loutere herhaling van haar eerdere gezegden. Hiermee doet zij geenszins afbreuk aan

de voormelde, inzake deze gezegden gedane vaststellingen.

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

aan verzoeksters vermeende vrees voor vervolging.

De ter terechtzitting neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij aan het voorgaande afbreuk

kunnen doen (rechtsplegingsdossier, stuk 7).

Ten aanzien van het krantenartikel, dient te worden opgemerkt dat reeds hoger werd opgemerkt dat de

inhoud van dit artikel afwijkt van verzoeksters andere verklaringen en gezegden. Verder blijkt uit de

verschijning van het artikel slechts dat dit werd gepubliceerd doch kan hieruit niet worden afgeleid dat

de inhoud van het artikel correct zou zijn.

Dit geldt des te meer nu hierin veelvuldig verkeerdelijk in de mannelijke persoon naar verzoekster wordt

verwezen en nu het artikel is opgenomen onder roddelrubriek van de krant in kwestie. Hoe dan ook is

het artikel integraal gebaseerd op de verklaringen van verzoekster, zodat hieraan geen objectieve

bewijswaarde kan worden gehecht.
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Met de betalingsbewijzen tracht verzoekster de band met haar vader aannemelijk te maken. Reeds

hoger werd echter vastgesteld dat verzoekster, nog los van de vraag naar de geloofwaardigheid van

deze band, hoegenaamd niet aantoont dat zij een gegronde vrees voor vervolging dient te koesteren.

Tevens kan uit betalingsbewijzen geen band van verwantschap worden afgeleid.

De documenten in het administratief dossier (map ‘documenten’) zijn evenmin van die aard dat zij

afbreuk kunnen doen aan het voormelde.

Wat betreft de documenten die verzoekster aanwendt om haar identiteit en haar band met haar vader

aan te tonen (een paspoort, een attest van verlies van paspoort, twee geboortecertificaten), kan

opnieuw worden opgemerkt dat verzoekster, nog los van de vraag naar de geloofwaardigheid van deze

band, hoegenaamd niet aantoont dat zij een gegronde vrees voor vervolging dient te koesteren.

Ten aanzien van de brief van verzoeksters advocaat werd reeds hoger opgemerkt dat de inhoud hiervan

geenszins kan worden gerijmd met verzoeksters overige gezegden en documenten. Verder gaat deze

brief niet uit van een objectieve bron doch wel van een persoon die tot taak heeft de belangen van

verzoekster te behartigen. Bijgevolg kan aan de inhoud van deze brief geen objectieve bewijswaarde

worden gehecht. Dit geldt des te meer nu deze klaarblijkelijk een gesolliciteerd karakter vertoont en

werd opgesteld ten behoeve van verzoekster en met het oogmerk om deze in haar asielprocedure aan

te wenden.

Het registratiecertificaat van verzoeksters advocaat voegt aan het voorgaande niets toe.

Ten aanzien van het e-mailverkeer en de krantenartikelen wordt in de bestreden beslissing met reden

gemotiveerd:

“Ook wanneer uw moeder u in haar e-mail aanspoort niet terug te keren naar Oeganda kan dit

bezwaarlijk beschouwd worden als een objectieve factor die uw vrees voor vervolging kan aantonen,

ook aan haar verklaringen kleeft een vermoeden van een gesolliciteerd karakter. Waar u twee

krantenartikelen neerlegt waarin sprake is van de arrestatie van Jamil Mukulu dient te worden

opgemerkt dat deze feiten allerminst worden betwist. De informatie vervat in deze krantenartikelen toont

echter op geen enkele manier aan dat u bij deze zaak zou betrokken zijn en omwille van deze

betrokkenheid vervolging zou dienen te vrezen.”

Verzoekster laat deze motieven overigens ongemoeid.

Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

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 gedane

vaststellingen dienaangaande, toont zij 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
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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 zesentwintig april tweeduizend zeventien

door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


