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nr. 190 715 van 21 augustus 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 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 8 augustus 2017

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

staatlozen van 24 juli 2017.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 11 augustus 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 augustus 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DE FEYTER loco advocaat A.

HENDRICKX en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beweert over de Ugandese nationaliteit te beschikken en afkomstig te zijn uit Makindye-division,

Kampala. U bent geboren, in 1984, uit de relatie tussen een christelijke vrouw Fatima Nakimuli en een

moslimman Nyondo Busulwa. Uw ouders wonen apart, u groeit op tussen beide religies, u bent

christelijk maar tevens blijft uw vader preken over de islam. U loopt school in uw division, in 2004,

wanneer u in het senior 3-jaar zit, stelt een jongen van uw wijk, Dickson Nsubuga, u voor aan Baker

Kirumira, de broer van een rijke en gekende zakenman, Godfrey Kirumira. Baker begint met u cadeaus

aan te bieden, uw vader heeft niet veel geld, maar wel genoeg om in uw overleven en scholing te
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voorzien. U denkt dat Baker een goede vriend is. In 2005-2006 introduceert Baker u in de

homoseksualiteit, een systeem dat nieuw voor u is. U vermoedt dat Dickson ook homo is, omdat

deze weet wat Baker praktiseert. Dit wordt een voorwaarde voor financiële steun, u moet zaken met

hem doen, uw vader overlijdt en uw moeder heeft enkel een kleine zaak. Baker stelt voor uw verdere

opleiding te betalen in ruil voor diensten. Baker wilt dat u meer vrienden rekruteert voor de organisatie.

U doet dit, zo rekruteert u Oshaba Dan, wanneer deze er uit wilt, in 2008, wordt hij door de organisatie

geframed, hij wordt op verdenking van het stelen van een telefoon vier maand opgesloten in Mitiyana

gevangenis. In 2008 studeert u af aan het APTECH College als computerspecialist. U gaat aan het

werk, eerst bij SBF Systems, dan bij Balton Uganda tot 2013-2014, wanneer u overstapt naar Bolton

International. Wanneer dit bedrijf failliet gaat zoekt u overal werk, u werkt onder meer in een winkel van

een vriend Best / Crazy Deals in Kampala, u gaat ook verder als zelfstandige en u probeert via websites

werk in binnen- en buitenland te vinden. U werkt ook nog voor Realsystems Uganda. Echter in deze

ganse periode zet u uw praktijken verder, u blijkt Baker zien en u blijft mensen rekruteren voor de

organisatie, zoals Hassan, een chauffeur van Balton, die HIV oploopt en hierdoor ontslagen wordt. In

2011 komt er een bill tegen homoseksualiteit, u wordt opgepakt wanneer u met Baker in een kleine club

in Bugurobi, Kampala, bent. Deze club staat gekend als een club voor homoseksuelen. Na twee dagen

opgesloten te zijn in een lokaal politiekantoor, en daar ontkend te hebben dat u homoseksueel bent,

betaalt Baker uw borg en hoort u er nooit nog iets over. De organisatie gooit het, door de vervolging,

over een andere boeg, ze focussen nu op sex trade. Zo reist Dickson vaak naar Maleisië, u vermoedt

voor sex trade. U moet een vriendin zoeken, als dekmantel, zo vindt u Susan Lwanga, uw relatie begint

als een dekmantel, maar wordt een echte relatie. Ze wordt uw vrouw. U krijgt twee dochters met haar,

Hanna en Hatiman. U blijft echter actief in de organisatie, u rekruteert mensen aan de high schools en

universiteiten, door ze te tonen wat u bereikt heeft en ze dan met Baker in contact te brengen. Zelf heeft

u seks tegen betaling met oudere vrouwen. Zo rekruteert u William, in 2012, ook een meisje Winfred, dat

HIV krijgt, en Laurence. Jullie moeten ook pornofilms maken met jonge meisjes, u heeft weet van een

zeventienjarig meisje dat zwanger raakt. Wanneer u mensen rekruteert, krijgt u meer geld voor uw eigen

seksuele diensten. U gaat hiervoor ook twee keer naar Nairobi, Kenia. U zegt aan uw vrouw dat u voor

het werk gaat. U bent bang voor de risico’s, zoals HIV, en uw familie verliezen. U vertelt het nooit aan

uw vrouw. U raakt niet uit de organisatie, wie het probeert te vermelden, komt in de problemen, zoals

ook ene Ben, die in 2012 verdween. In 2015 horen jullie dat er reizen naar het buitenland mogelijk zijn,

met name Noorwegen, Polen en Turkije. Laurence vertrekt, in 2016, en er is nooit meer iets van hem

gehoord. U krijgt zelf te horen dat u naar Polen moet, voor grotere klanten, u moet naar Nairobi, Kenia

voor een visum voor Polen, en het tevens ook regelen voor een meisje dat een visum koopt, ene Olet

Harriet. Jullie zullen reizen onder het mom van een huwelijksreis, er komen zelfs uitnodigingen voor een

fake huwelijk op 27 mei 2017. U reist naar Nairobi, met de bus, op 25 mei 2017 en keert rond 28 mei al

terug met het visum, dat geldig is vanaf de vierde juni. U geeft het visum af aan Olet Harriet, haar broer

is er bij, die is een politieman. U weet dat Harriet in de prostitutie terecht gaat komen, u besluit alleen te

reizen. U brengt uw familie van Lowo naar Luwaf, in dezelfde division, omdat ze niet gevonden zouden

worden. U vertrekt de dertiende juni 2017, vanuit Entebbe met als bestemming Polen, en op uw

tussenstop in Brussel, vraagt u op 14 juni 2017 asiel aan.

Ter ondersteuning van uw asielmotieven dient u familiefoto’s in.

B. Motivering

Het CGVS kan niet anders dan vaststellen dat u niet overgaat tot overtuigende verklaringen omtrent

uw asielmotieven en uw eigen profiel, hierdoor maakt u uw vrees voor persoonlijke vervolging binnen de

Geneefse Conventie, noch een reëel risico op schade zoals bepaald voor het statuut van subsidiair

beschermde aannemelijk.

Zo zijn er sterke aanwijzingen dat u Uganda verlaat voor economische doeleinden. Vooreerst, uit

uw administratief dossier blijkt dat u in het bezit bent van een Ugandees paspoort (B0676594 dd.

20.05.2008 – 20.05.2018), uitgeschreven in Kampala met hier in een Pools Schengenvisum “Wiza

Pantswa Schengen”, uitgereikt in Nairobi op 25.05.2017, geldig van 04.06.17 tot 27.06.17. Hierover

verklaart u het volgende; “U reisde met een paspoort? Ja het is het eerste doc dat je moet hebben aan

de border anders lukt het niet Heeft u er al eerder mee gereisd? Ik was in Nairobi Kenia, een buurland,

enkel dat, de stempels zijn er Wanneer was u in Nairobi? Ik begon er te gaan 2015, laatste keer was

voor het visum, de ambassade is in Nairobi, 25th is het nu juli? Ja 25 mei, dan moest ik reizen visum

was 4 juni Waarom is uw paspoort al van 2008?Ja ja, toen had ik een groep mensen, jongens van het

college, ze zeiden, het is beter dat je een paspoort hebt, als je de kans krijgt om te reizen voor werk,

gebruik je het, was toen heel goedkoop om het te krijgen, ik bleef wachten voor een kans, ik
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probeerde te reizen, maar misschien was het niet de juiste tijd. Omdat je het ook gebruikt als id, dan

was er geen national id, toen was het een paspoort. Voor bank paspoort, voor alles, ja veilig ja.” Hieruit

blijkt dat u al sinds 2008, bijna een decennium terug, op zijn minst met het idee speelt om Uganda te

verlaten om werk te vinden. Iets wat u zelf doorheen uw verklaringen bevestigt. Zo stelt u

verschillende malen dat u uw vrouw vertelt dat u voor werk naar Europa reist, dat dit uw doel is in

België, en dat uw vrouw en kinderen verwachten dat u werk vindt en geld opstuurt (CGVS p. 14, p. 23,

p. 28). U stelt dat het moeilijk is in Uganda, ook voor iemand met diploma’s, om werk te vinden (CGVS

p. 13) en dat de economie nog zwak is, en u daardoor appliqueert voor jobs in het buitenland, ook via

websites (CGVS p. 21). Zo blijkt u eerder al naar Nairobi te gaan voor economische doeleinden,

namelijk het aankopen of verkopen van kledij en computer(onderdelen) aan te halen als

zogenaamd excuus bij uw vrouw (CGVS p. 26).Hieruit blijkt het profiel van een gestudeerd persoon

die duidelijk de ambitie heeft om geld te verdienen in het buitenland.

Dit profiel wordt overigens bevestigd door de informatie die over uw persoon gevonden wordt.

Tijdens uw gehoor geeft u uw Ugandees telefoonnummer, “751911086” (CGVS p. 22), via het welke uw

facebookaccount (zie COI administratief dossier), onder de alias “Javaz Note” gevonden wordt. Uit dit

account blijkt dat u met dit profiel, veelvuldig, sinds 2012 op zijn minst, werk zoekt, waarbij u uw

emailadres “bbusulwa58@gmail.com” vermeldt en verschillende malen uw naam prijsgeeft namelijk

Busulwa Baker (zie COI administratief dossier). Het CGVS kan dus concluderen dat het om uw persoon

gaat. Hoewel dit profiel samenloopt met wat u in het kader van uw asielaanvraag verklaart over

werkplaatsen, namelijk Balton Uganda en Bolton International (zie COI administratief dossier, CGVS p.

5) en Real Systems Uganda (zie COI administratief dossier) volgens u het bedrijf van een vriend waar u

soms voor werkt (CGVS p. 24), dat tevens overeen lijkt te komen met wat u vermeldt onder “Crazy /

Best Deals” (CGVS p. 6), toont het tevens ook een ander aspect van uw persoon. Zo stelt u op

uw facebook (zie administratief dossier) lid te zijn van de “Board of Direction” van Media Brothers en

stelt u, vorig jaar, ook in een facebookgroep, om werk te zoeken in Dubai (zie COI administratief

dossier), dat u “manager director” bent van Maidian Uganda Limited, waarbij u zelf werkkrachten

aanbiedt. Het adres dat u hierbij vermeldt, namelijk bij “Charm Towers” lijkt erg goed op het adres van

Realsystems Uganda (zie COI administratief dossier), wat doet vermoeden dat u zelf op uw facebook

stelt er “systems software developer” te zijn, toch een grotere rol dan u zichzelf er toedicht, namelijk

sporadische opdrachten (CGVS p. 24). Daarbij komt dat u zelf lid blijkt te zijn van facebookgroepen om

werk te vinden in Scandinavië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië en post u in groepen om werk te

vinden ondermeer in het Midden-Oosten en Zuid-Afrika (zie COI administratief dossier), wat

opmerkelijk genoeg overeen komt met uw verklaringen over de activiteiten van de criminele

seksorganisatie waar u, althans volgens uw verklaringen, gedwongen lid van zou geweest zijn. Zij sturen

namelijk mensen uit naar Noorwegen (CGVS p. 8, p. 13, p. 14), Turkije (CGVS p. 8, p. 13, p. 14, p. 22),

Dubai (CGVS p. 22) en Maleisië (CGVS p. 18, p. 22) en u beweert seks gehad te hebben, tegen

betaling, met vrouwen uit Zuid-Afrika (CGVS p. 22). Het CGVS kan niet anders dan vaststellen dat er

hier toch wel een erg opmerkelijke parallel kan getrokken worden met uw eigen interesse in het

werkveld.

Bovendien probeert u doorheen uw gehoor uw eigen profiel en de hieruit voortvloeiende

(financiële) mogelijkheden te minimaliseren, net hierdoor is er - volgens uw verklaringen - de

noodzaak om al die jaren actief te zijn in de seksindustrie, namelijk voor uw eigen overleven, te

beginnen met uw studies, uw eigen basisvoorzieningen en later voor het overleven van uw gezin

(voorbeelden CGVS p.5, p. 6, p. 10, P; 11, p. 12, p. 13, p. 16, p. 19, p. 21, p. 25). Echter kunnen bij

deze precaire situatie op zich grote twijfels geuit worden. Zo stelt u dat u maar twee jaar heeft

gestudeerd, met afstuderen in 2008, en geen universiteit kan doen door financiële problemen, ook niet

wanneer u het wil in 2015 (CGVS p. 5), dit blijkt niet te stroken met wat u online verklaart over uw eigen

persoon. Zo stelt u verschillende malen, tijdens een zoektocht naar werk in het buitenland, dat u een “3

years advanced diploma in software engineering and 2 year diploma in networking” heeft, en nog een “1

year diploma in management”, al in de jaren voor 2015, ook stelt u op uw facebook gestudeerd

te hebben aan Makerere University (zie COI administratief dossier). U heeft het tijdens uw gehoor

trouwens zelf over profielen op websites via de welke u werk zoekt (CGVS p. 21), uw verklaringen daar

wijzen ook eerder op langere studies dan wat u zelf beweert. Uw “college” Aptech (CGVS p. 6), komt

overeen met wat er over u gevonden wordt op de site “people.bays.com”, maar ook daar vermeldt u

andere diploma’s namelijk een “Bachelor’s Degree” aan Kyambogo University, uit 2010, na het afwerken

van een “Bachelor’s Degree” aan Aptech, daarnaast vermeldt u ook hier andere trainingen en

certificaten, nog gevolgd/verkregen na 2010 (zie COI administratief dossier). Deze website wordt u

getoond tijdens het gehoor (CGVS p. 21). Bovendien verklaart u zelf dat u al eerder werk probeert te

zoeken in het buitenland, namelijk in Zuid-Sudan, Libanon en Dubai, wat u al probeert wanneer u nog
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werk heeft in de IT-sector, en dat u zelfs al eens dicht bij een job in Libanon stond, via linked-in en u

daar al 1000 dollar voor betaald had. Samen met de jobs die u heeft bij internationale IT-bedrijven, sinds

2011 (CGVS pp. 5-6, pp. 11-13), schetst dit toch een ander beeld dan hetgene u wilt ophangen. Ook

over deze jobs probeert u de verdiensten immers te minimaliseren, u stelt dat het kleine jobs zijn, waar u

niet veel verdient, terwijl u het toch over bedragen van meerdere honderden dollars heeft, die gezien de

context niet min zijn. U haalt zelf aan dat u uw werk bij Balton verkreeg omdat u een van de beste

kandidaten was, wanneer u er net op gewezen wordt dat dit niet de eerste de beste job is. Ook in de

jaren nadien blijkt u nog, als zelfstandige, in contact met dit bedrijf te staan (CGVS p. 13). Dit alles wijst

toch eerder in de richting van iemand met een hoog profiel, in een veelbevraagde sector, die

zelfredzaam is, en een grote interesse in tewerkstelling in het buitenland vertoont. U stelt verder,

op facebook, ook dat u ervaring heeft met het werken op een luchthaven (zie COI administratief

dossier), wat u vreemd genoeg niet vermeldde tijdens uw asielprocedure, maar waarvan u wel indirect

blijk geeft wanneer u zegt te weten dat er op de luchthaven in Uganda vragen gesteld kunnen

worden, waardoor men zelfs met een visum niet kan vertrekken (CGVS p. 27), en dat een paspoort het

“eerste” is wat nodig is aan de “border” (CGVS p. 8), lijkt het alsof u zelf in veiligheidssector op de

luchthaven actief bent geweest. Wat u natuurlijk een inzicht in internationaal reizen verschaft. U verlaat

Uganda tevens op een legale wijze, met een rechtmatig Schengenvisum (zie administratief dossier,

CGVS pp. 8-9, pp. 27-28). Hoewel u doorheen het gehoor beweert dat u steeds naar het buitenland wilt

om weg te geraken uit de organisatie waar u voor actief bent (bijvoorbeeld: CGVS p. 13, p. 19, p. 21, p.

26) wijst dit alles samen toch eerder in de richting van een jarenlange voorbereide zoektocht

naar betere economische omstandigheden en professionele kansen buiten Uganda dan een

vlucht voor een criminele organisatie die volgens u betrokken is in sex trade.

Te meer gezien u al eerder kansen gekregen heeft om, vanuit het buitenland, deze organisatie te

ontvluchten, zo gaat u al in 2015, voor hen, naar Nairobi, en gaat u recent er opnieuw, voor een visum,

in mei 2017, maar keert u telkens, zonder problemen, terug naar Uganda (CGVS p. 8, p. 11, pp. 25-28).

Dit lijkt weinig compatibel te zijn met uw persoonlijke vrees voor de organisatie. U heeft het hierbij over

uw familie beschermen van de organisatie, echter, u blijkt ze in mei 2017 te reloceren (CGVS p. 3, p. 28)

en; “Bent u dan niet bezorgd over uw familie? Ja, maar wat kan ik doen, ik kan niet terug, ik weet dat ze

me zoeken, ik moest mijn familie voor ik wegging, van Lowo Makindye naar Luwaf dat is een beetje

hoger, deze mensen weten waar ik bleef, ik bracht hen naar hier, ik zei haar zelfs dat ze het nummer

moest veranderen. Dus ja, op de luchthaven namen ze mijn telefoon, in Uganda, daar, ze zeiden,

iemand gaat je halen, mijn boardingpass is uganda naar hier dan naar polen, dan ging ik op vliegtuig, ik

dacht, ik weet niet wat er gaat gebeuren met me dan.(CGVS p. 14)” Deze relocatie blijkt echter gewoon

binnen hetzelfde gebied te zijn, op amper 30 minuten van het centrum van Kampala (CGVS p. 3), toch

niet echt een goede strategie te noemen, vooral gezien u al jaren weg probeert te raken van de

organisatie. Hierop gewezen verklaart u, vaagweg, het volgende (CGVS p. 17); “U zegt dat u uw familie

naar een veiligere plaats is, hoe is die dan veiliger? Ze weten niet waar, daarom is het veilig, het is niet

heel ver van waar ze eerder waren, zelfde divisie, in divisie zijn er zo veel kleine huizen en routes, ik

denk dat ze veilig zijn, ze weten niet waar ze naar toe moesten, dat dacht ik als beste voor hen.” terwijl u

zelf al gezegd heeft dat de organisatie uw familie kent (CGVS p.13) en het verondersteld kan worden

dat een grote criminele organisatie, die naar uw verklaring contacten én invloed heeft in de lokale politie

heeft (CGVS pp. 11-12, p. 15, pp. 18-19), toch de middelen heeft om uw familie zo makkelijk op te

sporen.

Uw activiteiten in de seksindustrie, sinds 2005-2006 (CGVS p. 10), hebben twee luiken, u bent eerst

actief binnen een organisatie die jongens voordelen aanbiedt in ruil voor seks met mannen, deze

organisatie switcht naar een organisatie in sex trade nadat de vervolgingen tegen homo’s starten in

2011-2012 (CGVS p. 10, p. 15, pp. 16-17). Op dat moment wordt het een grote organisatie (CGVS p;

23) en blijft u in contact met de leiders, Dickson Nsubuga en Baker Kirumira (CGVS p. 18). Uw rol is

zowel rekruteren (CGVS p. 10, p. 11, p. 17, p. 21) als seks hebben, tegen betaling, met oudere vrouwen

(CGVS p. 12, pp. 16-17, p. 22, p. 25), en ook meespelen in pornofilms met jonge meisjes (CGVS p. 11-

12, p. 17, p. 23). Uw homoseksuele activiteiten blijken geen (actueel) probleem te zijn. Vooreerst

blijft u erg vaag, daarnaast identificeert u zichzelf vanaf het begin van gehoor als heteroseksueel, u

stelt namelijk dat u, voor uw vrouw Susan Lwanga, vriendinnen heeft gehad (CGVS p. 7), en u

antwoordt ontkennend op de vraag of u zelf homoseksueel bent (CGVS p. 11). U stelt dat u

“gayism” praktiseert met de rijke man Baker Kirumira, u kent Kirumira via Nsubuga sinds 2004, nadat u

“geïntroduceerd” wordt in 2005-2006 in het “systeem” (CGVS p. 10), tot een vervolging in 2011 (CGVS

p. 11, p. 15, p. 18, p. 23). U verklaart hier op zich erg weinig over, enkel dat Kirumira u eerst cadeaus

geeft en later diensten in ruil vraagt (CGVS p. 10). “In iets gaan dat je niet begrijpt, je doet iets maar je

hebt een reden, geld nodig zoiets, ik begrijp gay mensen die weten wat ze doen, maar ik zocht voor
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overleven, de inschrijvingsgelden, dat betalen ja.” (CGVS p. 11). Hoewel het CGVS beseft dat seks met

een partner van hetzelfde geslacht in ruil voor gunsten perfect mogelijk is, is het risico dat u hiermee

neemt weinig geloofwaardig, gezien uw context die hierboven geschetst wordt en vooral uit wat u

verder verklaart blijkt dat het niet om uw overleven gaat, maar om extra zaken, zoals hemden, mooie

schoenen, en uw vader u onderhoudt op het moment dat u aan deze activiteiten begint (CGVS p. 19) en

u het zelf heeft over materiële zaken die u krijgt in ruil voor homoseksuele handelingen;

“Hoe voelt u zich daarbij, homoseksuele handelingen doen zonder homo te zijn en tegelijk religieus zijn?

Het was geen goede act, in mijn achterhoofd ik zocht overleven, ik deed het om te overleven, te krijgen

wat ik wilde, de goede dingen. Maar het lijkt eerder voor extra zaken? Ja extra Dus niet overleven

eigenlijk, waarom neemt u dan dat risico of waarom doet u dan acts die u niet wilt doen? Mijn vader is

dood, mijn moeder is dood, je hebt maar weinig opties, ik dacht niet over stelen, het is een mob die

komt, ze gaan je doden. (CGVS pp. 18-19)” U kan amper verklaren hoe u zich voelt, wat het contrast is

tussen uw religie en uw handelingen, en u gebruikt “overleven” als excuus, maar uit uw eigen

verklaringen blijkt het om extra zaken te gaan en niet om een basisvoorziening. “Werd u betaald voor die

homoseks? Ja maar als fees, upkeep, hij kocht me kleren, je hebt gewoon upkeep nodig, schoenen, ze

rijden in goede auto’s, ja materialistische zaken, die zaken. Maar 2011 bent u al bijna 30 toch, anders

dan 18 jarige? Je kan een 50 jarige vinden die als 30 jarige lijkt, dat is anders, 20-30 leeftijd is niet zo. Er

waren mensen die al 40 waren en nog jong, dingen voor hen deden.” U probeert het af te doen als een

jeugdzonde, u stelt dat u als 18-19 jarige er in rolt voor de materiële zaken die een jonge man nodig

heeft, zoals een telefoon, of mooie kleren (CGVS p. 10, p. 15). Dit is opmerkelijk omdat u zelf omschrijft

dat er in Uganda maatschappelijk gezien geen plaats is voor homoseksuelen “Hoe staat de

maatschappij in Uganda tegenover homoseksualiteit? In uganda heb je geen plaats als homo, en

cultuur, het is een vloek in mijn cultuur, je hebt geen plaats, de overheid heeft geprobeerd om te tonen

dat het niet zo is, eerst zei de president dat het een misdaad was, dan zeiden ze dat international aid

ging stoppen, wilden ze het twisten in andere richting […] Maar voor de wet of de media aandacht wist u

toen al dat het slecht was in de cultuur? Ja, ik wist het maar door de status waar ik in was, ik moest

goede zaken krijgen, zoals een jonge man wil, dat is altijd zo, voor goede dingen moet je altijd betalen,

dat is het. Ik denk in alle gemeenschappen, de jonge man, als hij iets nodig heeft schoenen, een

telefoon, dan doet hij wat hij wil, zo veel dingen, om te krijgen wat hij wil, stelen ook. Maar u weet dat

het slecht is in uw cultuur, u kent het risico, ok, als jonge man, maar u doet het nog als it-specialist met

een gezin? Je moet je familie onderhouden, schoolfees, rent (CGVS pp. 15-16)” Het is een zaak om als

jonge man verleid te worden door financiële voordelen, maar u kan niet verklaren waarom u dit

disproportioneel risico, al die jaren, en louter omwille van materiële voordelen en niet omwille

van uw seksuele geaardheid - vermits u niet homoseksueel bent - blijft nemen. Het is overigens

opmerkelijk dat wanneer u bij de lokale politie bent, omdat u met Baker in een homobar gevat wordt, niet

de kans grijpt om uit de doeken te doen wat de organisatie inhoudt, hoewel de politie net u verdenkt van

homoseksuele activiteiten en de dwang die u zogenaamd ervaart dan een uitweg kan zijn (CGVS p.11,

p. 18), en blijkt, ook binnen de nieuwe organisatie in sex trade de broer van het meisje dat u moet

escorteren naar Polen, Harriet, een politieman te zijn (CGVS p. 9, p. 12). Dit terwijl u het wel heeft over

anderen die via de politie of de media de organisatie willen denonceren (CGVS p. 12, p. 20). U

verklaart overigens dat sinds 2012 u en de organisatie geen homoseksuele acts meer

doen (CGVS p. 17) en dat u sindsdien zelf nooit meer in aanraking komt met de politie (CGVS

p.18).

Daarbij komt dat u stelt dat uw vrouw Susan een dekmantel is, nadat de organisatie u aanspoort er een

te nemen (CGVS p. 11), maar is dit weinig verenigbaar met wat u over haar en uw gezin verklaart,

namelijk dat er een sterke relatie is (CGVS p. 12) en dat u alles wat u doet net kadert vanuit

verantwoordelijkheid voor uw gezin omdat u een familieman bent (CGVS p.6, p. 12, p.14, p. 16, p. 21, p.

23, pp. 26-28). Het hebben van een familie als dekmantel zou toch anders moeten zijn, vooral gezien u

het contrast tussen het feit dat u zichzelf een familieman noemt, maar tegelijk eigenlijk een pooier bent,

vermits u mensen voor seks rekruteert, niet kan verklaren (CGVS p. 25). U kan niet concreet stellen hoe

u zich bij uw dubbelleven voelt, u heeft het er enkel over dat een man alles doet om zijn familie te doen

overleven, wanneer u naar uw gevoel ten opzichte van uw familie gevraagd wordt, opnieuw, heeft u het

over de mensen die u gerekruteerd heeft en de risico’s, de onwetendheid van uw vrouw, in plaats van

het over uw eigen gevoel over uw dubbelleven te hebben (CGVS p. 16). Het lijkt alsof uw rol in de

organisatie niet rijmt met wat u verklaart over uw familie. U heeft het dan ook steeds over het risico van

uw activiteiten, namelijk het oplopen van HIV-aids of andere ziektes (CGVS p. 12, p. 16, p. 23, p.25, p.

26), gevangenis (CGVS p. 16), of het vermoord worden tijdens activiteiten in een lokale guesthouse

(CGVS p. 26, p. 16). U stelt zelf dat dit risico ook groot is voor uw familie, u staat zelfs met porno op

websites waarvan u niet weet de welke, wanneer u hier op gewezen wordt (CGVS p. 17), dit is immers



RvV X - Pagina 6

een bijkomende reden om er mee te stoppen, heeft u het vaagweg over een beter leven, en over dwang

“Ze zeggen,, je doet dit en dat en dit, als je nee zegt, heb je geen eten voor je familie, je weet niet wat ze

doen” (CGVS p. 17), wat natuurlijk erg vaag te noemen is. U krijgt later nog kansen, waarop u plots stelt

dat u het doet om voor zichzelf te zorgen en niet voor uw familie, volledig strijdig met wat u gedurende

het volledige gehoor heeft verklaard (CGVS p. 27), u stelt plots dat het kopen van kleren voor uzelf

boven uw familie komt, terwijl u wanneer er doorgevraagd wordt, opnieuw stelt dat uw leven zonder

kinderen geen doel zou hebben (CGVS p. 27). Deze tegenstrijdige verklaringen tonen aan dat u nooit

daadwerkelijk hierover gereflecteerd heeft. Naast het feit dat u vanuit uw gevoelens niet kan

verklaren hoe uw dubbelleven is, blijkt het ook uit het feitelijke niet overtuigend te zijn. Uw vrouw blijkt

zich wel erg weinig vragen te stellen omtrent de geldbedragen die op uw rekening gestort worden voor

uw (voor haar verborgen) seksuele activiteiten, hoewel ze volgens u volledige toegang tot uw

bankrekening heeft (CGVS pp. 22-23). Voor al uw reizen, van Kenia tot Polen, tot uw verblijf in België

nu, komt u er volgens u van af met vaagweg tegen uw vrouw te stellen dat het voor het werk is (CGVS

p. 14, p. 26) en dat u het haar later wel zal uitleggen waarom u nu bescherming zoekt (CGVS p. 14). Het

feit dat uw vrouw zich geen vragen stelt of dat u het met deze vage verklaringen kan doen, is toch

vreemd gezien u uw familie speciaal verplaatst heeft om ze in veiligheid te brengen.

Het volgende citaat vat veel samen; ”Maar zoals u het zelf zegt, u rekruteert meisjes, u doet zelf

prostitutie, u bent actief in sekshandel, dat is natuurlijk geen grond voor internationale bescherming?

Maar ik had de foute informatie, het was “bait”, doe dit voor ons doe dat voor jou, ik moest een goed

leven voor mijn familie zoeken ja. Ik vreesde voor mijn leven, om aids te krijgen, maar ik wilde er dus uit.

Ok, dat kan u in het begin wel zeggen, maar u zit 13 jaar in die organisatie, het lijkt me dat u dan eerder

een bewuste en grote rol speelt toch? U lijkt ook iemand die nadenkt over zaken Je kan iets doen om

iets te krijgen, dat was de reden waarom ik het deed, ik had een familie van 2 weet je, dat is een

challenge Maar dat is puur economisch? Je moet voor ze kunnen zorgen Ja, maar dat is toch iets

anders? u heeft dus die websites, u wilt naar het buitenland, maar lijkt gewoon om voor je familie te

zorgen (toon websites ook) Ja maar ik wilde er uit, je wist dat die mensen niet gewoon je achter zouden

laten, ze zouden je vinden, maar hier niet, ik deed het voor mijn familie, ik probeerde betere jobs

te zoeken, de economie is nog zwak, je kan jaren zoeken Ik wilde appliqueren voor het buitenland ja. Ik

heb zo veel sites geprobeerd om weg te raken van hen Maar u heeft het over dwang, het voorbeeld van

gevangenis is 2008 dat is tien jaar geleden bijna, u blijft, als iemand die gestudeerd is, met een familie

er in? Toch vreemd? Maar je kan niet zo maar weg, niet zo maar zo, maar die weten wat je doet, dus ja,

ze willen altijd iets op je zetten, je laten verdwijnen, we weten niet waar Laurence nu is. Je kan dus niet

zo maar weg dus, als ik als familieman in de gevangenis zit, 6 -7 maanden is heel slecht, gevangenis

daar, ze hebben enkel mij, voor hun overleven, dus sinds dit jaar er zijn niet zo veel zaken nee, mensen

weten dat naar de politie gaan niet werkt Maar 13 jaar en u probeerde het nooit zelfs? Ik praatte met

Nsubuga Dickson over er uit gaan, maar de repercussies, ja, ik dacht toen ik mijn eerst kind kreeg er uit

te gaan, ik had een familie, 2005 -2006 -2007 08 nee, ik had geld, dus nee, dan niet. Maar toen het van

homoseksualiteit naar seks trade ging, werd het harder. (CGVS p. 21)” Zo blijft u meer dan een

decennium in de organisatie actief, ook al wordt het voor u harder en wilt u er uit, maar u doet het nooit

en kan op geen enkel moment concreet aangeven waarom u er niet uitstapt. Zoals hierboven, heeft

u het vaagweg over repercussies. U heeft het ook over een dwang om, tegen uw wil, in de organisatie

actief te blijven (CGVS p. 15, p. 17). Vooreerst blijkt deze dwang nooit onder de vorm van persoonlijke

bedreigingen te zijn (CGVS p.17); ”U heeft het altijd over anderen, hebben ze u ooit persoonlijk direct

bedreigd of gedwongen? Nee. Ik wist wat ik moest volgen, of doen, ze houden je niet by force vast,

maar het is niet vrijwillig, ik denk niet dat geforceerd zijn door kracht is altijd, manipulatie ook. Ze laten je

zaken doen.” U kan dan ook nooit concreet zeggen wat het probleem voor u dan wel is, u houdt het op

vage verklaringen over wat anderen overkomen is wanneer ze uit de organisatie willen stappen, zoals

ene Dan Oshaba die door de organisatie 4 maand in de gevangenis belandt, in 2008 (CGVS p. 10), of

ene Laurence die verdwijnt terwijl hij naar het buitenland reist voor de organisatie (CGVS p. 13, p. 21),

hierbij spreekt u zichzelf overigens tegen, u stelt eerst dat Laurence recent, op een reis naar Turkije of

Polen, zoals u die onderneemt, verdwijnt (CGVS p. 13), terwijl u het op andere momenten heeft over

2014 (CGVS p. 20). U heeft echter gewoon niets meer van hem gehoord en u weet dan ook niet wat er

gebeurd is (CGVS p. 13, p. 14). Het gaat altijd over derden en over wat u gehoord heeft, nooit wordt het

rechtstreeks op uw persoon betrokken.

U stelt wel dat u bescherming voor de organisatie zoekt in België en weggaat uit vrees voor uw

veiligheid, maar u stelt tevens dat uw eerste kans (tussenstop) op uw reistraject naar Polen, in Kigali,

Rwanda is, een “klein, arm land” waar u volgens u geen bescherming kan vragen (CGVS p. 14). Dit is

natuurlijk op zich al, in combinatie met het feit dat u ook in Kenia nooit probeert om internationale

bescherming te zoeken, een element dat aantoont dat u selectief bent in de keuze van het land waar u
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internationale bescherming vraagt, hetgeen aansluit bij de eerder gedane vaststellingen over uw

gedrevenheid om een professionele carrière uit te bouwen in bepaalde door u gekozen landen. Uw

verklaringen over wat u te wachten staat berust overigens op hypotheses, u stelt zelfs letterlijk dat u

niet weet wat er met u gaat gebeuren als u naar Polen gaat (CGVS p. 14, p. 28), u maakt dan ook niet

aannemelijk dat zichzelf onttrekken aan de eindbestemming automatisch tot een vervolging door

de organisatie leidt. U stelt dat de organisatie u overal zou vinden, maar “niet hier” (CGVS p. 21),

wanneer u stelt dat u jobs in het buitenland zoekt, zonder te verklaren waarom de organisatie u in die

andere landen wel zou vinden, maar niet in België. Terwijl u net erna stelt dat de organisatie altijd weet

wat je doet (CGVS p. 21). “ Wat zou u overkomen als u teruggaat naar Uganda? Ze willen me laten

sufferen, ze willen me in Poland, dus gevangenis, of me laten verdwijnen zoals de mensen die ik zag,

laurence had een kind, we weten niet wat er met de familie is, misschien is hij dood, dat ook dus. Dood

is het einde, ik kan naar de gevangenis gaan voor het leven, dat is als dood voor mij, ik weet dat ze het

ergste voor me voorbereiden, Dan ging naar sudan voor werk, een warzone. (CGVS p. 27)” Ook hier

overstijgt u het oppervlakkige dus nooit en kan u het enkel linken aan derden.

Uw profiel van gestudeerde en geïnformeerde Ugandees wordt ook door uw eigen verklaringen

versterkt. U blijkt iemand te zijn die nadenkt over spiritualiteit en religie, u heeft het zelfs over een

serieuze vergelijkende zoektocht tussen christendom, islam en bahaïsme (CGVS pp. 4-5), u blijkt

iemand te zijn die steeds “de twee kanten” van zaken wilt zien (CGVS p. 15) en afwegingen maakt

doorheen uw verklaringen. Echter, u kan dit niet rijmen met uw activiteiten. U stelt dat God een volledige

stad vernielt door homoseksualiteit, en dat u denkt dat geen enkele religie het accepteert (CGVS p. 16).

Echter u blijkt, zoals hierboven al gesteld, niet te reflecteren over uw eigen situatie. “Hoe was u dan in

staat om als hetero seks te hebben met een man? Of met een vrouw waar u geen seks mee wil? Ik denk

dat ik iets verkeerd doe, het kon me zo veel zaken geven, aids, of als ik betrapt zou worden, of als ik

daar ga in een guesthouse, local, iemand kan gedood worden, dat gebeurt, sterven in een motel,

altijd angst. Dat is een context, maar voor u zelf? Als me iets overkomt, ja dat, mijn familie dan Maar u

deed het ervoor al? Ik was careless, ik had niemand om naar te kijken, goede schoenen en geld, ja dat,

maar na familie dacht ik anders. Maar je moet toch in staat zijn het te doen, welk gevoel geeft u dat

dan? Er is geen gevoel, ze gaven pillen, je hebt geen gevoel nodig, ik denk niet dat prostitués er

gevoelens voor hebben Maar er moet toch een reflectie zijn? Alles dat je geld geeft, enkel de gevolgen

erna, worries, als je mensen met aids in de kliniek ziet en zo, ze geven me geld, mijn tuiton, ja dat, maar

het was geen plezier voor mij, met oude mensen seks hebben. Maar het lijkt alsof u een religieuze

zoektocht doet, en daar over nadenkt, u probeert verschillende zaken, u heeft een educatie, u zegt zelf

er zijn meerdere zaken over alles, u denkt duidelijk na dus over zaken en over u zelf, maar hier kan u

niet op antwoorden. Misschien begrijp ik de vraag niet . Ik deed altijd die dingen, in de religies, om mijn

leven beter te maken, over religie lezen, ik weet het is illegaal, ik kan daar niet zitten, ik moet zelf

een weg vinden, mensen gaan stelen en doden voor een reden, mensen doen iets slecht, maar voor

andere reden om te overleven. Zelfs in de UK, hoorde ik, catholic church laat het toe of zo, maar ik weet

dat is tegen bijbel, mensen doen dingen ja (CGVS p. 26) U kan wel afwegingen maken, maar u betrekt

deze nooit op uw eigen gevoelens of uw eigen situatie, noch persona, wat nochtans verwacht zou

kunnen worden van iemand met uw profiel.

Tot slot, over de organisatie op zich blijft u trouwens erg oppervlakkig, naast Dickson Nsubuga en

Baker Kirumira, kan u geen leidinggevende figuren noemen, de meest specifieke benaming die u geeft

is de “zogeheten organisatie” (CGVS p. 21). U stelt wel dat Godfrey [Kirumira], Bakers broer en een rijke

zakenman (CGVS p. 10), ook in de organisatie actief was, maar u wist dat [toen] niet (CGVS p. 17).

Gedurende het volledige gehoor houdt u vol dat de Kirumira’s boven de wet staan en dat is de reden

waarom u niets kan doen (cf. supra), zo blijkt echter de Kirumira-familie helemaal niet zo onschendbaar

als u het stelt (zie COI administratief dossier). Godfrey blijkt in 2012 al voor de rechter gedaagd voor

fraude (zie COI administratief dossier) en Baker is, in 2015, al veroordeeld tot een geldboete voor het

mishandelen van een vrouw. Iets waar u dan ook geen weet van lijkt te hebben (CGVS p. 17, p.20) toch

opmerkelijk gezien u beweert van dichtbij in contact te staan met Baker Kirumira gedurende 13 jaar. U

kan echter vrij weinig concreet over Baker zeggen; “Wat kan u me over de persoonlijkheid van baker

zeggen? Hij is een dikke man, hij heeft geld, hij heeft eigen auto’s, ziet er goed uit, eigen huis, hij

managet KPI, petrol stations, van zijn broer, ook dat complex, die, hij rijdt met auto’s van broer, heeft

appartementen, hij nam me naar die bedrijven om me voor te stellen, iemand die een goed leven

leidt, eigen huis in kampala is al heel moeilijk, huis, appartementen goed ja U kent hem al 13 jaar?Ja

Maar wat kan u over zijn persoonlijkheid zeggen u kent hem al zo lang, u werkt voor hem in specifieke

context. Hij is een man die persoonlijk leven, hij wilt feesten, hij gaat naar die plaatsen waar jonge

mannen zijn om te exploiten, beaches, kleine clubs, voetbalclubs, ja, hij is een show off, mensen zijn

daar tot aangetrokken in uganda. Hij houdt u in beloftes, hij zet u daarin ja. Altijd hoop, valse hoop.
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(CGVS p. 19)” Ook voor Dickson houdt u het op het feit dat u denkt dat hij homoseksueel is, dat hij van

uw wijk is (CGVS p. 11), en dat hij vaak naar Azië reist (CGVS pp. 19-20). U kan het enkel over

omstandigheden hebben en ook hier amper een link met uw eigen persoon maken. Het feit dat de

Kirumira’s helemaal niet zo onschendbaar zijn toont ook aan dat u, moest u het nodig hebben,

wel bescherming bij de Ugandese autoriteiten zou kunnen gezocht hebben. Wanneer u hier op gewezen

wordt, heeft u het altijd over andere zaken, waarbij feiten in de doofpot verdwijnen (voorbeeld CGVS p.

20, p. 23), zonder ooit verder te gaan dan een hypothese dat dit bij uw probleem ook zo zou zijn.

De foto's die u indient van uw familie brengen niets bij aan uw asielmotieven op zich.

Het CGVS kan dan ook niet anders dan vaststellen dat uw verklaringen niet overtuigen; er

kan opgemerkt worden dat u verklaart niet homoseksueel te zijn; het door u geschetste profiel

klopt niet met wat u beweert; u kan niet aannemelijk maken dat u als sekswerker (met mannen en

vrouwen) actief zou zijn geweest; de vaststelling dat u nooit bescherming zoekt bij de

autoriteiten omwille van de beweerde dwang en druk van de organisatie, roept ook vragen op bij

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas en u legt ook hypothetische en vage verklaringen af

over het lot dat u te wachten staat bij terugkeer naar Uganda. Daarentegen lijkt het aannemelijk

te zijn, vanuit uw eigen verklaringen en de informatie die over uw persoon gevonden wordt, dat u

eerder uit economische doeleinden Uganda verlaten heeft.

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. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 8 augustus 2017 een schending aan van de materiële

motiveringsplicht.

Het verzoekschrift haalt tevens aan dat volgens “artikel 1 A 2) van het Verdrag van Genève is

vluchteling hij of zij die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land

waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenvermelde vrees, niet wil inroepen”.

Waar verweerder stelt dat verzoeker zijn land duidelijk verlaten heeft voor economische doeleinden,

voert het verzoekschrift aan dat “het feit dat verzoeker tracht een betere job te vinden, mogelijks in het

buitenland, (…) niet in de weg [staat] dat hij een asielprobleem heeft in zijn thuisland”.

Verzoeker herneemt te hebben verklaard “dat hij al geruime tijd zocht naar een oplossing om te kunnen

ontsnappen aan de criminele organisatie waarin hij is verzeild geraakt” als jonge man. Verzoeker

herhaalt de voorbeelden van leden die de organisatie trachtten te verlaten die hij tijdens het gehoor

aanhaalde. Hij stelde te beseffen dat hij niet vrijwillig kon opstappen uit de organisatie en plande zijn

vertrek dan ook bedachtzaam. Verzoeker voert aan dat hij geen beroep kon doen op de (lokale) politie,

noch op de nationale autoriteiten. Het verzoekschrift herneemt dat verzoeker op 13 juni 2017 vanuit

Entebbe naar Polen vertrok en op zijn tussenstop in Zaventem asiel aanvroeg.

Verzoeker herhaalt zijn asielrelaas. Hij heeft Oeganda verlaten uit vrees voor de criminele organisatie

die betrokken is in “seks trade”. Hij geeft aan dat de organisatie aanvankelijk financiële voordelen

verschafte aan verzoeker in ruil voor seksuele daden met mannen. Echter, sinds 2012 bood deze

organisatie geen homoseksuele diensten meer aan en diende verzoeker mensen te rekruteren,

seksuele daden te stellen en in pornofilms mee te spelen. Verzoeker stelt nog dat zijn familie hier niet op

de hoogte van was en hij aldus een dubbelleven leidde.

Aangaande de stelling van verweerder dat verzoeker het profiel van een gestudeerd man heeft,

waardoor het vreemd is dat verzoeker de afwegingen die hij maakt niet op zijn eigen situatie betrekt,

benadrukt verzoeker meermaals te hebben aangegeven dat hij zijn eigen daden niet kan goedkeuren

(vanuit moreel oogpunt, omwille van de gezondheidsrisico’s en het feit dat hij zijn gezin kan verliezen)

maar dat hij ze louter stelde voor het financiële aspect.
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Verzoeker verduidelijkt nog dat zijn huwelijk aanvankelijk een soort dekmantel was, waarna de relatie

met zijn echtgenote hechter werd en zij samen twee kinderen kregen. Hij geeft aan dan ook ongerust te

zijn over het lot van zijn familie, wat tevens blijkt uit het feit dat hij zijn vrouw en kinderen bij zijn vertrek

op een veilige plaats achterliet.

Tot slot stelt het verzoekschrift dat verzoeker geen vertrouwen had in landen als Kenia of Rwanda om

asiel aan te vragen, doch wel in de Europese aanpak van internationale bescherming.

Aangaande de subsidiaire bescherming stelt verzoeker van oordeel te zijn dat hij een reëel risico op

ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4, §2, b van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet).

In hoofdorde vraagt verzoeker hem de vluchtelingenstatus toe te kennen, in ondergeschikte orde de

subsidiaire beschermingsstatus en in uiterst ondergeschikte orde de bestreden beslissing te vernietigen.

2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker “Diverse e-mails van uitzendingen van mannen/vrouwen in het

kader van wat verzoeker “seks trade” noemt” en “Bewijs van homoseksuele vervolging in Uganda”.

Beoordeling

2.3. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

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

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4. Verzoeker verklaart Oeganda te hebben verlaten omwille van zijn problemen met een criminele

organisatie die zich bezighoudt met “seks trade”. Verzoekers verklaringen dienaangaande kunnen

echter niet overtuigen.

2.5. Vooreerst kan samen met het CGVS worden vastgesteld dat verzoeker een gestudeerd persoon is

die ambitie koestert om in het buitenland te werken. Zo blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker



RvV X - Pagina 10

in het bezit is van een Oegandees paspoort dat reeds in 2008 werd uitgereikt. Gevraagd waarom

verzoeker al sinds 2008 in het bezit van een paspoort is, antwoordde deze, “Ja ja, toen had ik een groep

mensen, jongens van het college, ze zeiden, het is beter dat je een paspoort hebt, als je de kans krijgt

om te reizen voor werk, gebruik je het, was toen heel goedkoop om het te krijgen, ik bleef wachten voor

een kans, ik probeerde te reizen, maar misschien was het niet de juiste tijd. Omdat je het ook gebruikt

als id, dan was er geen national id, toen was het een paspoort. Voor bank paspoort, voor alles, ja veilig

ja.” (gehoorverslag van het CGVS van 7 juli 2017 (hierna: CGVS-verslag), p. 8). Verzoeker speelt aldus

minstens sinds 2008 met het idee om in het buitenland te werken, wat overigens bevestigd wordt door

verzoekers verklaringen enerzijds en de informatie die over verzoeker werd teruggevonden, onder meer

op Facebook, anderzijds.

Zo gaf verzoeker aan dat het, zelfs met diploma’s, heel moeilijk is om werk te vinden in Oeganda, dat

het leven er moeilijk is (CGVS-verslag, p. 13), dat de economie er zwak is en hij op veel sites

solliciteerde voor jobs in het buitenland (CGVS-verslag, p. 21). Ook verklaarde verzoeker dat hij dacht

naar Sudan, Libanon of Dubai te gaan, wat hij reeds probeerde via LinkedIn toen hij nog werkzaam was

in de IT sector (CGVS-verslag, p. 13). Daarnaast vertelde verzoeker aan zijn vrouw dat hij naar Polen

ging om te werken (CGVS-verslag, p. 13) en was zijn echtgenote bovendien ook duidelijk in de

veronderstelling dat verzoeker werk had in Europa (CGVS-verslag, p. 14, 23, 28).

Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt tevens dat verzoeker onder de alias

“Javaz Note” – waarbij hij zijn e-mailadres en echte naam enkele keren vermeldt – herhaaldelijk werk

zoekt in het buitenland. Zo is verzoeker lid van Facebookgroepen om werk te vinden in Scandinavië, het

Midden-Oosten en Zuidoost-Azië en postte hij tussen 2012 en 2016 in verschillende Facebookgroepen –

onder meer in de groepen “Jobs in South Africa”, “jobmarshal.com”, “Those who are working in

Afghanistan, Iraq, Kuwait and Qatar”, “Jobs Pumpkin” en “Al Maktoum International Airport” – om werk

te vinden in onder andere het Midden-Oosten en Zuid-Afrika.

2.6. De informatie op verzoekers Facebookpagina aangaande zijn professionele carrière stemt deels

overeen met zijn verklaringen bij het CGVS. Zo stelt hij tijdens het gehoor voor “Balton Uganda” te

hebben gewerkt (CGVS-verslag, p. 5), wat hij bevestigt op zijn Facebookprofiel, en verklaart verzoeker

ook voor “Realsystems Uganda”, het bedrijf van een vriend, te hebben gewerkt (CGVS-verslag, p. 24),

wat overeenkomt met de omschrijving van zijn werk voor “Real Systems Uganda” op zijn

Facebookprofiel. Echter waar verzoeker zich een laag profiel aanmeet om zijn gedrag binnen de

sekshandel te rechtvaardigen, blijkt uit verzoekers Facebookaccount dat hij lid is van de “Board of

Directors at Media Brothers”, terwijl verzoeker dit naliet te melden. In 2016 postte hij dan weer in

“Jobless in DUBAI” dat hijzelf “Director of Maidian Uganda Limited” was en werkkrachten aanbiedt. Er

dient worden opgemerkt dat het adres van “Maidian Uganda Limited” erg goed lijkt op dat van

“Realsystems Uganda”, waardoor het redelijk is aan te nemen dat verzoeker in werkelijkheid een hogere

en belangrijkere functie bekleedde dan dat hij bij het CGVS laat uitschijnen (CGVS-verslag, p. 24).

Verzoekers verklaring dat hij als prostitué werkte om zijn studies te betalen kan niet overtuigen. In

tegenstelling met de informatie op verzoekers Facebookaccount verklaarde verzoeker bij het CGVS dat

hij het diploma van software engineer had verkregen na een studie van twee jaar, en omwille van

financiële problemen moest stopzetten en dus evenmin universitaire studies kon volgen. Hij voegde

eraan toe dat hij in 2015 geprobeerd had een diploma op de universiteit te behalen, maar opnieuw

verhinderd werd door het financiële aspect (CGVS-verslag, p. 5). Tijdens zijn online zoektocht naar werk

houdt verzoeker echter een heel ander betoog voor, waarbij hij veelvuldig stelt een “3 years advanced

diploma in software engineering and 2 year diploma in networking” en “1 year diploma in management”

te hebben (zie administratief dossier). Dat verzoeker zijn opleidingsniveau bij het CGVS tracht te

minimaliseren blijkt tevens nu op de website “people.bays.com” vermeldt staat dat verzoeker, naast zijn

diploma software engineering aan de college “Aptech” (CGVS-verslag, p. 6), in 2010 een “Bachelor’s

Degree” aan Kyambogo University behaalde, alsook dat hij er na 2010 nog andere trainingen volgde en

certificaten verkreeg (zie administratief dossier).

Het is aldus duidelijk dat verzoeker tijdens zijn asielprocedure een ander beeld tracht te schetsen van

zijn persoon, studies, professionele loopbaan, en de financiële mogelijkheden die hieruit voortvloeien,

tracht te verbergen. Verzoeker komt aldus voor als een ambitieuze jonge professional met een hoog

opleidingsniveau en relevante werkervaring in zijn sector, die tevens een grote interesse vertoont om in

het buitenland aan de slag te gaan. Hoewel verzoeker gevolgd kan worden dat het zoeken van een

betere job, mogelijks in het buitenland, niet in de weg staat van een asielprobleem in zijn thuisland, kan

enerzijds uit voorgaande afgeleid worden dat verzoeker zijn land van herkomst verlaten heeft omwille
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van economische en professionele redenen, en anderzijds dat aan verzoekers jarenlange betrokkenheid

bij en vlucht voor een criminele organisatie geen geloof kan worden gehecht, zoals blijkt uit wat volgt.

2.7. Verzoekers voorgehouden activiteiten in de seksindustrie, die hun aanvang kenden in 2005-2006

(CGVS-verslag, p. 10) beperkten zich eerst tot het verlenen van seksuele gunsten aan mannen (CGVS-

verslag, p. 10). Sinds 2011 nam verzoeker actief deel aan het rekruteren voor de organisatie, bleef hij

zich prostitueren bij oudere vrouwen en acteerde mee in pornofilms (CGVS-verslag, p. 11, 17, 25).

Verzoeker blijft echter bij beweringen die voor in het licht van verzoekers persoonlijke context

ongeloofwaardig zijn. Zo is verzoeker een weloverwogen man, die de zaken “van twee kanten” ziet

(CGVS-verslag, p. 15) en ernstig nadenkt over spiritualiteit en religie (CGVS-verslag, p. 4), wat

geenszins tot uiting komt in zijn verklaringen aangaande zijn beweerde seksuele activiteiten voor de

organisatie. Gevraagd hoe verzoeker zich erbij voelde enerzijds homoseksuele handelingen te stellen

zonder homoseksueel te zijn en anderzijds religieus te zijn, stelde verzoeker, “Het was geen goede act,

in mijn achterhoofd ik zocht overleven, ik deed het om te overleven, te krijgen wat ik wilde, de goede

dingen” (CGVS-verslag, p. 18). Uit verzoekers verklaringen blijkt echter dat hij ermee begon omwille van

de extra, materiële voordelen, en dus niet om te overleven, “hij gaf me cadeaus, schoenen, hemden, ik

dacht goede vriend, hij gaf me geld ja. Mijn vader was niet rijk, maar wel voor schoolfees en zo, niet

voor goede schoenen en zo, dus die man provide me, er was een vriendschap, in 2006 weet ik nog,

2005-2006, hij introduceerde me in homoseksualiteit, Kirumira, ik ken hem via dickson, ik wist nog niet

wat het was. Ik was nieuw in het systeem, ik wist niet wat het was.” (CGVS-verslag, p. 10) en “Ja maar

als fees, upkeep, hij kocht me kleren, je hebt gewoon upkeep nodig, schoenen, ze rijden in goede

auto's, ja materialistische zaken, die zaken.” (CGVS-verslag, p. 21). Daarnaast gaf verzoeker zelf aan

dat er in de Oegandese maatschappij geen plaats is voor homoseksuelen, “In Uganda heb je geen

plaats als homo, en cultuur, het is een vloek in mijn cultuur, je hebt geen plaats” (CGVS-verslag, p. 15).

Waar het perfect mogelijk is dat een man seksuele gunsten aanbiedt aan andere mannen in ruil voor

materiële voordelen, stelt de Raad vast dat verzoeker dit in zijn geval niet aannemelijk maakt, gezien

zijn religieuze en maatschappelijke achtergrond. Verzoeker kan immers niet verklaren waarom hij dit

disproportioneel risico al die jaren louter omwille van materiële extra’s – en niet om te overleven, noch

omwille van zijn seksuele geaardheid – blijft nemen, terwijl dit bovendien ingaat tegen de religies

waarmee hij in contact kwam (het christendom, de Islam en het Bahaïsme, CGVS-verslag, p. 4), “In de

bijbel staat dat god een hele stad er door vernielde, ik denk islam, geen religie die het accepteert, wat ik

al las, het hangt af van iemand die het denkt, het land ook, ik denk niet dat er een religie is, waar, het in

mag.” (CGVS-verslag, p. 16). Voorts had verzoeker wel voldoende geld om te studeren en leidt hij ook

professioneel actief leven waar hij kon opklimmen tot de “Board of Directors at Media Brothers” (zie

Facebookaccount).

2.8. Dat verzoekers huwelijk aanvankelijk een soort dekmantel was, waarna de relatie met zijn

echtgenote hechter werd en zij samen twee kinderen kregen, kan nog gevolgd worden. Verzoeker slaagt

er echter niet in toe te lichten hoe hij zijn leven als echtgenoot en vader van twee – en zelfverklaard

familieman, die zijn acties kadert vanuit de verantwoordelijkheidszin naar zijn familie toe (CGVS-verslag,

14, 21, 27, 28) – kon rijmen met zijn activiteiten als pooier, mannelijke prostitué en porno-acteur, hoewel

kan verwacht worden dat verzoeker dergelijk dubbelleven zou kunnen kaderen binnen zijn

gevoelswereld. Verzoeker komt niet verder dan “Een man kan alles doen, om zijn familie te doen

overleven, stelen, mensen doden, ja.” (CGVS-verslag, p. 16). Wat bezwaarlijk kan overtuigen te meer hij

ook financiële inkomsten had uit zijn professionele leven. Verzoeker wees voorts louter op de risico’s

van zijn activiteiten, zoals het oplopen van aids of het vermoord worden tijdens zijn activiteiten in een

motel (CGVS-verslag, p. 26). Ook stelde hij niet te weten op welke pornografische sites hij stond en

beaamde hij dat dit een gigantisch risico was, maar gaf opnieuw aan dit voor zijn familie te doen, “Als je

voor een beter leven zoekt, kan je rare dingen doen, ze dwingen je het te doen (…) Ze zeggen, je doet

dit en dat en dit, als je nee zegt, heb je geen eten voor je familie, je weet niet wat ze doen” (CGVS-

verslag, p. 17). Later stelde verzoeker, geheel tegenstrijdig aan zijn voorgaande verklaringen, dat hij dit

alles voor zichzelf deed, “Ik deed iets illegaal, slecht, ik deed het voor mezelf om mijn leven beter te

maken, in de wereld gaat iedereen naar het werk, tot je sterft, je wordt s ochtends wakker voor een goed

leven, voor jezelf, misschien erna voor oude mensen zorgen, money sharen, maar eerst voor jezelf,

goed leven, voor jezelf zorgen, een shirt, daarvoor gaan mensen naar school en werk, zo is het leven,

volgens mij, tot je sterft, om jezelf te voeden, ja dat is het. Eerst is jezelf dan andere mensen.” (CGVS-

verslag, p. 27). Dergelijke oppervlakkige en incoherente verklaringen tonen slechts aan dat verzoeker,

hoewel hij naar eigen zeggen de zaken steeds van twee kanten bekijkt, nooit gereflecteerd heeft over

zijn beweerde dubbelleven, wat derhalve afbreuk doet aan zijn beweerde activiteiten in de seksindustrie.

Verzoeker is evenmin in staat zijn dubbelleven aannemelijk te maken in het licht van externe elementen.

Gevraagd hoe verzoeker zijn extra inkomsten uitlegde aan zijn vrouw, over wie hij verklaarde dat zij
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alles wist over zijn geld en toegang had tot zijn bankaccount (CGVS-verslag, p. 21, 23), stelde verzoeker

louter, “Als ik zeg dat ik dit en dit en dit doe, geen goede terms, niet meer samen nu.” (CGVS-verslag, p.

23). Aangaande zijn reizen naar Kenia en Polen tot zijn verblijf in België kon verzoeker zijn vrouw naar

eigen zeggen bepraten door vaagweg te stellen dat hij erheen ging omwille van zijn werk (CGVS-

verslag, p. 16, 26). Dat verzoekers vrouw zich geen vragen stelt over verzoekers extra inkomsten en

voorts instemt met vage verklaringen, kan niet overtuigen temeer omdat verzoeker zijn familie speciaal

verhuisde naar Luwaf om hen in veiligheid te brengen (CGVS-verslag, p. 14) en het redelijk is te

veronderstellen dat zijn echtgenote meer vragen zou stellen hieromtrent, quod non in casu.

2.9. Ook over de criminele organisatie, waarvoor verzoeker beweerdelijk dertien jaar gewerkt heeft en

hij zijn land van herkomst is moeten ontvluchten, kan verzoeker slechts oppervlakkige en vage

verklaringen afleggen. Zo kon verzoeker naast D.N. en B.K. geen leidinggevende figuren van de

organisatie noemen en wist hij amper iets van de structuur terwijl hijzelf meerdere functies aannam met

name van prostitué tot het rekruteren van prostitués en pooier (CGVS-verslag, p. 22). Verzoeker wist

evenmin de naam van de organisatie te geven en kwam niet verder dan de “zogeheten organisatie”

(CGVS-verslag, p. 24). Gevraagd hoe de communicatie dan verliep, beperkte verzoeker zich vaagweg

tot “Met de telefoon, maar altijd een ander nummer, of een vriends telefoon, gewoon dit dit dit, hier hier

hier, ja dat, niet dat.” (CGVS-verslag, p. 22). Dergelijke nietszeggende verklaringen kunnen bezwaarlijk

het bestaan van deze “zogeheten organisatie” aantonen laat staan verzoekers bekendheid ermee en

noch dat verzoeker er dertien jaar voor gewerkt zou hebben.

2.10. In zoverre al geloof zou worden gehecht aan verzoekers asielrelaas, quod non, dan wijst de Raad

er nog op dat internationale bescherming slechts kan worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker

geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming. Van een asielzoeker mag worden

verwacht dat hij of zij eerst alle mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land. Waar

verzoeker doorheen het gehoor verklaarde dat de organisatie contacten en invloed bij de politie heeft

(CGVS-verslag, p. 21, 23), betreffen dit slechts blote beweringen. Bovendien blijkt uit de informatie in

het administratief dossier dat de beweerdelijke organisatie helemaal niet zo onschendbaar was als

verzoeker stelt nu de rijke tycoon G.K., de broer van B.K. die volgens verzoeker eveneens in de

organisatie zaten (CGVS-verslag, p. 10, 17), in 2012 voor de rechter gedaagd werd voor fraude en B.K.

in 2015 werd veroordeeld voor het mishandelen van een vrouw. Verzoeker maakt aldus niet aannemelijk

dat hij geen beroep had kunnen doen op de Oegandese autoriteiten.

2.11. Nog daargelaten dat verzoeker niet lijkt te beseffen dat het deelnemen aan criminele activiteiten

- in zoverre deze geloofwaardig zouden zijn, quod non in casu - verzoeker kan uitsluiten van

internationale bescherming, wordt de nood aan (internationale) bescherming eveneens ondermijnd nu

hij reeds eerder kansen kreeg om aan de criminele organisatie te ontsnappen, doch deze onbenut liet.

Zo stelde verzoeker dat hij onder meer in 2015 en 2017 in Nairobi was, maar telkens terugkeerde naar

Oeganda (CGVS-verslag, p. 8, 26). Waar verzoeker aanbrengt dat hij zijn familie diende te beschermen

voor de organisatie, kan niet worden ingezien waarom hij dan wel kon vluchten in 2017. Hoewel

verzoeker zijn familie voor zijn vlucht van Lowo Makindye naar Luwaf verhuisde (CGVS-verslag, p. 14),

blijkt dat Luwaf slechts op 30 à 40 minuten van het centrum van Kampala ligt (CGVS-verslag, p. 3).

Gevraagd waarom deze plaats dan veiliger is voor verzoekers familie, antwoordt verzoeker vaagweg,

“[z]e weten niet waar, daarom is het veilig, het is niet heel ver van waar ze eerder waren, zelfde divisie,

in divisie zijn er zo veel kleine huizen en routes, ik denk dat ze veilig zijn, ze weten niet waar ze naar toe

moesten, dat dacht ik als beste voor hen.” (CGVS-verslag, p. 19). Deze uitleg kan niet overtuigen nu

verzoeker eerder stelde dat de organisatie zijn familie kent (CGVS-verslag, p. 13) en herhaaldelijk

verklaarde dat deze contacten en invloed heeft bij de politie (CGVS-verslag, p. 21, 23), waardoor

verzoeker redelijkerwijs kon verwachten dat de organisatie in staat zou zijn verzoekers familie

gemakkelijk te vinden. Aldus doet de vaststelling dat verzoeker in de dertien jaar die hij voor de

organisatie werkte (CGVS-verslag, p. 21) geen enkele poging heeft ondernomen om eraan te

ontsnappen – tot nu – ernstig afbreuk aan de door hem voorgehouden vrees voor vervolging.

2.12. Deze wordt verder ondergraven nu verzoeker uitdrukkelijk stelde dat hij nooit persoonlijk bedreigd,

noch gedwongen werd, “Nee. Ik wist wat ik moest volgen, of doen, ze houden je niet by force vast, maar

het is niet vrijwillig, ik denk niet dat geforceerd zijn door kracht is altijd, manipulatie ook. Ze laten je

zaken doen” (CGVS-verslag, p. 17). Verzoeker haalt slechts enkele voorbeelden aan en legt

oppervlakkige verklaringen af over wat anderen, die de organisatie wilden verlaten, overkomen is. Zo

stelde hij dat D.O. vier maanden in de gevangenis doorbracht nadat hij uit de organisatie trachtte te

stappen (CGVS-verslag, p. 10) en legde hij onderling strijdige verklaringen af over een zekere L.,

waarover hij aanvankelijk stelde dat die in 2014 verdwenen was (CGVS-verslag, p. 12), doch later dat hij
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sinds december 2016 niets meer van L. gehoord had (CGVS-verslag, p. 13). Verzoekers vrees voor

vervolging dient echter in concreto te worden aangetoond en blijft hij hiertoe in gebreke (RvS 9 juli 2003,

nr.121.481; RvS 18 december 2004, nr. 138.480; RvS 18 december 2009 nr. 5146).

2.13. Bovendien doet ook de vaststelling dat verzoeker geen asielaanvraag heeft ingediend in Nairobi of

Rwanda, doch wachtte tot hij in België was, afbreuk aan zijn voorgehouden nood aan internationale

bescherming. Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de

bescherming van het Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire bescherming inroept, kan immers

redelijkerwijze worden verwacht dat hij meteen na aankomst in een veilig land op zoek gaat naar

internationale bescherming en ernstige inspanningen onderneemt om deze te bekomen, quod non.

Waar het verzoekschrift nog stelt dat verzoeker geen vertrouwen had in landen als Kenia of Rwanda om

asiel aan te vragen, betreft dit slechts een blote bewering die hij geenszins ondersteunt met objectieve

elementen.

2.14. De bij het verzoekschrift neergelegde “diverse e-mails van uitzendingen van mannen/vrouwen in

het kader van wat verzoeker “seks trade” noemt” betreffen echter e-mails die verzoeker in de uitoefening

van zijn werk voor “Real Systems Uganda” verzonden heeft. Zo worden in de mails onder meer visums,

kopieën van paspoorten, reserveringen van vliegtickets en medische informatie verzonden van

personen die als “maid”, “lady driver”, “sales, teacher job” en “labourer” zullen werken. Deze e-mails

betreffen louter de informatie van mensen die als werkkrachten worden aangeboden en tonen dan ook

niet aan dat deze mannen en vrouwen in het kader van de “seks trade” worden uitgezonden of werkten.

2.15. Ook het door verzoeker neergelegde krantenartikel aangaande homoseksuele vervolging in

Oeganda kan bovenstaande vaststellingen niet doen ombuigen. Verzoeker ontkende immers meermaals

homoseksueel te zijn en verklaarde daarenboven op geen enkel moment te worden bedreigd omwille

van zijn homoseksuele daden. Meer nog, hij stelde dat de organisatie, en hij dus ook, rond 2011 gestopt

was met het verlenen van seksuele diensten voor andere mannen, net omwille van het negatieve

(juridische) klimaat voor homoseksuelen in Oeganda. De Raad ziet aldus niet in hoe dit artikel van

toepassing kan zijn op verzoekers situatie.

2.16. Aangaande de bij het CGVS neergelegde foto’s van verzoekers familie dient worden opgemerkt

dat deze niets bijbrengen aan verzoekers asielmotieven.

2.17. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift verder tot het herhalen van het asielrelaas en het

geven van post-factum verklaringen, boute beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen

en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die voorgaande

conclusies kunnen weerleggen.

2.18. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1, A(2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend

te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden genomen.

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.19. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.20. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij

in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.21. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.22. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aantoont.
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2.23. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

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 eenentwintig augustus tweeduizend

zeventien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME K. DECLERCK


