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nr. 71 419 van 7 december 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 19 september 2011

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

staatlozen van 22 augustus 2011.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 26 september 2011 met

refertenummer 10217.

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

Gelet op de beschikking van 27 oktober 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 november 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat T.

VAN WEYENBERG en van attaché M. HUYGHE, 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 Ugandees staatsburger van Muganda origine te zijn, afkomstig van Mulago. U huwde in

2000 met (S.N.) met wie u twee kinderen heeft. U hebt verder drie kinderen met (N.R.). Na uw lagere

school, begon u te sporten en u behaalde een attest als fitnesstrainer. U was sinds 1985 een handelaar

in tweedehandskledij op de Owino markt. In 2000 werd u door een klant, kapitein James Kabusenene

(de volledige naam van kapitein Kabusenene volgens u), gevraagd om de soldaten in Bira te trainen. U

trainde de voetbalploeg van het Ugandese leger en u gaf ook fitnessles aan de officieren. Bij de
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presidentsverkiezingen van 2006 voerde u mee campagne voor de oppositiepartij Forum for Democratic

Change (hierna FDC). Op 15 januari 2007 overleed James Kabusenene in de gevangenis. Hij werd

ervan beschuldigd wapens te hebben geleverd aan de rebellen. De persoon die u uitbetaalde, was

gestorven en u werkte het hele jaar zonder te worden betaald. Uw vader’s broer is Sulaiman Kigundu,

de voorzitter van FDC. Sulaiman Kigundu overleed op 20 juni 2008 in Zuid-Afrika. U was zelf – op vraag

van uw oom – ook lid van FDC. Hij vroeg u om op uw werkplaats informatie te verzamelen en het hem

door te geven.

U werd op 1 augustus 2008 op straat in Nakivubo opgepakt. U werd naar het politiekantoor in Old

Kampala gebracht en ervan beschuldigd banden te hebben met uw oom Kigundu en kapitein

Kabusenene. U werd ervan verdacht ook banden te hebben met de rebellen, wat u ontkende. U

antwoordde dat Kabusenene uw werkgever was en dat Kigundu uw oom was. U werd voor een rechter

gebracht en vrijgelaten op 29 augustus 2008. U werd opnieuw opgepakt op 6 mei 2009 en naar het

politiekantoor in Old Kampala gebracht. U werd gevraagd de namen en de ontmoetingsplaatsen van de

rebellen te noemen en waar de rebellen de wapens halen. U legde uit dat u niet wist wat ze vroegen. U

werd voor ondervraging vier keren naar Makindye gebracht. U werd tijdens uw opsluiting gefolterd. Op

30 juli 2009 werd u voor een rechter gebracht en u werd vrijgelaten. Bij het verlaten van de rechtbank

stond een soldaat u op te wachten. Hij vroeg u het voetbalteam van het leger te trainen omdat er een

toernooi was en dat het een van de voorwaarden was voor uw vrijlating. U hervatte uw

trainingsactiviteiten bij het leger.

Op 11 oktober 2009 was u tweedehandskledij aan het verkopen. U verkocht zes broeken aan drie

mensen en jullie discussieerden wat over de prijs. De mannen zeiden dat u hen moest volgen om het

geld op te halen. U stapte in de wagen en de mannen, die soldaten in burger waren, zeiden onmiddellijk

dat u was gearresteerd. Ze zeiden dat u bij uw derde arrestatie alles zou zeggen over de rebellen. Na

een uur rijden stopte de wagen en werd u in de koffer gezet. U werd naar een huis gebracht, wat u

nadien begreep was Buseruka gevangenis. Na drie dagen werd u naar het Mabirawoud gebracht.

Majoor (K.M.) kwam u ophalen en bracht u naar Kireka. U werd er in een cel gezet. U werd opnieuw

gevraagd naar de namen van de rebellen, de wapens en de plaatsen waar bijeenkomsten gehouden

werden. U antwoordde dat u het niet wist. U moest zich uitkleden en u werd mishandeld. U werd er drie

weken gehouden en gefolterd. Een man in uniform stapte naar u toe en zei dat u de informatie moest

geven die u had. Hij zei dat u geholpen zou worden als u zou praten. Majoor (M.) bracht u naar de

barakken van Jinja. U voelde zich erg verzwakt en uw advocaat kwam u daar bezoeken. Uw advocaat

stelde de vraag om u te laten behandelen en u werd naar het ziekenhuis van Jinja gebracht. U sprak

twee dagen na uw overbrenging naar het ziekenhuis met uw advocaat. Uw advocaat raadde u aan om

te ontsnappen, omdat u geen voordeel zou krijgen van de rechter wanneer u van verraad beschuldigd

werd. Uw advocaat organiseerde uw ontsnapping en u kon met een wagen van de Verenigde Naties

wegrijden. U werd naar Mukono gebracht. U ontmoette uw advocaat en uw vrouw. U gaf uw advocaat

aanwijzingen hoe hij uw vriend (J.) kon vinden. (J.) kwam u opzoeken in Mukono en hij organiseerde uw

reis. U hebt Uganda verlaten op 1 december 2009 en op 7 december 2009 in België asiel gevraagd.

Uw zoon (K.) is in maart 2010 gedood. De Ugandese regering was op zoek naar u. Ze hebben uw zoon

gearresteerd en hem ervan beschuldigd dat hij drugs nam. Uw zoon werd gedood en in een plantage

achtergelaten. U vernam via een brief van uw advocaat dat uw vrouw in een ontheemdenkamp in

Mukono verblijft.

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 had met de Ugandese

autoriteiten omwille van uw banden met Sulaiman Kigundu en James Kabusenene, maar volgende

bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

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

overeenstemmen met uw eerdere verklaringen in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal,

ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken dd. 21.1.2010. U verklaart tijdens uw gehoor op het

Commissariaat-generaal dat u lid was van de oppositiepartij Forum for Democratic Change (FDC) (zie

gehoor CGVS, p.5) en u legt ter ondersteuning een lidkaart neer van FDC. In de vragenlijst van het

Commissariaat-generaal antwoordt u negatief op de vraag of u actief was in een organisatie, vereniging

of partij (punt 3, p.2 van vragenlijst CGVS). U stelt bij het begin van het gehoor op het Commissariaat-

generaal dat u uw lidmaatschap en activiteiten van FDC niet vermeldde bij uw eerste interview, omdat

alles zo snel ging (zie gehoor CGVS, p.2). U herhaalt later tijdens het gehoor dat het een kort interview

was op de Dienst Vreemdelingenzaken en dat u het hele verhaal zou zeggen op het Commissariaat-

generaal (zie gehoor CGVS, p.7). U voegt toe dat u niet alles kon uitleggen (zie gehoor CGVS, p.2 en
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p.7). Deze verklaring is weinig afdoende, te meer daar u uitdrukkelijk stelt dat u omwille van uw FDC-

activiteiten problemen kende met de Ugandese autoriteiten en het een van de reden was waarom u

besloot om uw land van herkomst te verlaten (zie gehoor CGVS, p.7). Het is dan ook merkwaardig dat u

dit element van uw asielrelaas niet expliciet vermeldde op de Dienst Vreemdelingenzaken, waardoor er

sterk getwijfeld kan worden aan de ernst van uw beweerde vrees voor vervolging. Nochtans mag van

een asielzoeker die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, verwacht worden dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn

asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe

aanleiding van zijn vertrek of vlucht uit zijn land van herkomst zouden zijn geweest. Hij dient dit zo

volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit vanaf het begin.

Verder dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij de door u aangehaalde vervolgingsfeiten.

U verklaart dat u door kapitein Kabusenene werd gevraagd om de soldaten te trainen (zie gehoor

CGVS, p.4). Wanneer u wordt gevraagd naar zijn volledige naam, antwoordt u met ‘James

Kabusenene’, terwijl uit de beschikbare informatie op het Commissariaat-generaal blijkt dat hij Moses

Kabusenene heet (zie informatie administratieve dossier). Het is merkwaardig dat u zijn volledige naam

niet zou kennen. U stelt dat hij minister van sport was in het leger en hij is overleden op 15 januari 2007

(zie gehoor CGVS, p.4), wat eveneens niet overeenstemt met de beschikbare informatie, waaruit blijkt

dat hij overleed in januari 2006 (zie informatie administratieve dossier). U stelt dat Kabusenene ervan

werd beschuldigd wapens te geven aan de rebellen, maar u niet afweet van andere beschuldigingen

tegen hem (zie gehoor CGVS, p.4). Het is bevreemdend dat u niet meer op de hoogte bent van de zaak

tegen kapitein Kabusenene, die volgens uw verklaringen u werk gaf en u uitbetaalde (zie gehoor CGVS,

p.5). Verder is het opmerkelijk dat u pas in augustus 2008 problemen kende met de Ugandese

autoriteiten door uw banden met kapitein Kabusenene, hoewel deze man al in januari 2006 overleden

was. Wanneer u wordt gevraagd waarom u beschuldigd wordt van banden te hebben met deze persoon,

die reeds overleden is, antwoordt u dat de zaak nog verder ging. U verklaart dat de kapitein in detentie

overleed en hij de namen van rebellen had genoemd (zie gehoor CGVS, p.9). Toch blijft het weinig

aannemelijk dat de Ugandese autoriteiten ruim twee jaar later u pas zouden arresteren en u ervan

zouden beschuldigen te spioneren voor de rebellen (zie gehoor CGVS, p.9). Bovenstaande

vaststellingen tasten de geloofwaardigheid van uw verklaringen – als zou u omwille van uw band met

kapitein Kabusenene problemen hebben gehad met de Ugandese autoriteiten – reeds grondig aan.

Overigens dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw beweerde vrees voor vervolging

omwille van uw beweerde familieband met Sulaiman Kigundu, de voorzitter van de oppositiepartij

FDC. U stelt dat Sulaiman Kigundu de partijvoorzitter was van FDC, maar u blijkt niet te weten tijdens

welke periode hij deze functie had (zie gehoor CGVS, p.5). U verklaart dat de broer van uw vader,

Sulaiman Kigundu, u de taak gaf om spion te zijn voor de partij FDC (zie gehoor CGVS, p.6). U

bevestigt informatie te hebben gegeven aan uw oom, maar wanneer gevraagd wordt wat u uw oom

meer kon vertellen dan de al gekende informatie, antwoordt u kortweg dat u er een belangrijk verschil is

tussen zien en lezen (zie gehoor CGVS, p.6). Het is opmerkelijk dat u in uw verklaringen niet preciezer

bent dan het vaag vermelden van het folteren en doden van gevangenen (zie gehoor CGVS, p.6).

Verder dient te worden opgemerkt dat u in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal stelt dat u

omwille van uw oom een eerste keer werd gearresteerd. U voegde toe dat uw oom overleden is maar u

de precieze datum niet weet (zie vragenlijst CGVS, punt 5 p.2). Het is dan ook merkwaardig dat u

tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal plots wel precieze data kan geven (zie gehoor CGVS,

p.5). Verder blijft het weinig aannemelijk dat de Ugandese autoriteiten u pas in 2009 zouden arresteren

omwille van uw familieband, wetende dat uw oom in juni 2008 overleed. Bovenstaande vaststellingen

tasten de geloofwaardigheid van uw verklaringen – als zou u omwille van uw band met uw oom

Sulaiman Kigundu problemen hebben gehad met de Ugandese autoriteiten – grondig aan.

Vervolgens dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij de door u vernoemde arrestaties. U

verklaart 1 augustus 2008 op straat in Nakivubo te zijn opgepakt (zie gehoor CGVS, p.8). U werd voor

een rechter gebracht en vrijgelaten op 29 augustus 2008 (zie gehoor CGVS, p.9). U voegt toe dat u een

blanco strafblad had en er geen beschuldigingen tegen u waren in het verleden (zie gehoor CGVS, p.9).

U werd opnieuw opgepakt op 6 mei 2009 (zie gehoor CGVS, p.9). Opnieuw werd u ervan beschuldigd

banden te hebben met de rebellen, wat u ontkende. Op 30 juli 2009 werd u voor een rechter gebracht

en u werd vrijgelaten (zie gehoor CGVS, p.9). U stelt dat er geen zaak was tegen u en dat u dus werd

vrijgelaten. Aldus werd u bij deze twee arrestaties telkens vrijgelaten en hierbij dient te worden

opgemerkt dat u zelfs terug gevraagd werd om het voetbalteam van het Ugandese leger te trainen,

waardoor bezwaarlijk kan worden gesteld dat u geviseerd werd door de Ugandese autoriteiten met het

oog op politieke vervolging.

Met betrekking tot uw derde arrestatie dd.11 oktober 2009 dient het volgende te worden opgemerkt. U

werd opnieuw ondervraagd over uw banden met de rebellen en met kapitein Kabusenene (zie gehoor

CGVS, p.10). U stelt dat u geen informatie kon geven (zie gehoor CGVS, p.11). Uw advocaat kwam
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tussen en vroeg naar de beschuldiging tegen u (zie gehoor CGVS, p.11). U verklaart dat er geen bewijs

was tegen u en u hierdoor toegestaan werd om naar het ziekenhuis te gaan (zie gehoor CGVS, p.11),

waardoor het bedenkelijk is dat u door de Ugandese autoriteiten wel degelijk van verraad zou

beschuldigd worden.

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 lidkaart van

Forum for Democratic Change (FDC) (n°520242 afgegeven op 17.2.2000) betreft uw lidmaatschap van

deze oppositiepartij, maar vormt geen objectieve aanwijzing van de door u beweerde vrees en toont uw

beweerde problemen niet aan. De affidavit van uw vrouw (dd. 14.5.2010) betreft een persoonlijke

getuigenis, gebaseerd op uw verklaringen, en vormt geen objectieve aanwijzing voor uw beweerde

vrees. De verklaring van uw advocaat Mr (K.J.) (dd. 15.6.2010) is eveneens geen objectief element,

omdat dit ook gebaseerd is op uw verklaringen aan de advocaat en het de taak is van een advocaat om

de belangen van zijn cliënt te verdedigen. De verklaring van (Ka.Jos.) (dd. 30.6.2010) stelt dat uw

familie bescherming en onderdak vond bij de Arise and Shine Mission, nadat u politiek vervolgd werd,

maar dit document is gebaseerd op verklaringen van uw familie en bevat geen objectief element ter

ondersteuning van uw beweerde vrees. De foto toont een verwonde of gedode persoon, maar noch de

identiteit van deze persoon staat vast, noch de omstandigheden waarin deze persoon verwond werd /

omkwam.

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

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van artikel 1, A (2) van de

Conventie van Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen, “de artikelen 48 en

volgende” van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), “de wet van 29 juli 1991”

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de algemene beginselen van

behoorlijk bestuur, inzonderheid de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het

redelijkheidsbeginsel.

Hij betoogt inzake zijn lidmaatschap van de FDC dat één en ander het gevolg is van een misverstand en

door de tolk die hem bijstond bij het invullen van de vragenlijst en tijdens het gehoor verkeerd werd

begrepen. Hij heeft aangetoond dat hij lid was van voornoemde partij en heeft zijn lidkaart neergelegd.

De tolk die hem bijstond was enkel het Rwandees machtig. Deze begreep weliswaar het Luganda doch

dit was niet diens moedertaal zodat bepaalde dialecten door de tolk niet werden begrepen. Om die

reden werden verschillende verklaringen foutief vertaald, zoals deze aangaande zijn lidmaatschap van

de FDC. Ook werd bij het invullen van de vragenlijst op onjuiste wijze vertaald dat verzoeker slechts tot

zijn zes jaar naar school ging. Hij ging vanaf zes jaar en tot zijn twaalf jaar naar school. Gelet op het

voorgaande “kan het geen twijfel lijden dat ook in het tweede interview door de tolk vermoedelijk fouten

werden doorgegeven aan het Commissariaat-Generaal”. Aangezien verzoeker hiervan geen afschrift

mocht ontvangen kan dit echter niet worden gecontroleerd. Verzoeker stelt dat door het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) ook aan de tolk werd gezegd dat deze niet

alles wat hij verklaarde letterlijk diende te vertalen maar slechts een samenvatting moest geven.

Bijgevolg is de bewering dat zijn verklaringen tegenstrijdigheden bevatten te wijten aan verweerder zelf.

Inzake de voornaam van kapitein Kabusenene verduidelijkt verzoeker dat “elke persoon die in Uganda

werkt, gelet op het heersende regime, zijn identiteit tracht te beschermen en daardoor in het kader van

de werksfeer een andere voornaam gebruikt dan deze die in de privésfeer wordt gehanteerd”.

Betreffende het jaartal van het overlijden van voornoemd persoon gaat het duidelijk om een misverstand

en werd één en ander door de tolk verkeerd vertaald. De kapitein overleed in 2006 en dit werd ook zo

verklaard door verzoeker. Het louter opgeven van een verkeerd jaartal kan bovendien geen reden zijn

om de asielaanvraag te weigeren. Niet iedereen kan zich alles tot in detail herinneren.

Omtrent de motivering dat het merkwaardig is dat hij slechts in augustus 2008 een eerste maal werd

gearresteerd terwijl kapitein Kabusenene reeds in 2006 overleed, merkt verzoeker op dat hij werd

vervolgd omwille van zijn banden met zowel de kapitein als met zijn oom Kiggundu, de voorzitter van de
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FDC. De datum van het overlijden van de kapitein is irrelevant daar verzoeker zijn spionageactiviteiten

voor de FDC ook daarna bleef verder zetten op vraag van zijn oom. Verweerder is voorts niet ernstig

wanneer deze van verzoeker eist dat hij op elke gebeurtenis een precieze datum kan kleven en precies

dient te kunnen aangeven in welke periode zijn oom partijvoorzitter was. Vele zaken zijn reeds drie tot

vier jaar geleden. Verzoeker herhaalt dat het louter verkeerd opgeven van een jaartal niet mag leiden tot

de weigering van zijn asielaanvraag en dat niet iedereen zich alles in detail kan herinneren. Dat hij

tijdens het gehoor, nadat hij geruime tijd kon nadenken, bijkomende datums kon geven is normaal.

Verzoeker benadrukt dat hij niet werd gevraagd om de Oegandese soldaten opnieuw te gaan trainen

doch dat hem dit werd bevolen als één van de voorwaarden voor zijn vrijlating. Voorts werd hij na zijn

derde arrestatie drie weken gefolterd en werd hij pas na lang aandringen van zijn advocaat naar het

ziekenhuis gebracht. Hij diende eerst een borgsom te betalen doch dit betekende niet dat zijn

gevangenschap een einde had genomen. Er is dus wel sprake van een gegronde vrees voor vervolging.

Het summier argument van verweerder kan bezwaarlijk als geldige motivering worden beschouwd en

strijdt met de formele motiveringsplicht.

Met betrekking tot de moord op zijn zoon wijst verzoeker erop dat hij ter staving hiervan een foto

neerlegde en dat deze werd bevestigd door zijn echtgenote. Hij ziet niet in hoe hij nog zou kunnen

aantonen dat het zijn zoon betreft. Verweerder legde de verklaring van zijn echtgenote en de andere

verklaringen die werden neergelegd ter staving van het relaas gewoon naast zich neer om reden dat

deze niet objectief zouden zijn. Dergelijk argument kan niet worden beschouwd als geldige motivering

en is in strijd met het formeel motiveringsbeginsel. Het zijn verklaringen die onder eed werden afgelegd.

Verzoeker vraagt in hoofdorde de bestreden beslissing te hervormen en hem de hoedanigheid van

vluchteling toe te kennen in de zin van artikel 1, A, (2) van de Conventie van Genève. In ondergeschikte

orde vraag hij om de subsidiaire bescherming te willen toekennen.

2.1.2. Verzoeker legt bij schrijven van 8 november 2011 kopieën neer van de geboorteakte en de

overlijdensakte van zijn zoon (rechtsplegingdossier, stuk 9).

2.2.1. Nog daargelaten dat verzoeker niet preciseert welke artikelen van deze wet hij geschonden acht,

dient te worden opgemerkt dat de formele motiveringsplicht, voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, tot doel heeft 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. Uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoeker dat motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kent en aan

een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht en wordt het middel vanuit dit oogpunt onderzocht. De materiële motiveringsplicht, de

vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (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). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling

kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

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

bijzonderheden voorkomen. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de

feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes

in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). 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 gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.
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2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient daarbij een

arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom een kandidaat-vluchteling al

dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij

niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.4. De door verzoeker aangevoerde vertaalproblemen kunnen niet worden aangenomen. Verzoeker

dient aan de hand van concrete elementen aan te tonen dat hetgeen werd neergeschreven in de

gehoorverslagen en de vragenlijst niet overeenstemt met hetgeen hij heeft verklaard. Uit de loutere

vaststelling dat in de vragenlijst verkeerdelijk zou zijn genoteerd dat hij tot zijn zes jaar naar school in

plaats van dat hij zes jaar naar school ging, kan dan ook geenszins worden afgeleid dat de overige

verklaringen in de vragenlijst of gehoorverslagen eveneens foutief zouden zijn vertaald of

neergeschreven. Voorts maakt de periode waarin verzoeker naar de lagere school ging geen voorwerp

uit van één van de motieven van de bestreden beslissing, zodat verzoeker niet aantoont dat deze

materiële vergissing in de vragenlijst van enige invloed zou zijn geweest bij het nemen van de beslissing

van de commissaris-generaal.

De bewering dat verzoekers antwoord omtrent zijn lidmaatschap van de FDC foutief zou zijn vertaald in

de vragenlijst, kan bezwaarlijk ernstig worden genomen. Uit de vragenlijst blijkt dat hij, wanneer werd

gevraagd of hij activiteiten voerde voor een organisatie, partij of vereniging en, zo ja, wat de band

tussen deze activiteiten en zijn vrees was, eenduidig “Neen” antwoordde (administratief dossier, stuk 7,

vragenlijst, p.2). Deze verklaring is duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar zodat niet kan worden

aangenomen dat deze foutief zou zijn vertaald. Bij het CGVS stelde verzoeker bovendien niet dat zijn

antwoord op voormelde vraag foutief werd verklaard. Hij erkende integendeel dat hij in de vragenlijst

antwoordde dat hij geen lid was van een organisatie, partij of vereniging en hij weet dit aan het feit dat

hij de nochtans in duidelijke bewoordingen gestelde vraag misschien niet goed had begrepen.

Verzoeker gaf voorts weliswaar op algemene wijze aan dat het eerste interview kort was, dat hij niet

alles kon uitleggen, dat tijdens het eerste interview niet elk woord zou zijn genoteerd en dat te kennen

zou zijn gegeven aan de tolk dat enkel een samenvatting van de belangrijkste punten diende te

gebeuren (administratief dossier, stuk 3, p.2, 7), doch dit kan niet verklaren waarom hij op de voormelde

concrete vraag eenduidig negatief antwoordde.

Voor het overige haalt verzoeker geen concrete elementen aan waaruit kan worden afgeleid dat zich bij

het afnemen van zijn verklaringen bij de DVZ, bij het invullen van de vragenlijst of tijdens het gehoor bij

het CGVS problemen zouden hebben voorgedaan inzake de vertaling of communicatie. Zijn algemene

bewering “dat ook in het tweede interview door de tolk vermoedelijk fouten werden doorgegeven aan het

Commissariaat-Generaal” doch dat hij dit niet kon controleren omdat hij hiervan nog geen afschrift heeft

mogen ontvangen is in dit kader geenszins dienstig. Verweerder wordt bijgetreden waar deze met recht

repliceert dat verzoeker zelf de verantwoordelijkheid draagt voor een tijdige inzage van zijn dossier,

gelet op de passieve openbaarheid van bestuur die op de schouders van de commissaris-generaal rust.

Verzoeker kon op eenvoudige wijze, gebruik makend van het inzagerecht waarover hij beschikte, kennis

nemen van het gehoorverslag. Desalniettemin laat hij na in concreto uit te werken dat of welke van zijn

verklaringen bij het CGVS foutief zouden zijn vertaald of neergeschreven.

Verzoeker gaf daarenboven aan de tolk die hem bijstond bij het afnemen van zijn verklaringen bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en bij het invullen van de vragenlijst goed te begrijpen en geen

bezwaar te hebben tegen deze tolk. Hij ondertekende de vragenlijst voor akkoord nadat deze aan hem

werd voorgelezen in het Luganda, waarmee hij uitdrukkelijk bevestigde dat de hierin opgenomen

verklaringen juist zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid. Hij aanvaardde tevens eenduidig het

gehoorverslag van de DVZ en ondertekende dit voor akkoord nadat het aan hem werd voorgelezen in

het Luganda. Hij bevestigde daarbij dat de in dit verslag opgenomen inlichtingen oprecht zijn

(administratief dossier, stuk 7). Gedurende het gehoor bij het CGVS werd verzoeker bijgestaan door

dezelfde tolk als degene die hem bijstond bij het afnemen van zijn verklaringen bij de DVZ en bij het

invullen van de vragenlijst. Bij de aanvang van het gehoor werd gevraagd of hij de tolk begreep en werd

verduidelijkt dat hij eventuele problemen – betreffende de tolk of andere – moest melden. Verzoeker

bevestigde andermaal uitdrukkelijk de tolk te begrijpen. Hij gaf weliswaar op algemene wijze aan dat de

tolk een accent had waardoor hij dacht dat deze niet echt Muganda is, doch hij maakte nergens

gedurende het verdere verloop van het gehoor enige melding van problemen inzake de vertaling of de

communicatie. Hij formuleerde evenmin enige opmerking in die zin wanneer hem daartoe aan het einde

van het gehoor de kans werd geboden (administratief dossier, stuk 3, p.1-2, 13). Bovendien blijkt uit de

stukken van het dossier dat het afnemen van verzoekers verklaringen bij de DVZ, het invullen van de

vragenlijst en het gehoor bij het CGVS op een normale wijze hebben plaatsgevonden en kan hieruit niet

worden afgeleid dat zich problemen zouden hebben voorgedaan inzake de vertaling of communicatie.
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Inzake zijn verklaring dat de tolk enkel het Rwandees machtig zou zijn geweest beperkt verzoeker zich,

gelet op het voormelde, tot een louter algemene en ongefundeerde bewering. Hij toont geenszins aan

de hand van concrete gegevens aan dat de tolk het Luganda niet of onvoldoende machtig zou zijn

geweest, noch dat diens accent van die aard zou zijn geweest dat dit een invloed zou hebben gehad op

de weergave van zijn verklaringen in het dossier of de bestreden beslissing. Evenmin onderbouwt

verzoeker de blote bewering dat aan de tolk zou zijn gezegd dat deze slechts een samenvatting diende

te geven van verzoekers gezegden. Deze bewering vindt geen steun in het dossier. Verzoeker toont

voorts niet aan dat of welke van zijn gezegden niet (volledig) zouden zijn opgenomen in het

gehoorverslag noch op welke wijze dit van invloed zou zijn geweest op de bestreden beslissing.

Verzoeker maakt bovendien geen opmerking op het weergegeven feitenrelaas in de bestreden

beslissing, waaruit kan afgeleid worden dat hij inzake zijn voorgehouden relaas correct werd begrepen.

Verzoeker baseert de door hem aangevoerde vrees voor vervolging blijkens het niet-betwiste

feitenrelaas in wezen op twee elementen, met name enerzijds zijn band met en werkzaamheden voor

kapitein Kabusenene en anderzijds zijn familieband met Sulaiman Kiggundu, de voorzitter van de FDC,

en zijn lidmaatschap en activiteiten voor deze partij.

Betreffende zijn verklaarde band met en werkzaamheden voor kapitein Kabusenene dient te worden

vastgesteld dat verzoeker geen concrete bewijzen bijbrengt waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk in

opdracht van deze persoon voor het leger zou hebben gewerkt sedert 2000.

Voorts legde hij aangaande deze persoon, ondanks dat hij hiervoor jarenlang zou hebben gewerkt en

door hem werd betaald, foutieve verklaringen af. Zo bleek hij zelfs diens correcte naam niet te kunnen

geven daar waar hij verkeerdelijk verklaarde dat de volledige naam van de kapitein James Kabusenene

was terwijl uit de informatie in het dossier blijkt dat diens naam Moses Kabusenene was (administratief

dossier, stuk 3, p.4; stuk 11: landeninformatie). De gekunstelde post factum verklaring dat “elke persoon

die in Uganda werkt, gelet op het heersende regime, zijn identiteit tracht te beschermen en daardoor in

het kader van de werksfeer een andere voornaam gebruikt dan deze die in de privésfeer wordt

gehanteerd” betreft een louter algemene en ongefundeerde bewering. Niet alleen wordt deze door

verzoeker niet gestaafd, doch tevens kan niet worden ingezien hoe de kapitein zijn identiteit zou kunnen

beschermen door enkel zijn voornaam te veranderen. Bovendien verklaarde verzoeker, ondanks dat

deze persoon jarenlang zijn baas was en hem zou hebben betaald, alsmede dat hij sedert diens

overlijden niet meer werd betaald, foutief dat de kapitein in 2007 zou zijn overleden. Dat dit een

misverstand zou zijn of verkeerd zou zijn vertaald kan niet worden aangenomen daar het geen

eenmalige verklaring betreft. Verzoeker verklaarde in de vragenlijst dat de kapitein is overleden “rond

2007” (administratief dossier, stuk 7, vragenlijst, p.2). Bij het CGVS legde hij opnieuw en herhaaldelijk

foutieve verklaringen af inzake diens overlijden. Hij gaf eenduidig aan: “Hij is overleden op 15 januari

2007” en hij herhaalde even verder nogmaals dat de kapitein overleed in 2007 (administratief dossier,

stuk 3, p.4, 9). Dat dit tot drie maal toe verkeerd zou zijn begrepen of vertaald is niet aannemelijk.

Verder legde verzoeker vage verklaringen af over Moses Kabusenene. Hij kon niet aangeven tijdens

welke periode deze zijn functie uitoefende, hij bleek onwetend over de verschillende beschuldigingen

die tegen hem werden geuit, hij wist niet tot welke rebellengroepering de kapitein behoorde, en dit

ondanks dat hij van samenwerking met deze rebellen zou zijn beschuldigd, en hij verklaarde enerzijds

dat de kapitein werd veroordeeld doch wist anderzijds niet welke straf deze kreeg (ibid., p.4-5, 9).

Bovendien legde verzoeker dermate vage verklaringen af inzake zijn beweerde werkzaamheden in

opdracht van de kapitein en voor het leger, dat hieraan niet het minste geloof kan worden gehecht.

Ondanks dat hij deze werkzaamheden gedurende meer dan zeven jaar zou hebben uitgeoefend bleek

hij immers zelfs niet in staat aan te geven tot welke legereenheid de soldaten behoorden die hij zou

hebben getraind of welke legereenheid of divisie aanwezig was in het kamp waar hij werkte. Voorts gaf

hij slechts drie voornamen wanneer hem werd gevraagd naar de spelers van de voetbalploeg die hij

aldaar trainde en bleek hij van geen van de spelers van deze ploeg de familienaam te kunnen geven.

Ook van de officieren die hij zou hebben getraind kon hij geen namen geven (ibid., p.4-5). Dat hij bang

was, hun namen niet durfde vragen en hen niet kon benaderen vormt daarbij geen aannemelijke

verklaring nu hij jarenlang in het kamp zou hebben training gegeven.

Het voormelde volstaat om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde

band met en werkzaamheden in opdracht van kapitein Kabusenene en voor het leger.

Verzoeker brengt verder niet het minste begin van bewijs bij waaruit kan worden afgeleid dat hij een

familieband zou vertonen met de heer Sulaiman Kiggundu. Hij gaf aan dat voornoemd persoon zijn oom

was en preciseerde daarbij dat deze de broer was van zijn vader, doch hij toont, mede in acht genomen

dat zijn vader volgens zijn verklaringen J.W. heette en dat hijzelf D.W. heet, niet aan dat zijn vader of

hijzelf enige familiale band vertoonde met Sulaiman Kiggundu (administratief dossier, stuk 3, p.2).
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Daarenboven legde verzoeker omtrent Sulaiman Kiggundu incoherente en vage verklaringen af. Zo is

het uiterst bevreemdend dat hij in de vragenlijst deze persoon slechts omschreef als “een oppositielid”

en niet kon aangeven wanneer deze is overleden (administratief dossier, stuk 7, vragenlijst, p.2), terwijl

hij tijdens het gehoor bij het CGVS een jaar later wel in staat bleek aan te geven dat Sulaiman Kiggundu

de nationale voorzitter was van de FDC en dat deze is overleden op 20 juni 2008 (administratief dossier,

stuk 3, p.5). Dat hij hierover geruime tijd kon nadenken en daardoor bijkomende datums kon geven

vormt voor deze vaststellingen geen afdoende verklaring. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat

verzoeker, indien zijn relaas op de waarheid zou berusten, van bij de aanvang van zijn asielprocedure

bij machte zou zijn omtrent het voorgaande gedetailleerde en duidelijk verklaringen af te leggen.

Bovendien bleek hij niet in staat aan te geven gedurende welke periode Sulaiman Kiggundu de

voorzitter was van de FDC noch door wie hij werd opgevolgd (ibid.). Redelijkerwijze kan nochtans

worden aangenomen dat verzoeker, indien deze een familieband vertoonde met Sulaiman Kiggundu, op

verzoek van deze persoon lid werd van en activiteiten voerde voor de FDC en daardoor problemen

ondervond, betreffende deze persoon beter op de hoogte zou zijn.

Voorts kan worden aangenomen dat verzoeker het feit dat hij op vraag van voormeld persoon zou zijn

toegetreden tot en activiteiten zou hebben gevoerd voor de FDC, hetgeen één van de redenen zou

hebben gevormd voor zijn vervolging, zou vermelden in de vragenlijst. In dit kader is het bevreemdend

dat hij in de vragenlijst enerzijds wel stelde dat zijn oom Sulaiman Kiggundu een oppositielid was doch

hierbij anderzijds nergens vermeldde dat hijzelf op vraag van zijn deze persoon zou zijn toegetreden tot

de FDC en activiteiten zou hebben gevoerd voor deze partij. Hij maakte hiervan evenmin ook maar

enige melding elders in de vragenlijst en in het kader van zijn asielrelaas. Dat het eerste interview kort

was, dat hij niet alles kon uitleggen, dat niet elk woord zou zijn genoteerd en dat te kennen zou zijn

gegeven aan de tolk dat enkel een samenvatting van de belangrijkste punten diende te gebeuren

(administratief dossier, stuk 3, p.2, 7), vormt voor deze frappante omissie geen afdoende verklaring. Van

een kandidaat-vluchteling, die aanvoert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming

van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat hij alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de

elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Hij dient

dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de

verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks het feit dat

de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te

geven, kon van verzoeker worden verwacht dat hij een dermate essentieel element in zijn asielrelaas als

zijn lidmaatschap en activiteiten voor de FDC in de vragenlijst zou vermelden. Bovendien liet hij niet

enkel na deze te vermelden, doch stelde hij, zoals hoger aangegeven, tevens uitdrukkelijk en eenduidig

dat hij geen activiteiten voerde voor een organisatie, vereniging of partij.

Bovendien beweerde verzoeker bij het CGVS dat hij in het kamp waar hij werkte in opdracht van zijn

oom spionagewerk zou hebben verricht en informatie doorspeelde aan de FDC, doch aangezien reeds

hoger werd vastgesteld dat aan zijn beweerde werkzaamheden in dit legerkamp niet het minste geloof

kan worden gehecht kan evenmin geloof worden gehecht aan zijn beweerde spionageactiviteiten aldaar.

De geloofwaardigheid van deze activiteiten wordt nog bijkomend ondermijnd doordat verzoeker over de

concrete informatie die hij zou hebben doorgespeeld, zoals terecht wordt aangehaald in de bestreden

beslissing, vage verklaringen aflegde.

De voormelde vaststellingen ondergraven op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van verzoekers

beweerde lidmaatschap en activiteiten voor de FDC.

Daar blijkens het voorgaande geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde band met en

werkzaamheden voor kapitein Kabusenene, noch aan zijn vermeende politieke profiel, kan evenmin

geloof worden gehecht aan de problemen die hij ten gevolge hiervan zou hebben ondervonden.

Verzoeker brengt daarenboven ter ondersteuning van deze problemen geen concrete bewijzen bij. Hij

verklaarde dat hij in het kader van zijn eerste twee arrestaties werd vrijgesproken door een rechtbank

doch brengt hiervan, ondanks dat hij in Oeganda beschikt over een advocaat, geen begin van bewijs bij.

Evenmin staaft hij dat hij na zijn derde arrestatie op borg zou zijn vrijgelaten teneinde zich te kunnen

laten behandelen in het ziekenhuis en brengt hij omtrent deze behandeling in het ziekenhuis geen begin

van bewijs bij. Verzoeker gaf nochtans tijdens het gehoor bij het CGVS aan dat zijn advocaat een

dossier had over zijn zaak en dat hij dacht dat zijn advocaat een kopie had van een veroordeling.

Ondanks dat hem op het belang van deze documenten werd gewezen en dat hij beloofde dat hij zijn

advocaat zou trachten te contacteren, legt verzoeker omtrent het voorgaande tot op heden geen

bewijselementen neer (ibid., p.12). Hij toont evenmin aan daartoe enige poging te hebben ondernomen

en maakt niet aannemelijk dat hij, te meer daar hij reeds sedert december 2009 in België verblijft, in de

onmogelijkheid zou zijn geweest om via zijn advocaat of via andere contacten de nodige documenten

ter zake te bekomen. Dat hij geen begin van bewijs bijbrengt omtrent zijn verschijningen voor de
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rechtbank klemt overigens nog des te meer daar hij de naam niet kon geven van de rechter die hem zou

hebben brijgelaten (ibid., p.11).

Verzoeker legde bovendien tegenstrijdige verklaringen af omtrent zijn tweede arrestatie en vrijlating. In

de vragenlijst gaf hij aan: “Ik werd vrijgesproken door de rechtbank in de maand juni 2009”

(administratief dossier, stuk 7, vragenlijst, p.2), terwijl hij bij het CGVS stelde: “Ik werd vrijgelaten op

30.7.2009” (administratief dossier, stuk 3, p.9).

Daarenboven verklaarde verzoeker omtrent zijn derde arrestatie en vrijlating in de vragenlijst: “Op

11/10/2009 werd ik opgepakt door mannen en ze brachten me naar een onbekende plaats. Ik werd

achtergelaten in het “Mabila-forest” op 15/11/2009”. Nergens maakte hij enige melding van het feit dat

hij nadien nog zou zijn meegenomen, gedetineerd en gefolterd, noch van het feit dat hij vervolgens na

tussenkomst van zijn advocaat op borg zou zijn vrijgelaten en in het ziekenhuis zou zijn behandeld

(administratief dossier, stuk 7, vragenlijst, p.2). Bij het CGVS beweerde verzoeker echter dat hij vanuit

het Mabira-woud werd meegenomen, stelde hij dat hij nog drie weken werd gedetineerd en bijna dood

gefolterd, legde hij in dit kader gedetailleerde verklaringen af omtrent deze folteringen en beweerde hij

dat hij vervolgens na tussenkomst van zijn advocaat zich kon laten behandelen in het ziekenhuis

(administratief dossier, stuk 3, p.10-12). Dat verzoeker dergelijke ernstige en essentiële feiten in zijn

relaas in de vragenlijst geheel onvermeld zou laten is omwille van de reeds hoger aangehaalde redenen

geenszins aannemelijk. De voormelde omissie doet dan ook op manifeste wijze verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas.

Verder brengt verzoeker niet het minste begin van bewijs bij inzake zijn voorgehouden reisweg per

vliegtuig naar België, hetgeen een bijkomende negatieve indicatie vormt voor zijn algehele

geloofwaardigheid en des te meer klemt daar hij hierover ongeloofwaardige verklaringen aflegde. Hij

wist niet hoeveel voor zijn reis zou werd betaald en kon evenmin aangeven onder welke naam of

nationaliteit hij zou hebben gereisd (administratief dossier, stuk 3, p.7, 12).

De voorgaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers beweerde asielrelaas. De neergelegde documenten vermogen niet de teloorgegane

geloofwaardigheid van dit relaas te herstellen (rechtsplegingdossier, stukken 1 en 9; administratief

dossier, stuk 10: documenten).

De geboorteakte en overlijdensakte van zijn zoon worden slechts bijgebracht in kopie zodat hieraan,

gelet op de manipuleerbaarheid van kopieën, geen bewijswaarde kan worden toegekend. Uit de

bijgebrachte foto kan, bij ontbreken van ander bewijsmateriaal, niet worden afgeleid dat dit verzoekers

zoon is. Hoe dan ook kunnen deze documenten en de bijgebrachte foto hoogstens aantonen dat

verzoekers zoon werd gedood doch hieruit kan echter geenszins worden afgeleid in welke

omstandigheden dit zou zijn gebeurd of dat de dood van zijn zoon enig verband zou vertonen met het

door hem aangehaalde asielrelaas.

Wat betreft de lidkaart van de FDC dient te worden opgemerkt dat lidkaarten en getuigschriften van een

politieke beweging weliswaar een bijkomend bewijs kunnen zijn van het aangehaalde politieke profiel,

doch dat dergelijke getuigschriften op zich niet voldoende zijn om het gebrek aan geloofwaardigheid van dit

profiel te herstellen. Ze hebben geen officieel karakter en geen bewijswaarde. In casu weegt de

neergelegde lidkaart geenszins op tegen de hoger gedane, frappante vaststellingen inzake verzoekers

vermeende lidmaatschap van de FDC, te meer daar hij zelfs niet kon aangeven door wie deze werd

ondertekend (administratief dossier, stuk 3, p.6). Hoe dan ook bevat deze lidkaart geen gegevens

waaruit kan worden afgeleid dat of welke activiteiten verzoeker zou hebben gevoerd, laat staan dat hij

ten gevolge hiervan enig probleem zou hebben ondervonden.

De verklaringen van verzoekers vrouw, zijn advocaat en Ka.Jo. vermogen omwille van de in de

bestreden beslissing terechte redengeving evenmin de voormelde vaststellingen te ontkrachten.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.5. Verzoeker voert geen specifieke argumentatie betreffende de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Gelet op de sub 2.2.4. vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas, toon

hij, de overig elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in zijn hoofde

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.2.6. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. De schending van het redelijkheidsbeginsel
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kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing, zo blijkt uit het voorgaande,

geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

2.2.7. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal 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 de commissaris-generaal 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. 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.

2.2.8. Verzoekers eerste en enige middel is ongegrond.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven december tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


