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nr. 42 309 van 26 april 2010

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 20 januari 2010

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

staatlozen van 21 december 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 3 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. VERRELST loco advocaat K.

VERSTREPEN en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 10 november 2007 het Rijk binnen en diende op

12 november 2007 een asielaanvraag in. Op 21 december 2009 werd een beslissing tot weigering van

de hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Oegandees staatsburger van Muganda-origine te zijn afkomstig van Bucuru, Masaka.

U huwde op 19 januari 1987 met Elly Kayanja, van Muganda-origine afkomstig van Kifamba, Rakai.

U kreeg twee zonen Matovu Martin en Mutunzi Charles en adopteerde Grace Kitiibwakye, de dochter

van uw overleden broer. U woonde na uw huwelijk in het dorp Mitemula, Masaka en jullie hadden een

huis in Mutundwe, Kampala. Uw man werkte als militair bij de Oegandese inlichtingendienst en u
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verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten uit vrees voor uw man en uit vrees voor zijn

vijanden.

Sinds 2002 stond uw man aan het hoofd van de operatie ‘Wembley’, bedoeld om de criminaliteit in

het land te stoppen. Uw man ontdekte dat de wapens van criminelen afkomstig waren van zijn collega’s

en dat onder andere Kasini, Mayombo, Otafire en Tumukundwe betrokken waren bij corruptie. Uw

man rapporteerde dit direct aan de president en hij kreeg hierdoor problemen met zijn collega’s. In

2007 kwamen soldaten met uw man naar huis en de soldaten begonnen het huis in Mitemula te

doorzoeken. Ze waren op zoek naar verdwenen wapens, maar er werd niets gevonden. Twee maanden

later kwamen de soldaten terug, ditmaal zonder uw man. Ze zochten opnieuw naar wapens, maar ze

vonden niets. Een van de soldaten zei dat u problemen zou krijgen als ze zouden vinden wat ze zoeken.

U werd in het kantoor van de legercommandant Aronda in Bombo uitgenodigd. Hij vroeg u naar wapens

en kogels, maar u antwoordde er niets over te weten. Hij waarschuwde dat u problemen zou krijgen,

indien er iets ontdekt zou worden. U besprak dit met uw man, maar hij zweeg. U was op de hoogte dat

uw man wapens verborg en u leefde in angst. U weet niet waarom hij die wapens heeft. Uw man

bedreigde u met de dood wanneer u hem zou verraden. Op 1 maart 2007 werd er ’s nachts aangeklopt

door een onbekende. De persoon klopte drie keren en zei ‘ik ben het’, terwijl uw familie een codewoord

heeft. U hoorde de persoon fluisteren tegen andere mensen buiten en u weigerde te openen. Ze gingen

weg en u meldde het bij de voorzitter van de ‘Local Council’. U weet niet wie de personen waren, maar u

vermoedt dat het vijanden van uw man zijn die via u uw man willen raken. U werd in het dorp

geïntimideerd en bedreigd door andere dorpelingen die familieleden hadden verloren bij eerdere acties.

U vreest dat u op een dag door de collega’s van uw man zal worden benaderd om uw man te

vergiftigen. Zijn collega’s Tinyefunza, Salim Sali, Kazini en Aronda willen wraak nemen op uw man. Zij

behoren tot de Banyakole, de stam van de president. De Baganda zijn in de meerderheid in Oeganda

en uw man, een Baganda is geliefd.

Via uw broer bezorgde u uw man een brief waarin u meldde dat u door het leven onder druk en in

angst voor korte tijd een stap opzij heeft gezet. U had uw broer de hele situatie uitgelegd en hij hielp u

om het land te verlaten. Hij stelde u voor aan iemand die uw reis regelde. U hebt op 12 november 2007

in België asiel gevraagd. Uw kinderen verblijven bij uw vriendin Agnes Nalubega in Buggya in het district

Masaka.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen op het Commissariaat-

generaal (dd.17.4.2008 (hierna CGVS I) en dd.17.11.2008 (hierna CGVS II)) 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.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk maakt de

vrouw te zijn van Elly Kayanja. U verklaart getrouwd te zijn met Elly Kayanja (zie gehoor CGVS I, p.2). U

legt ter ondersteuning van uw huwelijk met Elly Kayanja een certificaat neer van St Peter’s Church,

Kisasi, Masaka opgemaakt 19.1.1987 door Mukalazi Ponsiano. In de beschikbare informatie op

het Commissariaat-generaal werd er geen informatie teruggevonden over de ‘St. Peter’s Church’

gelegen te Kisasi/Masaka (zie informatie administratieve dossier). U brengt verder geen andere

objectieve elementen aan die uw huwelijksband met Elly Kayanja kunnen bewijzen. Er dient te worden

opgemerkt dat u verklaart dat Elly Kayanja een andere vrouw Mariza had, maar u blijkt haar volledige

naam niet te kennen, noch te weten waar ze woont en of ze kinderen van Elly Kayanja heeft (zie gehoor

CGVS I, p.20). Het is weinig aannemelijk dat u wel zou weten dat er een andere vrouw is, maar u verder

geen details over haar zou kennen. Bovendien blijkt uit de beschikbare informatie op het

Commissariaatgeneraal dat Elly Kayanja officieel gehuwd is met ene Jennifer, maar haar naam vemeldt

u echter niet (zie informatie administratieve dossier). Het is merkwaardig dat u de naam van zijn officiële

echtgenote niet zou kennen. U blijkt ook geen namen te kennen van de broers of zussen van Elly

Kayanja (zie gehoor CGVS I, p.21) en tijdens het bijkomende gehoor noemt u wel enkele namen;

James, John, Jane en mevrouw Mukasa (zie gehoor CGVS II, p.3). Het is merkwaardig dat u zich plots

wel de namen zou herinneren. U beweert ook kortweg dat Elly Kayanja geen vrienden zou hebben (zie

gehoor CGVS I, p.22), wat absoluut niet overtuigend overkomt.

Daarbij is het ongeloofwaardig dat u de graad van uw man niet zou kennen. U vermeldt luitenant en

stelt niet zeker te zijn (zie gehoor CGVS I, p.7). U voegt toe dat er sterren op zijn uniform stonden.

Ook tijdens het bijkomende gehoor twijfelt u over de graad of rang van uw man: luitenant of brigadier

(zie gehoor CGVS II, p.4). Uit de beschikbare informatie op het Commissariaat-generaal blijkt dat

Elly Kayanja brigadier en kolonel was (zie informatie administratieve dossier). Bovendien is het
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opmerkelijk dat u moeite heeft om de verschillende professionele activiteiten van uw man te benoemen

en in de tijd te situeren (zie gehoor CGVS I, p.9). Aangezien u wel op de hoogte blijkt te zijn van

Operatie Wembley, is het merkwaardig dat u geen andere concrete voorbeelden zou kunnen geven van

activiteiten of operaties waaraan uw man deelnam. Er werd u de naam van Operatie Clean gegeven,

maar u blijkt er geen details over te kunnen geven (zie gehoor CGVS I, p.24). U verklaart dat Elly

Kayanja een winkel heeft, maar u zou niet weten wat ze er verkopen (zie gehoor CGVS I, p.10).

Van iemand die haar asielmotieven precies baseert op haar relatie met een hoge officier in het

leger, mag verwacht worden dat zij over kennis van haar man zou beschikken betreffende zijn familie,

zijn activiteiten en werkzaamheden. Bovenstaande vaststellingen tasten de geloofwaardigheid van

het feit dat u de vrouw zou zijn van Elly Kayanja grondig aan.

Verder dient te worden opgemerkt dat uw beweerde vrees voor vervolging louter gebaseerd is

op veronderstellingen en vermoedens. U vreest uw man en vervolging door de Oegandese

autoriteiten omwille van medeweten van verborgen wapenbezit door uw man Elly Kayanja (I, p.24 en II,

p.2), maar u stelt immers uitdrukkelijk niet te weten of u wordt gezocht door uw man (II, p.6). U beweert

dat u familieproblemen kende met uw man, maar dat deze niet de aanleiding vormden van uw vertrek

uit Oeganda (I, p.24). Daarbij dient te worden opgemerkt dat u al sinds 2005 op de hoogte bent van

de praktijken en wapenbezit van uw man (I, p.30). En u voegt toe dat u niet weet of de wapens er nu

nog zijn (I, p.30). Zodoende bevatten uw verklaringen geen concrete aanwijzingen dat u daadwerkelijk

enige vrees dient te koesteren tegenover uw man en de Oegandese autoriteiten.

Er dient te worden opgemerkt dat u eveneens de ‘vijanden’ van uw man en zijn familie vreest, die

u zouden kunnen benaderen om uw man te vergiftigen (I, p.38 en II, p.8), wat opnieuw gebaseerd is

op vermoedens en veronderstellingen waarvoor u geen concrete elementen aanbrengt. U verklaart dat

uw man geëlimineerd dient te worden omwille van zijn strijd tegen corruptie en het feit dat hij

geen Banyakole is (I, p.39), maar u maakt niet duidelijk waarom u daarbij betrokken zou worden. U

verklaart niet al de vijanden van uw man te kennen (I, p.36) en stelt kortweg dat u niet kan blijven

afwachten. Bovendien stelt u vaagweg dat mensen familieleden verloren hebben en u de families vreest

van degenen die door toedoen van uw man zijn omgekomen. U verklaart dat u verbaal geïntimideerd

werd in uw dorp, maar verder blijft u vaag en haalt echter geen concretere elementen, incidenten of

personen n om uw beweerde vrees te staven (II, p.8). Overigens stelt u dat u door uw man vervolgd zou

worden van verraad en het vrijgeven van informatie. Uw vrees is gebaseerd op het feit dat u zou weten

waar uw man wapens verborgen houdt. Zo verklaart u dat soldaten wapens brachten en kwamen

ophalen en dat uw man Elly Kayanja wapens opzij hield voor zichzelf (II, p.6). U stelt te vrezen voor de

ontdekking van de wapens (II, p.6). Uw verklaringen bevatten echter geen concrete objectieve

elementen die wijzen op mogelijke problemen in uw hoofde. Hierbij dient te worden opgemerkt dat

nergens in de beschikbare informatie melding wordt gemaakt van enige vervolging van Elly Kayanja.

Integendeel blijkt hij actueel nog in het openbaar te verschijnen, professionele activiteiten te hebben

(weliswaar buiten het leger) en deel uit te maken van een organisatie die gesubsidieerd wordt door de

staat, wat vervolging weinig aannemelijk maakt (zie informatie administratieve dossier). Bovendien blijkt

uit de informatie dat hij voor deze organisatie nauw samenwerkt met Salim Saleh, de man waarvan u

beweert dat hij wraak zou willen nemen op Kayanja.

Met betrekking tot een mogelijke bescherming door de Oegandese autoriteiten dienen

volgende bedenkingen te worden gemaakt. U antwoordt dat er met uw man geen afspraken gemaakt

werden in het geval de wapens ontdekt worden (II, p.7). Het is merkwaardig dat u al die tijd op de

hoogte was, maar dat uw man geen verdere instructies gaf. Ook later tijdens hetzelfde gehoor verklaart

u dat u niet met uw man sprak over een mogelijke arrestatie (II, p.7). U blijkt niet te weten of uw man u

niet kan verdedigen (II, p.7). U stelt dat er geen eerlijk proces zal zijn en niemand u zou kunnen

verdedigen wanneer er wapens worden gevonden, zonder dat u deze verklaring preciseert. U verklaart

uw man te vrezen, maar u stelt dat u het niet kon riskeren om de praktijken van uw man te melden,

omdat hij de mogelijkheid heeft om u te doden (II, p.7). U hebt al die tijd nagelaten om iets te

ondernemen. Nochtans mag men verwachten dat men eerst alle mogelijke oplossingen en alternatieven

zou overwegen alvorens men besluit het land te verlaten en internationale bescherming te zoeken.

Er dient met betrekking tot de door u aangehaalde vervolgingsfeiten nog volgende bedenkingen

te worden gemaakt. Zo dient te worden opgemerkt dat na analyse van het administratieve dossier blijkt

dat uw verklaringen tijdens de twee gehoren op het Commissariaat-generaal niet overeenstemmen.

U verklaart dat uw huis werd doorzocht in 2007, maart of juli (II, p.5). Het huis werd twee keer

doorzocht, een eerste keer en een maand later een tweede keer (II, p.5). U ging naar Aronda enkele

weken na de tweede huiszoeking in 2007 (II, p.5). Eerder had u verklaard dat begin 2006 uw huis een

eerste keer werd doorzocht, twee maanden later gebeurde een tweede keer een huiszoeking en midden
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2006 ging u naar kantoor van Aronda in Bombo (I, p.31). Het is opmerkelijk dat u zich niet preciezer kan

herinneren wanneer deze feiten plaatsvonden, te meer daar uit uw verklaringen blijkt dat het u een

gevoel van onveiligheid gaf en de reden voor uw vertrek uit het land van herkomst vormden.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat u ontwijkend antwoordt, wanneer u naar de reactie van uw

man op de huiszoekingen wordt gevraagd. U stelt dat hij het ok vond en hij zijn echte gezicht niet toont

(II, p.5). Bij herhaling van de vraag over hoe uw man reageerde, verklaart u dat hij niet veel over

het militaire met u wilde bespreken (II, p.5). Het is merkwaardig dat u wel op de hoogte zou zijn geweest

van de wapens, maar dat uw man met u verder niets zou hebben overlegd of besproken. Tevens blijkt u

niet te weten waarom u door Aronda werd geroepen en waarom precies u en niet uw man diende te

gaan (I, p.31). Het is opmerkelijk dat u niet meer informatie hierover zou hebben gekregen.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat u nog tot november 2007 in Oeganda verbleef zonder dat

u er ernstige problemen kende, wat uw beweerde vrees relativeert. Het is tevens bevreemdend dat u

niet meer nieuws heeft uit uw land van herkomst. U verklaart contact te hebben met uw broer (II, p.2),

maar geen nieuws te hebben over uw actuele situatie of over uw man. U beweert dat uw man was

opgenomen in het ziekenhuis (I, p.16 en II, p.2), maar u beschikt verder niet over meer details. U geeft

aan dat als er slecht nieuws zou zijn, dan zou uw broer u het al verteld hebben. Hoewel u verklaart dat u

niets wil weten over uw land, noch mag geweten zijn waar u zich bevindt (II, p.2), stelt u aan het einde

van het gehoor dat u wenst te weten wat er in Oeganda gebeurt (II, p.8). Er mag verwacht worden dat u,

in uw vermeende situatie, op welke wijze dan ook, zou getracht hebben contact op te nemen met

uw thuisbasis om te vernemen hoe uw problemen geëvolueerd zijn.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen 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 hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. De

‘residential identity card’ op naam van Mirembe Kayanja Gulesi (afgegeven op 6.6.2000 en geldig tot

6.6.2010, resident te Mitemula LCI Village, Mukungwe, Masaka) betreft uw verblijfplaats in Masaka,

maar kan bovenstaande vaststellingen niet weerleggen. Het verslag (Mitemula LCI Village dd.2.3.2007

door Abbas Tomusange) beschrijft de aanval op uw huis dd.1.3.2007 wat werd opgemaakt volgens uw

verklaringen aan de ‘local council’. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het om voor u onbekenden

gaat en er geen reden wordt vermeld waarom deze personen bij u langskwamen. De resultaten van het

medische onderzoek dd.19.2.2008 tonen volgens uw verklaringen aan dat u een hoge bloeddruk heeft

(I, p.17), maar het attest zelf vermeldt geen oorzaken van eventuele onregelmatige vaststellingen.

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. Verzoekster stelt in haar verzoekschrift “De bestreden beslissing schendt de artikelen 48/3 t.e.m.

48/5, 52, §2 en 57/6, 2de lid van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (‘Vreemdelingenwet’),

artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen

(‘Vluchtelingenverdrag’), de algemene motiveringsplicht, het gelijkheidsbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk bestuur, en de artikelen 2 en 3 van de Wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, alsmede artikel 3 van het

Europees Verdrag voor de rechten van de Mens.”

2.1.1. “Artikel 52, §2” noch artikel “57/6, 2de lid” van de Vreemdelingenwet is in onderhavige

asielprocedure aan de orde. De bestreden beslissing werd genomen op basis van de artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet. Artikel 57/6 van de Vreemdelingenwet geeft de Commissaris-generaal

de bevoegdheid om de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 te weigeren. Beide artikelen zijn bijgevolg niet dienstig

ingeroepen.

2.1.2. De ingeroepen schending van artikel 77 van de Vreemdelingenwet dat stelt “Hij die wetens en

willens een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de Europese Unie helpt het
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grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij een internationale

overeenkomst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt, binnen te komen of

aldaar te verblijven, dan wel erdoor te reizen, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, hetzij in

de handelingen die de binnenkomst, de doorreis of het verblijf voorbereid hebben of ze vergemakkelijkt

hebben, hetzij in de feiten die ze voltooid hebben, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot

een jaar en met geldboete van zeventienhonderd euro tot zesduizend euro, of met een van die straffen

alleen. Het eerste lid is niet van toepassing indien de hulp voornamelijk om humanitaire redenen

verleend wordt” is eveneens in onderhavige asielprocedure niet dienstig ingeroepen.

2.1.3. Onder ‘middel’ wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving van de door de beslissing

overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop de rechtsregel of rechtsprincipe door

de bestreden beslissing wordt geschonden. Verzoekster poneert een onzorgvuldige opsomming van

wetsartikels en rechtsnormen. Zo wordt nergens concreet uiteengezet waar en hoe de bestreden

beslissing “het gelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk

bestuur” en het “redelijkheidsbeginsel” schendt. Derhalve zijn deze onderdelen onontvankelijk (RvS 20

oktober 2006, nr. 163.900; RvS 8 januari 2007, nr.166.392).

2.2. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoekster kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoekster de beoordeling van de aangehaalde feiten door de Commissaris-generaal betwist, voert

verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet 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). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund

(RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.4. Het bewijs van identiteit maakt een essentieel element uit in iedere procedure en verzoekster is

ertoe gehouden de stukken waarover ze beschikt of kan beschikken voor te leggen. Verzoekster legt

een ‘residential identity card’ neer dat louter een verblijfplaats in Mitemula aantoont maar geen

identiteitsdocument is. Verzoekster vreesde haar man en diens vrienden maar niet de overheid. Het

ontbreken van ieder begin van bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit kan haar dan ook

aangewreven worden, houdt een negatieve indicatie in met betrekking tot haar asielrelaas en tast haar

geloofwaardigheid aan.

2.5. Verzoekster adstrueert evenmin haar reisweg terwijl zij, aangezien zij met het vliegtuig naar Europa

reisde, op zijn minst in het bezit moet zijn geweest van een vliegtuigticket, instapkaart of bagagelabel

waaruit kan blijken met welke vlucht, wanneer en waar zij in Europa is aangekomen. Door geen

reisbescheiden voor te leggen maakt verzoekster op vrijwillige wijze iedere controle van haar reisweg

onmogelijk. Verzoeksters verklaringen inzake haar reisweg kunnen evenmin overtuigen. Verzoekster

gaat immers voorbij aan de herhaaldelijke, systematische en persoonlijke veiligheidscontroles aan de

buitengrenzen van de Schengenzone en in het bijzonder op internationale vluchten in het kader van een

algemene politiek van versterkte controles aan de buitengrenzen van de Schengenzone en als

maatregel in de strijd tegen het internationale terrorisme en illegale migratie. Voor zover zij verklaart

deze te hebben te kunnen omzeilen dient zij dit nauwgezet en overtuigend toe te lichten. Verzoeksters

onwetendheden en tegenstrijdige verklaringen ondermijnen de geloofwaardigheid van de voorgehouden

reiswijze zodat zij niet aannemelijk maakt illegaal gereisd te hebben. Ze kent de naam niet van de

smokkelaar die haar begeleidde en heeft evenmin kennis van de identiteitsgegevens die vermeld
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werden in het valse paspoort waarmee ze de douane passeerde. Verzoekster weet enkel dat haar foto

op het paspoort stond (zie gehoorverslag CGVS 17.04.2008, p.18) wat bezwaarlijk een bewijs van

illegaal reizen kan aantonen. Voorgaande vaststellingen ondermijnen verder verzoeksters algehele

geloofwaardigheid, in het bijzonder van haar voorgehouden illegale reisweg en de onmogelijkheid een

paspoort voor te leggen.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoeksters asielrelaas is geheel gesteund op haar verklaring gehuwd te zijn met Elly Kayanja. De

CGVS heeft terecht op dit punt doorgevraagd zodat verzoekster de kans kreeg haar huwelijk

aannemelijk te maken. Immers zoals de bestreden beslissing stelt: “Van iemand die haar asielmotieven

precies baseert op haar relatie met een hoge officier in het leger, mag verwacht worden dat zij over

kennis van haar man zou beschikken betreffende zijn familie, zijn activiteiten en werkzaamheden”.

3.1.1. Verzoekster tracht haar onwetendheid vastgesteld in de bestreden beslissing betreffende de

eerste vrouw van haar echtgenoot te verklaren door te stellen dat “In Afrika mag een man trouwen met

meerdere vrouwen, dit kan officieel maar ook onofficieel. Afrikaanse mannen trouwen met vrouwen uit

verschillende steden en dorpen, vele van deze vrouwen weten dan ook niets van elkaars bestaan af.

Het feit dat de heer Elly Kayanja officieel getrouwd is met ene Jennifer doet geen afbreuk aan het feit dat

hij eveneens getrouwd is met verzoekster”. Verzoekster erkent verder haar onwetendheid aangaande de

familie van haar echtgenoot en meent “Dat zoals eerder vermeld, in Afrika het de gang van zaken is dat

een man meerdere vrouwen heeft en bijgevolg ook kinderen heeft bij verschillende vrouwen; Dat om die

reden verzoekster zelfs niet al haar eigen broers en zussen kent”.

3.1.2. Verzoeksters boute bewering dat vrouwen in Afrika de wettelijke eerste echtgenote en kinderen

van hun echtgenoot niet kennen kan bezwaarlijk overtuigen en volstaat allerminst om verzoeksters

onwetendheid te verklaren en haar huwelijk aan te tonen. Verzoekster beweert officieel gehuwd te zijn

met een hoge officier. Er kan dan ook verwacht worden dat ze deze publieke figuur, zijn eerste officiële

vrouw Jennifer en diens kinderen kent uit het gewone sociale leven en zeker uit haar eigen

leefomgeving. Dit is niet het geval. Verzoekster tracht haar huwelijk in 1987 te bewijzen met een

huwelijkscertificaat van de St. Peter’s Church. Uit het administratieve dossier (zie informatie toegevoegd

aan het administratieve dossier) blijkt dat het bestaan van deze kerk niet kon worden aangetoond. Deze

vaststelling wordt door verzoekster niet betwist, noch objectief weerlegd. Overigens kan verzoekster ook

ter terechtzitting niet toelichten waarom de katholieke kerk bereid zou zijn een tweede huwelijk van een

man in te zegenen. Aan het stuk kan dan ook geen geloof worden gehecht. Bijkomend kan er nog op

gewezen worden dat verzoeksters handtekening op de huwelijksakte niet overeenstemt met deze op de

residentiekaart. Verzoekster toont noch met objectieve stukken, noch via haar verklaringen aan bekend

te zijn met Elly Kayanja, laat staan er mee gehuwd te zijn. Haar vervolging omwille van de handelingen

van deze persoon mist dan ook elke objectieve grond.

3.1.3. Ten overvloede kan worden toegevoegd dat verzoekster evenmin specifieke inlichtingen kan

geven over het beroep van haar echtgenoot. Verzoekster betwist dit niet en meent opnieuw dat dit niet

ongewoon is omdat “Het zou niet gepast zijn als hij details zou vertellen over zijn functie. Hij had een

deontologische plicht tot discretie, ook tegenover zijn vrouw”. Verzoekster gaat eraan voorbij dat niet

naar geheime maar naar publieke informatie gevraagd werd, zoals de rang van haar eigen echtgenoot

en zijn verschillende activiteiten. Verzoekster vergiste zich overigens ook op deze punten (zie “luitenant”

en “brigadier” zie verhoor 17.04.2008, p.7 en verhoor 17.11.2008, p.4). Daarenboven blijkt uit de

krantenartikelen neergelegd door verzoekster, dat haar vermeende echtgenoot wordt vermeld als “col.

Elly Kayanja”. Verweerder merkt terecht op dat “Het feit dat verzoekster minder kennis heeft over de

heer Elly Kayanja, dan hetgeen algemeen over hem bekend is, doet op ernstige wijze afbreuk aan de

geloofwaardigheid van haar bewering dat Elly Kayanja haar echtgenoot is”. Ten slotte stemmen

verzoeksters beweringen aangaande de “deontologische plicht tot discretie” van haar echtgenoot niet

overeen met haar verklaringen dat haar man haar wel de wapens toonde en zij weet waar die verborgen

liggen. Verzoeksters verklaringen en haar asielrelaas komen verzonnen voor.

3.2. Tot slot kan worden opgemerkt dat zelfs indien verzoekster gehuwd zou zijn met Elly Kayanja -quod

non-, dan nog maakt ze geen persoonlijke vrees voor vervolging door de ‘vijanden’ van haar echtgenoot

(of zelfs de Oegandese staat) aannemelijk. De bestreden beslissing stelt terecht dat haar “beweerde



RvV X - Pagina 7 van 8

vrees voor vervolging louter gebaseerd is op veronderstellingen en vermoedens”. Verzoekster beperkt

zich dienaangaande in het verzoekschrift tot het louter herhalen van haar voorgehouden asielrelaas. Als

dusdanig wordt er geen afbreuk gedaan aan de bevindingen van de Commissaris-generaal die steun

vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden

beslissing. De bestreden beslissing blijft op dit punt gehandhaafd.

3.2.1. Het voorgelegde verslag van Mitumela LCI Village werd opgesteld op verzoeksters eigen

eenzijdige verklaringen tegen onbekenden die in de nacht van 1 maart 2007 aan haar voordeur hadden

geklopt en zonder meer terug vertrokken waren. Dit document volstaat niet om een specifieke

bedreiging aan te tonen. In zoverre Kayanja “in de hoedanigheid van leider van de Internal Security

Organisation en als belangrijke spilfiguur in het leger enorm verbonden was met de overheid en zeer

veel belangrijke contacten had” kan verwacht worden dat verzoekster zich in de eerste plaats wendt tot

deze contacten. Verzoekster geeft geen aannemelijke verklaring voor haar gebrek aan initiatief om, in

zoverre nodig, enige vorm van nationale bescherming te zoeken. Het neergelegde medisch attest biedt

geen ondersteuning voor verzoeksters asielmotieven aangezien hieruit enkel kan worden vastgesteld

dat verzoekster een te hoge bloeddruk heeft.

3.3. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

4.2. Het verzoekschrift verwijst naar artikel 3 EVRM en stelt de inhoudelijke overeenkomst vast met

artikel 48/4, §2, b Vreemdelingenwet. Verzoekster meent “Dat een repatriëring dan ook een inbreuk zou

zijn op art.3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; Dat bijgevolg verweerder aan

verzoekster minstens de subsidiaire beschermingsstatus had moeten toekennen”.

4.3. De Raad benadrukt dat er in onderhavige procedure geen uitspraak gedaan wordt over een

terugleidingsmaatregel, maar uitsluitend over de toekenning van de vluchtelingenstatus (artikel 48/3 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen) en het toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus (artikel

48/4 van dezelfde wet). Aldus is de toekenning van de subsidiaire bescherming op basis van artikel 48/4,

§2, b van de wet van 15 december 1980 geen gevolg van de eventuele onmogelijkheid tot repatriëring.

Wel wordt getoetst of in hoofde van verzoekster 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).

4.4. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming uitsluitend op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus en voert geen nadere nuttige

argumenten aan. Noch uit verzoeksters verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt

dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september

2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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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 zesentwintig april tweeduizend en tien door :

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


