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nr. 54 340 van 14 januari 2011

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 oktober 2010

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

staatlozen van 20 september 2010.

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 8 december 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 januari

2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. M. MANESSE, die loco advocaat I. TWAGIRAMUNGU

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, 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 Muganda origine te zijn afkomstig van Mengo. Na

uw huwelijk ging u wonen in Najjanankumbi. U begon na uw studies een kapsalon en met het

gespaarde geld werd u nadien taxichauffeur. U begon in 2003 een eigen taxibedrijf Gain Investment.

Een parlementslid, (E.L.), van Democratic Party huurde uw wagens om campagne te voeren.

U geraakte geïnteresseerd in politiek en u voerde mee campagne voor de verkiezingen van 2006. U
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sprak met de jongeren en vroeg hen om (E.L.) te steunen. (E.L.) werd verkozen en na de verkiezingen

bleef u (E.) helpen wanneer hij transport nodig had.

Begin september 2009, 6 of 7 september 2009, verspreidde zich het nieuws dat de Oegandese

regering de koning van de Buganda, Ronald Muwenda Mutebi II, had verboden om het dorp Bululi te

bezoeken. De regering dacht dat de koning de bevolking zou aansporen om de regering niet toe te laten

tot de petroleum in de regio. De koning plande een driedaags bezoek op 10, 11 en 12 september 2009.

Op 8 september 2009 hield u samen met (E.L.), (M.L.),(A.N.) en (M.M.) een meeting. (E.) kwam met het

voorstel om een demonstratie te houden. U leverde de voertuigen om mensen te mobiliseren voor de

demonstratie. U werd door (E.) aangeduid als coordinator van de demonstratie en u stond in nauw

contact met (E.). Op 9 september 2009 sprak u de jongeren toe aan het paleis in Mengo. U vertelde de

jongeren dat de regering geen recht had om de koning te weigeren zijn dorp te bezoeken. U spoorde de

jongeren aan om achter de rechten van de koning te staan. Op 10 september 2009 werd de

demonstratie gehouden. Wanneer een deel van de demonstratie bij Nankulabye kwam, kwam de politie

tussen. Er werd geschoten en de politie gebruikte traangas. De deelnemers van de demonstratie

reageerden en er ontstond chaos in de stad. U liep weg en ging naar Kiyindi. U bleef daar tot ’s avonds

en dan keerde u terug naar huis. Rond 10 uur ’s avonds belde (M.L.). Hij meldde dat er een probleem

was met een wagen en vroeg of u wat geld kon brengen bij het benzinestation. Hij vroeg 50.000 uganda

shillings. U ging er niet naar toe, omdat u zelf geen transport had. U had uw wagen in Kiyindi achter

gelaten. Rond 3 uur in de vroege ochtend van 11 september 2009 belde hij opnieuw. Hij zei dat hij

buiten stond aan uw huis. Iemand had hem geholpen met geld en hij vroeg of u die persoon kon

terugbetalen. U kleedde zich aan en liep naar buiten. U zag niemand, maar zag een wagen verderop. U

liep richting de wagen, maar keerde terug toen u besefte dat het niet uw wagen was. Opeens sprongen

twee mensen uit een andere wagen en ze vroegen u te stoppen. Ze laadden hun wapen en u stopte. Ze

hielden u vast en u probeerde zich los te wringen, maar twee anderen kwamen versterking bieden en u

werd in de wagen gezet. U werd weggereden en de wagen parkeerde in een huis. Rond 10 uur in de

voormiddag kwam een man (N.) naar u toe. Hij behandelde uw zaak en begon u te ondervragen. Hij

vroeg u wie er achter de demonstratie zat. U werd ervan beschuldigd de wagens te hebben geleverd om

de demonstratie te organiseren. U ontkende. (N.) zei dat er bewijs was tegen u en dat u een speech had

gegeven. Op 12 september 2009 werd u ’s morgens naar de barakken in Makindye gebracht en ’s

avonds brachten ze u terug naar het huis. U zag die dag uw vader. Tijdens uw opsluiting regelde hij met

(N.) uw vrijlating. Op 20 september 2009 werd u opnieuw ’s morgens naar de barakken in Makindye

gebracht. (N.) bracht u ’s avonds naar een benzinestation in Mengo en zei dat u vrij was. U ging naar uw

oom (H.K.M.) in Masaka, waar u verbleef tot aan uw vertrek. Uw oom had een contact met (H.K.), die

uw reis organiseerde. U hebt Oeganda per vliegtuig verlaten op 8 oktober 2009 en op 9 oktober 2009

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.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten nadat u problemen kende omwille van

de demonstratie die u organiseerde, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen op het Commissariaat-generaal

niet overeenstemmen met uw verklaringen gedaan in de vragenlijst van het Commissariaat-

generaal, ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken dd.27 november 2009. Zo verklaart u op

het Commissariaat-generaal dat u op 8 september 2009 een meeting met (E.L.) hield, op 9 september

2009 gaf u een speech aan het paleis in Mengo en de volgende dag, op 10 september 2009 werd de

demonstratie gehouden. U werd de volgende morgen rond 3 uur, op 11 september 2009, gearresteerd

(zie gehoor CGVS, p.9). Op de vraag wanneer u werd gearresteerd, antwoordde u dat u in de morgen

van 11 september 2009 werd gearresteerd (zie gehoor CGVS, p.7). In de vragenlijst van het

Commissariaat-generaal verklaarde u nochtans dat u op 9 september 2009 werd gearresteerd

(zie pagina 2, punt 3.1. en 3.4.). Wanneer u hiermee wordt geconfronteerd, antwoordt u aanvankelijk dat

u in de morgen van 10 september 2009 werd gearresteerd. U stelt dat u in het eerste gehoor zei dat u

op 9e werd gearresteerd, maar het was al ’s ochtends, dus dan is het op 10 september 2009 (zie

gehoor CGVS, p.13). Hierop worden uw verklaringen door de ondervrager terug herhaald en gevraagd

of de demonstratie dan plaatsvond op 9 of 10 september (zie gehoor CGVS, p.14). U reageert dat het u

in verwarring brengt en dat de demonstratie op 10 september 2009 was. U voegt toe dat u op

11 september 2009 werd gearresteerd en dat 9 september 2009 foutief is (zie gehoor CGVS, p.14). Het

is ongeloofwaardig dat u – die zoals u beweert de coördinator was van de demonstratie (zie gehoor

CGVS, p. ) – zich de datum van deze demonstratie en van uw arrestatie niet precies zou herinneren.
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Verder dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen over de demonstratie zelf weinig

aannemelijk zijn. U verklaart dat (E.L.) u de leiding over de demonstratie had gegeven en u de

coördinator was (zie gehoor CGVS, p.9). Het is weinig aannemelijk dat u verklaart niet te hebben

gedacht over een plan of uitweg bij mogelijke confrontaties tijdens de demonstratie (zie gehoor CGVS,

p.10). U antwoordt kortweg en eerder simplistisch dat jullie zouden lopen als de autoriteiten komen. Van

een coördinator van een demonstratie kan toch enigszins verwacht worden dat hij zou hebben

nagedacht over mogelijke incidenten tijdens de demonstratie en gevolgen na de demonstratie. U stelt

dat het tot een confrontatie kwam met de Oegandese autoriteiten en dat er twee mensen werden

gedood (zie gehoor CGVS, p.10). Het is bevreemdend dat u de namen van de slachtoffers niet blijkt te

kennen. Nochtans legt u een internetartikel neer waarin namen van slachtoffers worden genoemd, wat

niet in overeenstemming is met uw verklaring dat er geen namen in de media kwamen (zie gehoor

CGVS, p.10).

Bovendien kunnen ernstige vragen gesteld worden bij uw verklaringen als zou u medewerker

geweest zijn van (E.L.). Immers, u verklaarde zelf dat (E.L.) voor 2006 nog niet verkozen was en dat hij

in 2006 voor de eerste keer kandideerde voor de verkiezingen (zie gehoor CGVS, p.6). Op

het document dat u zelf voorlegt ter staving van uw verklaringen als was u medewerker van (E.L.) en dat

opgesteld werd in 2005, staat echter vermeld dat (E.L.) toen reeds Member of Parliament was en staat

zelfs zijn e-mail-adres als parlementslid reeds vermeld. Aangezien uw verklaringen hier niet

overeenkomen met de, nochtans in uw vluchtrelaas essentiële, gegevens op het document, kan geen

bewijswaarde aan het document, noch enig geloof gehecht worden aan uw verklaringen.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat u verklaart gezocht te worden – als een publieke persoon –

en te zullen worden gedood wanneer u gezien wordt (zie gehoor CGVS, p.12 en p.13). Het is op

zijn minst merkwaardig dat u met een Oegandees paspoort met uw eigen foto het land kon verlaten

(zie gehoor CGVS, p.3). Wanneer u hierop wordt gewezen, reageert u met te stellen dat ze uw

naam hadden, maar uw foto niet kenden. Om deze reden werd er een paspoort gemaakt met uw foto en

een andere naam (zie gehoor CGVS, p.13). Uw verklaring dat er in Oeganda geen identiteitskaarten zijn

met naam en foto houdt geen steek (zie gehoor CGVS, p.13), gezien u wel een rijbewijs toonde op de

Dienst Vreemdelingenzaken met uw naam en uw foto, waardoor uw foto gekend is bij de

Oegandese autoriteiten.

Bovenstaande vaststellingen tasten de geloofwaardigheid van uw verklaringen grondig aan,

waardoor geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde vrees.

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 neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. De kopie van

het rijbewijs (n°10166777 geldig van 22.2.2008 tot 21.2.2011) bevat identiteitsgegevens waaraan hier

niet wordt getwijfeld. De aanstellingsbrief van (E.L.) dd.24.11.2005 betreft uw aanstelling als

campagnevoerder in Mengo, maar doet geen afbreuk aan bovenstaande motivering. Deze brief

vormt geen bewijs van de door u aangehaalde vervolgingsfeiten. Tijdens het gehoor op het

Commissariaat-generaal verklaart u dat uw naam vermeld staat op het internet (zie gehoor CGVS,

p.5). U voegt het artikel “CMI boss Mugira sued over torture” in The Observer dd.18.10.2009 toe.

Wanneer gevraagd wordt naar de inhoud van het artikel, stelt u dat uw neef u zocht, maar u verklaart

niet te weten wie het bericht op het internet zette. U voegt toe dat u van uw neef vernam dat hij uw

naam op het internet zag. Wanneer gevraagd wordt wie (N.A.) is, antwoordt u dat het uw neef is. Het

is weinig overtuigend dat u niet op de hoogte zou zijn van het feit dat uw neef zelf een bericht op

het internet heeft geplaatst op zoek naar u (zie gehoor CGVS, p.5). De overige internetartikelen die

u neerlegt betreffen algemene informatie over de incidenten naar aanleiding van het bezoek van de

koning van de Buganda, waarin uw naam niet wordt vermeld.

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 roept een schending in van artikel 1 A, 2 van de Vluchtelingenconventie en artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet.

Hij stelt dat zijn verklaringen tijdens het gehoor zijn eerdere antwoorden in de vragenlijst van het

Commissariaat-generaal preciseren en dat hij zich in de vragenlijst vergiste over de datum van de

demonstratie.
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Verzoeker herhaalt zijn verklaringen over de organisatie van de demonstratie en benadrukt dat hij op

politiegeweld was voorbereid en dat (E.L.) advocaat is en zou tussenbeide komen om arrestanten te

bevrijden. Tevens had verzoeker “aan plan B gedacht, wat berustte op gezond verstand” en erop

neerkwam dat “de demonstranten eenvoudigweg de benen nemen en weglopen in geval van incident”.

Hij benadrukt dat hij onmogelijk alle deelnemers aan de demonstratie bij naam kon kennen.

Verzoeker benadrukt dat zijn inzet voor (E.L.) wordt bevestigd door het document dat hij aanbrengt.

“Mogelijk heeft (E.L.) niet willen vertellen dat hij reeds verkozen parlementslid was in 2005.” Door hun

samenwerking was verzoeker een “relatief” publiek persoon zodat de publiciteit rond zijn persoon de

oorzaak was dat hij Oeganda niet met zijn eigen paspoort kon ontvluchten, maar slechts met een vals

paspoort voorzien van zijn eigen foto.

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

Zoals ieder burger die om en 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 (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). 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). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). 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. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Verzoeker verklaarde dat hij tot “coördinator” van de demonstratie werd aangesteld, voertuigen

mobiliseerde en in die hoedanigheid de jongeren toesprak aan het paleis van de koning (administratief

dossier, stuk 4, p.9), zodat het geenszins onredelijk is te verwachten dat hij precieze en coherente

verklaringen aflegt over deze demonstratie en aldus de juiste datum van de demonstratie en de

daaropvolgende arrestatie zou moeten kunnen weergeven. Uit het gehoorverslag blijkt echter dat de

verklaringen van verzoeker tijdens het gehoor niet overeenstemmen met zijn antwoorden in de

vragenlijst en dat hij na confrontatie met dit feit zijn verklaringen diende aan te passen (ibid., p.13-14).

Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen

of feiten te geven, kon redelijkerwijze van verzoeker worden verwacht dat hij, vanwege zijn functie als

coördinator van een demonstratie, deze bijeenkomst correct zou situeren, temeer daar precies deze

demonstratie de start van zijn problemen heeft veroorzaakt.

Indien verzoeker daadwerkelijk als coördinator en woordvoerder van een demonstratie optrad, is het

ongeloofwaardig dat hij de namen niet kent van de (twee) doden die bij deze demonstratie vielen,

temeer daar de namen van de slachtoffers worden vermeld in internetartikels die hij zelf aanbrengt.

Aangaande de invulling van het coördinatorschap wordt door de bestreden beslissing terecht opgemerkt

dat verzoeker weinig nuttige proactieve daden stelde. Dit wordt niet dienstig weerlegd door het bij

verzoekschrift aangevoerde ‘plan B’. Treffend is te dezen ook de vaststelling dat verzoeker in het

verzoekschrift aanvoert dat (E.L.) advocaat is en zou tussenbeide komen om arrestanten te bevrijden,

terwijl voornoemde persoon er niet in slaagde om verzoeker – de coördinator die mensen mobiliseerde

en toesprak – na zijn vermeende aanhouding te lokaliseren om bijstand te verlenen. Verzoekers uitleg

tijdens het gehoor waarom het onmogelijk was dat zijn vader (E.L.) zou contacteren naar aanleiding van

zijn arrestatie (ibid., p.12) is manifest strijdig met het publiek profiel van coördinator dat hij zichzelf

toemeet.

De verklaringen van verzoeker stemmen niet overeen met het document dat hij aanbrengt: verzoeker

stelt dat hij medestander was van (E.L.) en voor hem campagne voerde toen deze zich in 2006 voor het

eerst kandidaat stelde als parlementslid, doch brengt een document aan uit 2005 waaruit blijkt dat (E.L.)

op dat tijdstip reeds parlementslid was. Indien verzoeker daadwerkelijk een actieve medestander was

van (E.L.), in die mate zelfs dat (L.) hem in september 2009 de coördinatie van een protestdemonstratie
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zou hebben toevertrouwd, mag van hem worden verwacht dat hij correcte informatie aanbrengt over

deze persoon en zijn politieke activiteiten. Verzoekers verweer: “[m]ogelijk heeft (E.L.) niet willen

vertellen dat hij reeds verkozen parlementslid was in 2005” kan niet worden aanvaard.

Gelet op de devolutieve kracht van het beroep volstaan voormelde vaststellingen om de

ongeloofwaardigheid van verzoekers asielmotieven vast te stellen. Kritiek op andere onderdelen van de

bestreden beslissing vermag niet te leiden tot een ander besluit.

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

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

vreemdelingenwet.

2.3. Verzoeker voert geen argumentatie inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas (zie sub 2.2.) en de elementen in het administratief

dossier toont hij niet aan dat 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 veertien januari tweeduizend en elf door:

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

dhr. R. SANEN , toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN W. MULS


