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Nr. 32 696 van 14 oktober 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 8 augustus 2009

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

staatlozen van 2 juli 2009.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

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

Gelet op de beschikking van 9 september 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 oktober

2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. VRIJENS 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. Feitenrelaas

U verklaart een Oegandees staatsburger van Myankole-origine te zijn afkomstig van Mbarara. U hebt uw

land van herkomst verlaten omwille van uw seksuele geaardheid. In de secondaire school Bwerangyani

sliep u met Deborah Kamatsiko, dochter van de minister Kahinda Otafiire, in dezelfde kamer. Ze kwam

’s nachts bij u in bed liggen en ze begon u aan te raken. U begon een lesbische relatie met Deborah. In

1994 werden u en Deborah door de huismoeder betrapt in hetzelfde bed, waarna u van school werd

gestuurd. Uw ouders kwamen te weten dat u lesbisch was en ze hielden u weg van school. U bleef

Deborah zien in de stad en in clubs. Uw oom (I.N.) ging met uw ouders praten en hij regelde dat u naar

de secondaire school Kako kon gaan. Tijdens uw schooltijd in de secondaire school – de jaren 1998-

1999 – had u een relatie met (J.K.). U werd opnieuw betrapt door de huismoeder en u werd van school

gestuurd. Uw ouders besloten in 2000 dat u zich diende te verloven met (E.K.). U werd gedwongen hem
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te volgen naar zijn huis in Bushenyi. U bracht de nacht door in het huis van (E.) en de volgende dag liep

u weg. U ging naar Kansanga, waar u bij uw oom (I.N.) inwoonde. U vertelde uw oom dat u van meisjes

houdt. Hij reageerde dat hij het niet goed vond en raadde u aan om iets met een jongen te beginnen. U

begon een relatie met een jongen, (K.J.), maar het duurde slechts een maand. In 2001 ging u studeren

in Makerere en u behaalde in 2003 een Bachelor of Business Administration. U herstelde terug het

contact met Deborah en u zag haar op de universiteit. Ze kwam u tijdens het weekend daar opzoeken.

Vanaf 2003 verbleef u in Nakulabye en werkte u bij Citibank en Commercial Microfinance. In maart 2007

kwam u ’s nachts van een club, waar u met Deborah uit was geweest. U ging de poort van uw huis

binnen en u werd door iemand geduwd. Twee mannen duwden u op de grond en u werd door hen

allebei verkracht. Ze zeiden dat u zou merken wat u mist en dat u de dochter van Otafiire gerust moest

laten. U raadpleegde een dokter en dan ging u klacht neerleggen bij de politie. De politie antwoordde u

dat de zaak onderzocht zou worden. U bent op 6 december 2007 bevallen van een dochter (E.T.), die bij

uw moeder in Mbarara verblijft. Op 23 augustus 2008 was u samen met Deborah in uw huis. Drie politie-

agenten braken het huis binnen en u en Deborah werden gearresteerd. U werd naar het politiekantoor

van Wandegeya gebracht. U werd in een cel geduwd. U werd geslagen en vernederd. Na ongeveer

twee weken werd u geroepen. U volgde de agent en u zag buiten uw oom. U stapte in zijn wagen en hij

bracht u naar zijn huis. Dan gingen jullie langs de bank. Uw oom zei dat uw leven in gevaar was en dat

u naar een veilige plaats zou worden gebracht, maar daar had hij geld voor nodig. U hebt Oeganda

verlaten op 8 september 2008. U werd naar Kisumu gebracht en reisde verder naar Nairobi, Kenia.

Ongeveer twee weken verbleef u in Nairobi bij uw oom en zijn vriend (D.K.). Uw oom regelde uw reis. U

werd voorgesteld aan (D.) met wie u reisde. Op 27 september 2008 heeft u Nairobi, Kenia per vliegtuig

verlaten en u kwam de volgende ochtend aan op de luchthaven van Schiphol, Nederland. U hebt op 29

september 2008 in België asiel gevraagd.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor

vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het

lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet

aannemelijk heeft gemaakt.

Er dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen, namelijk dat de dochter van Otafiire, met wie u een

relatie beweert te hebben gehad en hierdoor problemen zou hebben gekend, Deborah Kamatsiko heet,

niet overeenstemmen met de beschikbare informatie op het Commissariaat-generaal (zie informatie

administratieve dossier). U verklaart dat u een relatie had met Deborah, wiens moeder Merabu Otafiire

is (zie gehoor CGVS, p.5). Uit de beschikbare informatie blijkt dat Kahinda Otafiire twee maal getrouwd

was en binnen deze huwelijken vader is van vijf kinderen. Kahinda Otafiire’s eerste vrouw heet Merab

en ze heeft een dochter Anne en een zoon Francis Musinguzi. Kahinda Otafiire’s tweede vrouw heet

Winfred (Winnie) Karungi en de kinderen zijn: Fidel Mugarura, Henina Kamayonza en Franchesca

Kamakondere. Hij heeft ook nog twee zonen uit een buitenechtelijke relatie met Allen Natukunda:

Sharan Nkashaba en El-Shadai Owarugaba. Er is dus geen sprake van een dochter Deborah Kamatsiko

(zie informatie administratieve dossier). Het is ongeloofwaardig dat u zich over de naam van uw

vriendin, die u volgens uw verklaringen als sinds jaren kent, zou vergissen. Daarbij stemmen ook uw

verklaringen over de namen van de broers en zussen van Deborah niet helemaal overeen met de

beschikbare informatie. Zo verklaart u dat Winnie’s kinderen Fidel, Kanyonza en Fidelico heten (zie

gehoor CGVS, p.6). Op de vraag of hij nog andere kinderen heeft, stelt u enkel deze kinderen te kennen

(zie gehoor CGVS, p.6), hoewel duidelijk geweten is dat hij nog twee andere zonen heeft. Bovendien

vermeldt dezelfde informatie dat de enige dochter van Kahinda Otafiire en Merabu, Anne dus, in Londen

gestudeerd en gewerkt heeft (misschien nog werkt), wat eveneens niet overeenkomt met de informatie

die u over Deborah geeft aangaande haar studies en werk (zie gehoor CGVS, p.5, 7) waardoor kan

uitgesloten worden dat Anne en Deborah één en dezelfde persoon zijn.

Aldus tasten bovenstaande vaststellingen de geloofwaardigheid van uw verklaringen grondig

aan, waardoor verder geen geloof kan worden gehecht aan uw asielrelaas.

Er kan bezwaarlijk worden gesteld dat u uw land uit ‘vrees voor vervolging’ in de zin van de

Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw

land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.

De door u neerlegde documenten wijzigen niets aan hetgeen hiervoor werd uiteengezet. De

schoolresultaten (jaar 1994 en jaar 1999) en de resultaten van Makerere University (jaar 2000-2001,

2001-2002, 2002-2003) betreffen de door u gedane studies, waaraan hier niet wordt getwijfeld.
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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. Bij fax van 6 oktober 2009 vraagt verzoekster om uitstel van de behandeling van de zaak, waarbij ze

een medisch attest bijbrengt waaruit blijkt dat zij op 25 september 2009 bevallen is met een keizersnede

en zich niet zelfstandig kan verplaatsen (rechtsplegingdossier, stuk 9).

Gelet op het schriftelijk karakter van de procedure, vervat in artikel 39/60 van de voormelde wet van 15

december 1980 (verder: Vreemdelingenwet) en gezien er geen grondslag is om toepassing te maken

van artikel 14, derde lid PR RvV, dat bepaalt dat de voorzitter de partijen ondervraagt indien dit

noodzakelijk is, zijn er geen redenen voorhanden om uitstel te verlenen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1.1. In een enig middel beroept verzoekster zich op een schending van artikel 1,A(2) van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen ondertekend te Genève op 28 juli 1951,

een schending van artikel 15, sub c van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of

als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van de verleende

bescherming gelezen in samenhang met artikel 2, sub e, van deze richtlijn, een schending van de

artikelen 48/2 en 48/3 en 62 van de Vreemdelingenwet, een schending van de artikelen 2 en 3 van de

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, minstens van

de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering, een schending van de algemene

rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek de rechten van verdediging en

de zorgvuldigheidsverplichting, een schending van de artikelen 2 en 3 van het Europese Verdrag tot

bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ondertekend te Rome op 4

november 1950, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 en tot slot een manifeste beoordelingsfout.

Verzoekster geeft aan dat zij overtuigd is dat haar leven in gevaar is in haar land van herkomst.

Verzoekster wil benadrukken dat Deborah een gekende alias is voor Anne en dat de moeder van

Kahinda Otafiire haar dochter steeds Deborah noemde. Het is algemeen bekend dat in de Afrikaanse

cultuur vaak aliassen worden gebruikt onder elkaar. Verzoekster betoogt dat zij de geboortedatum van

Deborah heeft gemeld en dat deze datum niet werd getoetst aan de geboortedatum van Anne nu deze

niet kon achterhaald worden door het CGVS, terwijl de geboortedatum in geval van twijfel inzake

identiteit meestal decisief is. Verzoekster geeft aan dat haar verklaringen met betrekking tot de familie

van Kahinda Otafiire zo gedetailleerd zijn dat er dan ook niet zomaar kan besloten worden dat deze

ongeloofwaardig zijn.

3.1.2. Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, heeft de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij of zij in staat is te weten of het zin heeft

zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem of haar verschaft. Uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van

de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending

van artikel 62 van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij inzake haar identiteit en reisroute, hetgeen een negatieve

indicatie inhoudt voor haar geloofwaardigheid.

Verzoekster verklaarde een relatie te hebben gehad met de dochter van Otafiire, Deborah Kamatsiko en

hierdoor problemen gekend te hebben, doch brengt tot op heden geen begin van bewijs bij omtrent deze

relatie, die blijkbaar, zij het met tussenpozen, enige jaren heeft geduurd. Bovendien blijkt uit de

informatie in het administratieve dossier, die bekomen werd na gedegen en diepgaand onderzoek (stuk

17), dat Kahinda Otafiire geen dochter heeft met de naam Deborah, doch wel een dochter genaamd

Anne. Verzoeksters argumentatie dat Deborah een gekende alias is voor Anne en dat haar moeder haar

Deborah noemde, zijn losse beweringen die op geen enkele wijze worden onderbouwd of gestaafd.

Gelet op het feit dat voormelde vaststelling betrekking heeft op de kern van verzoeksters asielmotieven,

dient besloten te worden tot de ongeloofwaardigheid van deze motieven.
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Verzoekster omschrijft niet op welke wijze de rechten van de verdediging werden geschonden, zodat

deze aangevoerde schending niet dienstig is.

Verweerder wordt door de Raad bijgetreden waar die stelt dat de opgeworpen schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel niet opgaat, aangezien verzoekster op het Commissariaat-generaal uitvoerig

werd gehoord en de bestreden beslissing gesteund is op alle gegevens uit het administratieve dossier,

op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst en op alle dienstige

stukken.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

3.2.1. Verzoekster vraagt de subsidiaire beschermingsstatus.

3.2.2. De artikelen 2 en 3 EVRM stemmen inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, a) en 48/4, §2, b)

van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel

risico op ernstige schade bestaande uit doodstraf of executie, dan wel 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).

Verzoekster voert geen elementen aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas (zie sub 3.1.2.) en de elementen in het administratief

dossier toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij 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 veertien oktober 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


