
RvV X - Pagina 1 van 5

Nr. 28 969 van 23 juni 2009

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 14 juni 2006 heeft

ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

23 mei 2006.

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 verzoekschrift tot voortzetting ingediend op 12 maart 2007.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 28 april 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat H. DOTREPPE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché K. GOOSSENS, 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. Vluchtrelaas

U verklaarde de Oegandese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn Iganga (Iganga district). U

maakte uw middelbare school af. Sinds december 2000 werkte u te Busia als helper op een

vrachtwagen. U was verantwoordelijk voor het vastzetten van de vracht en het controleren van de

vrachtwagen. Uw baas, (P.W.), de eigenaar en chauffeur van de truck, aanvaardde op 11 december

2003 een opdracht van twee mannen die goederen wilden leveren in Lira. U, de chauffeur en de twee

opdrachtgevers vertrokken. In Akalu was er een militaire controlepost. Elk voertuig werd gecontroleerd.

De dozen werden gedeeltelijk van de vrachtwagen gehaald en geopend. U werd erbij geroepen door

een soldaat. Hij vroeg u uitleg over de uit elkaar gehaalde wapens en kogels die zich in bepaalde van de

dozen bevonden. U ontkende er iets van af te weten en verwees naar de chauffeur en de twee
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opdrachtgevers. Op hun beurt ontkenden ook zij iets met de wapens te maken te hebben. Jullie werden

alle vier vastgebonden, op een militaire truck gelegd en -zo vernam u later- naar Lira gebracht. Daar

aangekomen werd u door soldaten naar een kleine kamer gebracht, geslagen en ondervraagd. Na twee

dagen zwaar te zijn aangepakt, werden jullie van elkaar gescheiden. Sindsdien hebt u de andere drie

niet meer teruggezien. U werd opgesloten in een kamer met ongeveer 15 personen in het totaal. U werd

er geregeld uitgehaald om ondervraagd en gefolterd te worden. Uw ondervragers wilden de namen

weten van de personen met wie u wapens verhandelde en waar u de wapens naartoe wilde brengen. U

ontkende er iets mee te maken te hebben. In juli 2004 werd u geconfronteerd met twaalf personen. Acht

onder hen beweerden u te kennen en zegden wapens te hebben gekocht van u. Hierop werd u

gedwongen een document te ondertekenen waarin stond dat u toegaf wapens te verschaffen aan de

rebellen die tegen de regering van Museveni vechten. U weigerde nog altijd maar uw vinger werd met

rode inkt bevochtigd en die werd op het papier gedrukt. U werd gedurende twee weken niet

ondervraagd. Toen kwam er een man die u pen en papier gaf en u vroeg een verklaring te schrijven

waarin u meer details gaf over uw betrokkenheid. U repliceerde dat hij dit maar aan diegenen moest

vragen die u hadden aangewezen als verantwoordelijke. In september kwam de commandant u

ondervragen. Hij verbrandde uw arm met een stuk metaal. Hij zei dat u nog een paar weken kreeg om

bijkomende informatie te verschaffen maar dat hij daarna iedere week een van uw vingers zou

afsnijden. Op 15 november moesten de gevangenen schoonmaken. Dit lukte u niet omdat u nog altijd

teveel pijn had. De commandant nam u mee naar de ondervragingskamer en verwondde u aan de

genitaliën. Eerder had u al contact gehad met Italiaanse missionarissen die uw arm verzorgd hadden

een aan wie u hulp gevraagd had om te kunnen ontsnappen, hetgeen ze hadden geweigerd. Op een

dag hoorde u een van de bewakers in de Musoga-taal aan de telefoon spreken. U vroeg hem of hij ook

Musoga was, hij ontkende maar zei dat zijn echtgenote tot die etnie behoorde. Ongeveer een week later

was hij de dienstdoende bewaker in uw gang. U vroeg hem om hulp en hij zei dat hij u in ruil voor geld

kon helpen. U sprak de missionarissen hierover aan bij een volgend bezoek en zij waren bereid om in

gesprek te treden met de persoon. U moest de wacht op een afgesproken datum en uur naar een

restaurant doen gaan. U vernam geen nieuws van verdere ontwikkelingen. Op een van hun bezoeken in

december namen de missionarissen een foto van u in de cel. Op 19 december 2004 moest u met de

bewaker mee. Hij gaf u een militair uniform en liet u onder een boom wachten. Een man met een kleine

wagen kwam u er oppikken. Hij bracht u naar zijn woning, u veranderde er van kleren waarna jullie

verder reisden naar de luchthaven van Entebbe. U stapte er aan boord van een vlucht van British

airways die u via Heathrow naar Brussel bracht. Op 22 december 2004 wendde u zich tot de gebouwen

van de Belgische asielinstanties en startte er uw asielprocedure.

B. Motivering

Niettegenstaande mijn initiële beslissing tot verder onderzoek (dd. 17 juni 2005) stel ik, na nader

onderzoek van de door u ingeroepen feiten en alle elementen aanwezig in uw administratief

dossier, het volgende vast.

Wat betreft de door u aangehaalde vervolgingsmotieven kan in het algemeen het volgende worden

opgemerkt. U verklaarde valselijk beschuldigd te zijn van betrokkenheid bij wapenhandel aan de LRA en

gedwongen te zijn geweest een verklaring te ondertekenen waarin u dit alles toegaf. Na deze verklaring

te hebben ondertekend werd u nog steeds ondervraagd en gefolterd. Dit alles is weinig overtuigend.

Ook niet in het licht van de houding van de Oegandese autoriteiten ten aanzien van de rebellen van de

Lord’s Resistance Army. Ze biedt rebellen die bereid zijn de wapens neer te leggen amnestie aan en de

mogelijkheid een opleiding of een beroep aan te leren (zie informatie in administratief dossier). Ook al

werd u er niet van beschuldigd een rebel te zijn, de vervolging waarvan u onterecht het slachtoffer stelt

te zijn, houdt verband met de LRA en het gevoerde verzoeningsbeleid van de overheid staat in schril

contrast met de door u aangehaalde vervolgingsfeiten. In dit licht is het dan ook niet aannemelijk te

noemen dat er dergelijke grote druk op u zou worden uitgeoefend om valse verklaringen af te leggen.

Betreffende uw concrete problemen dienen volgende vaststellingen te worden gemaakt. Enkele

tegenstrijdigheden ondermijnen de geloofwaardigheid van uw verklaringen met betrekking tot uw

arrestatie en detentie. Zo verklaarde u tijdens het gehoor in dringend beroep dat jullie vroeg in de

morgen vertrokken met de vrachtwagen en in de namiddag arriveerden (gehoorverslag dringend

beroep, p.7). U kon er -begrijpelijkerwijze- geen exact uur op plaatsen maar verklaarde ongeveer tien

uren onderweg te zijn geweest. Tijdens het gehoor ten gronde daarentegen verklaarde u spontaan op

10 december 2003 te zijn vertrokken, ergens te hebben overnacht en daags nadien, op 11 december

2003 in de namiddag in Akalu te zijn gearriveerd (gehoorverslag ten gronde, p.4). Deze tegenstrijdigheid

is niet zonder belang. De afstand Busia-Akalu is immers aanzienlijk en juist gelet op het feit dat het voor
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u de eerste keer was dat u zover meereisde, kan er van u verwacht worden dat u kan aangeven of u de

rit in minder dan een dag, met name ongeveer 10 uren, of juist gespreid over twee dagen hebt afgelegd.

U meende dat de tegenstrijdigheid te wijten was aan de interviewer die mogelijks enkele woorden van

wat u zei tijdens het gehoor in dringend beroep gemist had of verkeerd getypt had en u bleef bij uw

verklaringen zoals u die had afgelegd tijdens het gehoor ten gronde (gehoorverslag ten gronde, p.5). Dit

is echter geen aannemelijke verklaring aangezien zowel uw verklaringen tijdens het gehoor in dringend

beroep als ten gronde duidelijk van elkaar verschillen.

Uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal tijdens de verschillende stadia van de procedure met

betrekking tot uw medegevangenen waren evenmin coherent. Tijdens het gehoor in dringend beroep

maakte u melding van een man die viel en zijn nek brak. U gaf ook zijn naam (gehoorverslag dringend

beroep, p.8). Tijdens het gehoor ten gronde vermeldde u dat een vrouw, die ondersteboven aan een

paal hing, was gevallen en haar nek brak (gehoorverslag ten gronde, p.3). U wist haar naam niet te

geven. Nog tijdens het gehoor ten gronde, kon u slechts 2 namen geven ((M.) en (K.O.)) van de

ongeveer 15 medegevangenen in de cel waar u toch bijna zeven maanden bent verbleven. Op de vraag

naar de redenen waarom deze personen gevangen zaten, verklaarde u het niet te weten en niet

persoonlijk met hen te hebben gepraat (gehoorverslag ten gronde, p.6) terwijl u tijdens het gehoor in

dringend beroep nauwkeurig de concrete omstandigheden had aangegeven waarin (M.) en (K.) (een

derde naam die u zich niet meer bleek te herinneren tijdens het gehoor ten gronde) werden opgepakt

(gehoorverslag dringend beroep, p.9), Tijdens het gehoor in dringend beroep verklaarde u -na de

confrontatie met de twaalf personen waarvan er acht beweerden dat u wapens geleverd had aan hen- te

zijn vastgebonden, verbrand en te zijn overgebracht naar een kleine kamer waar u zonder enige

medische verzorging twee weken met rust werd gelaten (gehoorverslag dringend beroep, p9).

Hieromtrent verklaarde u tijdens het gehoor ten gronde vanaf de eerste dag dat u in de kleine kamer

was te zijn ondervraagd en geslagen. Bij confrontatie met deze tegenstrijdigheid situeerde u de twee

weken dat u met rust werd gelaten op een ander moment (gehoorverslag ten gronde, p.7, p.9).

Wat betreft uw ontsnapping uit het detentiecentrum en uw reisweg kunnen volgende bemerkingen

worden gemaakt. Vooreerst is het weinig aannemelijk dat de autoriteiten er een -volgens u- geheim

detentiecentrum zouden op na houden waar mensen gefolterd worden en zonder enige vorm van

officiële inbeschuldigingstelling worden vastgehouden maar tegelijk een groep missionarissen zouden

toelaten tot die gevangenis, vermits het binnen de verwachtingen ligt dat de Oegandese autoriteiten alle

buitenstaanders zouden weren uit een dergelijke geheime detentieplaats. Ook uw hele

ontsnappingsrelaas is niet overtuigend te noemen. Het is niet duidelijk waarom de missionarissen

dergelijke risico’s en inspanningen zouden leveren om u -gesteld dat u ze u al uit de cel hielpen- aan

boord te brengen van een vliegtuig dat u naar Europa bracht.

Het door u voorgelegde medisch attest brengt geen wijzigingen aan voorgaande bemerkingen

aangezien hieruit geen conclusies kunnen worden getrokken aangaande de oorzaak en

omstandigheden waarin u de beschreven letsels hebt opgelopen. De privé-correspondentie van uw zus

Judith kan niet als objectief element ter ondersteuning van uw asielrelaas in overweging worden

genomen (zie kopies van deze documenten in administratief dossier).

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet voldoet aan de criteria die

werden vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag (Conventie van Geneve van 28 juli 1951) en bijgevolg

niet als Vluchteling kan worden erkend.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In een enig middel beroept verzoeker zich op een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de formele motiveringsplicht, artikel 62 van de voormelde wet van 15

december 1980 (Vreemdelingenwet), artikel 48/4 Vreemdelingenwet, de principes van behoorlijk

bestuur, van machtsoverschrijding en de algemene principes van het recht op een eerlijke en openbare

behandeling van het proces, evenals een schending van artikel 3 EVRM.

Verzoeker voert aan dat zijn identiteit noch zijn nationaliteit in twijfel worden getrokken en dat hij in

Oeganda leefde tot zijn vertrek naar België.

Hij werpt op dat de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheid met betrekking tot de

tijdspanne die de reis van Busia tot Akalu innam te wijten is aan het feit dat het voor hem niet

gebruikelijk is een tijdspanne uit te rekenen. Hij stelt dat hij verklaard heeft dat hij ’s morgens vroeg
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vertrok en de dag daarop laat in de namiddag aankwam. Het CGVS houdt geen rekening met andere

aanwijzingen die verzoeker gaf, namelijk de dorpen die hij voorbij was gereden, ondanks dat de weg

voor hem ongebruikelijk was.

Verzoeker stelt dat hij getraumatiseerd is door de folteringen die hij ondergaan heeft en verklaart dat hij

niet veel namen kan opgeven van medegevangenen in het detentiekamp, omdat hij enkel bekommerd

was om zijn eigen overleving. Verzoeker volhardt in zijn bewering dat de autoriteiten ervan overtuigd

waren dat hij schuldig was.

Verzoeker stelt dat de informatie van het Commissariaat-generaal weinig precies is en niet door andere

bronnen wordt bevestigd. De tekst van het wetsontwerp voor een mogelijke verzoening wordt door het

CGVS niet medegedeeld en het voorstel is slechts geldig voor zover Joseph Kony nog voor juli 2006

een einde zou maken aan de oorlog. Hij verwijst hierbij naar de aanvallen van de LRA in 2003 en 2004

in Lira en voegt een rapport hierover van “Artsen zonder grenzen” toe aan zijn verzoekschrift.

2.1.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde wet van 15

december 1980 en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De administratieve overheid dient in de akte de juridische en

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende”

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006,

nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 167.848; RvS 26 juni 2007, nr.

172.777). Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

Waar verzoeker de schending aanvoert van de “principes van machtsoverschrijding en de schending

van de algemene principes van het recht op een eerlijke en openbare behandeling van het proces” dient

te worden vastgesteld dat hij dit onderdeel van het middel niet uitwerkt, zodat het niet ontvankelijk is.

Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij inzake zijn identiteit en vliegtuigreis (via Heathrow, VK) naar

België, hetgeen een negatieve indicatie is voor zijn geloofwaardigheid.

Aangaande de reisduur tussen Busia en Akalu blijkt uit het administratieve dossier dat verzoeker tijdens

het gehoor in dringend beroep verklaarde dat hij samen met de andere gevangenen vroeg in de ochtend

vertrok met de vrachtwagen en in de late namiddag aankwam (stuk 15, p.7). In het gehoor ten gronde

verklaarde verzoeker, in strijd met voorgaande verklaringen, dat hij op 10 december 2003 vertrok, in de

buurt van Kumi overnachtte en daags nadien, op 11 december 2003 in de namiddag in Akalu aankwam

(stuk 3, p.4). Van verzoeker kan verwacht worden dat hij kan aangeven of hij de rit op één dag dan wel

gespreid over twee dagen, inclusief overnachting, heeft afgelegd. De vastgestelde tegenstrijdigheid blijft

dan ook onverminderd gehandhaafd.

Omtrent zijn medegedetineerden blijkt uit het administratieve dossier dat verzoeker tijdens het gehoor in

dringend beroep enkele namen kon opgeven van zijn medegevangenen, namelijk O.O., waaromtrent hij

meldde dat deze viel en zijn nek brak, K., M. en K. en tevens in staat was de concrete omstandigheden

aan te geven waarin M. en K. werden opgepakt (stuk 15, p. 8-9). In het gehoor ten gronde vermeldde

verzoeker dat een vrouw die ondersteboven aan een paal hing was gevallen en haar nek brak doch hij

kon haar naam niet geven (stuk 3, p. 3). Later in het gehoor ten gronde kon verzoeker slechts twee

namen geven van de ongeveer vijftien medegevangenen in de cel waar hij bijna zeven maanden heeft

verbleven, namelijk M. en K.O., en verklaarde hij niet te weten waarom deze personen gevangen zaten

(ibid., p. 6). Verweerder benadrukt terecht dat de stelling als zouden bepaalde feiten vervaagd zijn

omwille van de traumatische ervaring niets afdoet aan de zwaarwichtigheid van de vastgestelde

incoherente verklaringen en dat redelijkerwijs verwacht kan worden dat bepalende ervaringen in

iemands leven – zelfs al zijn deze traumatisch van aard - dermate in het geheugen gegrift staan dat

deze persoon daar achteraf een coherente beschrijving van kan geven.

Verzoeker weerlegt de vaststellingen in de bestreden beslissing niet aangaande de tegenstrijdige

verklaring inzake de kleine kamer alwaar hij zonder medische verzorging twee weken met rust zou zijn

gelaten, dan wel ondervraagd en geslagen werd. Tevens laat hij de terechte vaststellingen ongemoeid

inzake de ongeloofwaardigheid van de tussenkomst in de geheime gevangenis en hulp bij zijn vlucht

door een groep missionarissen. Voormelde elementen ondermijnen verzoekers geloofwaardigheid.

De bijgebrachte doktersattesten kunnen verzoekers geloofwaardigheid niet herstellen gelet op het feit

dat uit deze attesten de oorzaak van de verwondingen niet kan worden achterhaald. Het schrijven van

zijn familielid kan niet aanzien worden als een objectieve bron en dient derhalve verworpen te worden.
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Kritiek op het overtollige motief inzake de landeninformatie en het bijgebrachte rapport van Artsen

zonder Grenzen kunnen op zich niet leiden tot een hervorming van de bestreden beslissing.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt het CGVS de verplichting op om zijn beslissing op een zorgvuldige

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing blijkt dat

het CGVS gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier en dat verzoeker de

kans kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te

leggen. Hij maakte geen opmerkingen betreffende het gehoor bij het CGVS. De Commissaris-generaal

heeft de asielaanvraag van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen

met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet

geschonden.

Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor

vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

2.2.1. Verzoeker stelt dat hem de subsidiaire beschermingsstatus dient toegekend te worden en verwijst

hiertoe naar artikel 3 EVRM.

2.2.2. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van 15

december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf.

HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). In de mate dat

verzoeker zich voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus beroept op dezelfde

elementen als deze ten grondslag van het asielrelaas, dient de subsidiaire beschermingsstatus hem te

worden ontzegd omwille van de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid (zie sub 2.1.2).

Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het administratief en

rechtsplegingdossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig juni tweeduizend en negen

door:

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

mevr. A. DE POOTER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

A. DE POOTER. W. MULS.


