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nr. 81 768 van 25 mei 2012

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 14 maart 2012

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

staatlozen van 15 februari 2012.

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 19 april 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 mei 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. VRIJENS 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 Ugandees staatsburger van Baganda origine te zijn afkomstig van Wobulenzi.

U verhuisde in 1995 naar Kireka en u begon er een fruithandel. U bent sympathisant van de

oppositiepartij Forum for Democratic Change (FDC), maar u had geen politieke activiteiten. Op 9

september 2009 werd u door het leger gearresteerd. U werd geslagen en vastgehouden. U werd ervan

beschuldigd het publiek aan te moedigen om zich tegen de Ugandese regering te verzetten. Er waren

rellen uitgebroken naar aanleiding van het bezoek van Ronald Muwenda Mutebi II, de Baganda koning

aan Kajunga in Bugerere. Er was een voorbereidingsbezoek geweest door de eerste minister John

Baptist Walusimbi, maar hij werd op de brug van Ssezibwa door soldaten geblokkeerd. De centrale
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regering had een andere man van de Banyale stam koning gemaakt om de Baganda koning weg te

drijven. Er ontstond chaos en daarna kwamen er rellen. U werd op 9 september 2009 op weg naar huis

vastgenomen en in een vrachtwagen gezet. U werd naar de gevangenis van Mpigi gebracht. Toen een

medegevangene bezoek kreeg, riep u dat men uw vriend (G.W.S.) moest vinden en u gaf

zijn telefoonnummer. Enkele dagen later kwam George u bezoeken, 6 maanden na uw arrestatie. U

vroeg George te zorgen voor uw eigendom en een manier te vinden om u vrij te krijgen. George trof

een regeling met de gevangenisofficier en bracht u naar Mateete Mawongola. U vernam van George dat

het leger drie keer een huiszoeking deed bij u thuis. U verbleef er in een hut tot eind september

2010. George kwam u ophalen en u reed via Kampala naar Nairobi, Kenia. U stak te voet de grens over

in Busia en nadien stapte u terug in de wagen. Op 1 oktober 2010 reisde u per vliegtuig naar België,

waar u op 4 oktober 2010 asiel hebt 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 met de

Ugandese autoriteiten, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-

generaal te worden gemaakt.

Zo dient te worden opgemerkt dat u verklaart dat u op 9 september 2009 werd gearresteerd

naar aanleiding van de rellen tegen het feit dat de eerste minister J.B. Walusimbi en zijn delegatie

werden verhinderd het district Kajunga te bezoeken (zie gehoor CGVS, p.4). Uit de beschikbare

informatie op het Commissariaat-generaal blijkt echter dat de eerste minister en zijn delegatie op 10

september 2009, twee dagen voor de nationale jongerendag, de plaats zouden bezoeken en dat de

onlusten dus begonnen op 10 september 2009 (zie informatie administratieve dossier). Het is weinig

aannemelijk dat u zich zou vergissen over deze datum, gezien het belang en de impact van deze

gebeurtenis voor uw beweerde vervolging door de Ugandese autoriteiten. Daarbij verklaart u dat de

koning in het kader van ontwikkelingsprogramma’s waaronder vaccinatie en landbouw dit district ging

bezoeken (zie gehoor CGVS, p.4). Uit de beschikbare informatie blijkt dat de koning het district zou

bezoeken in het kader van de Nationale Dag van de Jeugd (zie informatie administratief dossier). Het is

weinig aannemelijk dat u dit niet zou geweten hebben indien u werkelijk aanwezig was. U verklaart

verder dat de centrale regering een man van Banyale origine in Bugerere koning had gemaakt, om zo

de koning van de Baganda weg te drijven (zie gehoor CGVS, p.5). In de context van dit conflict tussen

twee stammen die de functie van koning willen en het feit dat u opkwam voor uw Baganda koning, is het

merkwaardig dat u de naam van de man van de Banyala die tot koning werd genoemd niet zou kennen

(zie gehoor CGVS, p.5). Gezien u incoherente verklaringen aflegt over de aanleiding van uw beweerde

vervolgingsfeiten kan er een geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde detentie omwille van

deze feiten.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat u merkwaardig genoeg niet blijkt te weten hoelang de

onlusten duurden (zie gehoor CGVS, p.8). Hierbij voegt u wel toe dat u van George vernam dat de

Kasubi tomben werden verbrand. Zo blijkt uit uw verklaringen dat u via George wel op de hoogte werd

gebracht van het feit dat uw huis drie keer werd doorzocht (zie gehoor CGVS, p.8), van het feit dat

andere personen die omwille van de rellen werden gearresteerd nog in de gevangenis zaten (zie gehoor

CGVS, p.8) en dat het paleis van de koning werd omsingeld door soldaten (zie gehoor CGVS, p.8).

Aldus is het weinig aannemelijk dat u niet op de hoogte zou zijn gebracht over de duur van de onlusten

en over het feit dat er wel personen die werden gearresteerd vrijgelaten zijn (zie informatie

administratieve dossier).

Overigens dient te worden opgemerkt dat u geen contact heeft met uw familie, noch getracht heeft

om nieuws te krijgen van uw familie. U verklaart dat u geen contact hebt met uw ouders en dat ze niet

weten dat u het land verliet (zie gehoor CGVS, p.2). U stelt dat u niet weet hoe u hen kan contacteren.

U verklaart dat u vanuit de gevangenis via een bezoeker vroeg om contact te leggen met George

William, waarna George William u kwam bezoeken (zie gehoor CGVS, p.6). Wanneer u wordt gevraagd

of George uw familie informeerde over uw detentie, antwoordt u dat hij hen niet kon vinden. Na

aandringen, antwoordt u dat u het hem vroeg, maar dat u denkt dat hij u niet geholpen heeft, omdat het

geld kost om zich te verplaatsen (zie gehoor CGVS, p.7). Wanneer u later tijdens het gehoor wordt

gevraagd of u na uw vertrek uit de gevangenis uw ouders contacteerde, beweert u dat er geen manier

was, omdat u geen mobiele telefoon had en dat u hoop had om hen ergens te ontmoeten om uw situatie

uit te leggen (zie gehoor CGVS, p.8). Het is weinig aannemelijk dat u, in uw vermeende situatie er wel in

slaagde om George te contacteren en te ontmoeten maar, op welke wijze dan ook, niet zou getracht

hebben, in of buiten de gevangenis, contact op te nemen met uw ouders om hulp te vragen of om te

vernemen hoe ze het stellen en hoe uw problemen geëvolueerd zijn.
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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.

U bent niet in het bezit van enig reis- of identiteitsdocument dat uw asielrelaas zou kunnen staven.

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. In een enig middel beroept verzoeker zich op een schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet; een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en de

beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheids- en de motiveringsverplichting.

Verzoeker wil in eerste instantie benadrukken dat hij zich heeft vergist wat de datum van zijn arrestatie

betreft. Zijn arrestatie vond effectief plaats op 10 september 2009 (en niet op 9 september 2009), de dag

waarop de eerste minister van Baganda werd verhinderd naar Kajunga te reizen als voorbereiding voor

het bezoek van de koning.

Verder wil verzoeker benadrukken dat hij wel degelijk op de hoogte was van het doel van het bezoek

van de koning, met name in het kader van de Nationale Dag van de Jeugd. Hij heeft enkel tijdens zijn

verhoor een breder perspectief willen schetsen waarin het bezoek van de koning plaatsvond, met name

in het kader van de gezondheid (zoals vaccinatieprogramma’s, bestrijding van aids), van de opvoeding

(jongeren aanzetten om naar school te gaan), van de landbouw (toepassing van goede

landbouwmethodes) en van de cultuur (waaronder tevens de sport).

Verzoeker merkt op dat geenszins rekening werd gehouden met het feit dat hij wel degelijk op de hoogte

is van het feit dat de koning een voormalige soldaat was van het NRM (“National Resistance

Movement”) en dat hij behoorde tot de Banayala-minderheidsgroep. Dit feit was voor hem voldoende om

te protesteren.

Verzoeker merkt op dat de motivering van de commissaris-generaal aangaande zijn onwetendheid over

de duur van de onlusten en het feit dat er wel arrestanten zouden zijn vrijgelaten, volkomen onterecht is.

Hij benadrukt dat hij door zijn vriend George op de hoogte werd gehouden aangaande de huiszoekingen

en aangaande de omsingeling van het paleis van de koning in de nacht van 12 september 2009. Dit

waren nu voor hem eenmaal de belangrijkste feiten. Bovendien wil hij erop wijzen dat tot op heden nog

een aantal van deze Buganda-betogers nog steeds worden vastgehouden en voor de rechtbank zullen

worden gebracht wegens verraad (waardoor zij de doodstraf riskeren), waaronder Paul Kikulue (stuk 2

van het verzoekschrift).

Verzoeker wil opmerken dat de commissaris-generaal geenszins heeft rekening gehouden met het feit

dat zijn ouders gewone arme en oude boeren zijn die hem op geen enkele manier konden/kunnen

helpen. Hij heeft daarom enkel zijn vriend gecontacteerd waarvan hij zeker was dat die hem zou/kon

helpen. De realiteit, normen, communicatie, … in Afrika zijn bovendien totaal verschillend dan in West-

Europa en het is geenszins een evidentie om communicatie met bewoners van het ver afgelegen

platteland te hebben.

2.2.1. De uitdrukkelijke motiveringsplicht zoals neergelegd in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen heeft tot doel de bestuurde in

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen,

zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij

beschikt. De naleving van de genoemde plicht houdt daarentegen geen verband met de inhoudelijke

juridische of feitelijke correctheid van de tot uitdrukking gebrachte motieven. Bij lezing van de bestreden

beslissing blijkt genoegzaam dat de inhoud verzoeker het genoemde inzicht verschaft en hem aldus

toelaat de bedoelde nuttigheidsafweging te maken. Uit het door verzoeker neergelegde verzoekschrift

blijkt trouwens dat verzoeker zowel de feitelijke, als de juridische overwegingen kent, zodat het doel dat

met het bestaan van de formele motiveringsplicht beoogd wordt, is bereikt. Derhalve wordt aangenomen

dat verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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
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vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, 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.

Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij inzake zijn identiteit, reisroute per vliegtuig naar België en

voorgehouden asielmotieven, hetgeen een negatieve indicatie is voor zijn geloofwaardigheid. Verzoeker

is zelfs niet op de hoogte of het paspoort waarmee hij reisde zijn foto bevatte en hoeveel de verkoop

van zijn huis opbracht, hoewel met deze opbrengst zijn reis gefinancierd werd (gehoor CGVS, p.4).

In casu verklaarde verzoeker tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal één keer te zijn

gearresteerd, met name op 9 september 2009 (gehoor CGVS, p.4-5), naar aanleiding van de rellen

tegen het feit dat de eerste minister en zijn delegatie werden verhinderd het district Kajunga te

bezoeken. Uit de beschikbare informatie blijkt echter dat de eerste minister en zijn delegatie op 10

september 2009, twee dagen voor de nationale jongerendag, de plaats zouden bezoeken en dat de

onlusten, ingevolge dewelke verzoeker zou zijn gearresteerd, begonnen op 10 september 2009.

Verzoekers argument dat hij zich vergist heeft van datum bevestigt slechts de tegenstrijdigheid van zijn

verklaringen, maar kan deze niet vergoelijken. Gelet op de impact van deze arrestatie op verzoekers

leven dient aangenomen te worden dat hij hieromtrent consistente verklaringen aflegt aangezien deze

gebeurtenis geacht wordt te zijn gegrift in zijn geheugen.

Waar verzoeker aanvoert dat hij tijdens zijn gehoor een breder perspectief wilde schetsen waarin het

bezoek van de koning plaatsvond, dient te worden opgemerkt dat uit het door hem toegevoegde stuk 2

blijkt dat het bezoek kaderde binnen de jaarlijkse jeugddag. Van verzoeker kon dan ook verwacht

worden dat hij het bezoek binnen dit gegeven kaderde.

Verweerder wordt door de Raad bijgetreden waar hij opmerkt dat verzoeker er totaal aan voorbij gaat

dat hij niet op de hoogte was van de naam van de man van de Banyala die tot koning werd benoemd.

Redelijkerwijze moet verwacht worden dat verzoeker, die opkwam voor de Baganda-koning, op de

hoogte zou zijn van de naam van de rivaliserende koning, die door de centrale regering koning was

gemaakt om zo de koning van de Baganda weg te drijven. De vaststelling dat verzoeker hier niet van op

de hoogte bleek te zijn, ondermijnt in verdere mate de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Het is niet aannemelijk dat verzoeker niet op de hoogte zou zijn (gebracht) over de duur van de onlusten

en over het feit dat er personen die werden gearresteerd in vrijheid werden gesteld. Verweerder

benadrukt terecht dat van een asielzoeker kan worden verwacht dat hij er alles aan zou doen om

informatie over de zaak waarin hij betrokken is te bekomen aangezien actuele informatie van

primordiaal belang is om de vrees voor vervolging in te schatten. Het is niet in te zien waarom het voor

verzoeker niet belangrijk is te weten hoe lang de onlusten hebben geduurd en of er arrestanten in

vrijheid werd gesteld. Derhalve kan van een asielzoeker ook redelijkerwijze worden verwacht dat hij

ernstige en veelvuldige pogingen onderneemt om contacten te hebben met zijn thuisbasis om te

vernemen hoe zijn persoonlijke problemen evolueren. Het feit dat hij nalaat dit te doen wijst op een

gebrek aan interesse in zijn situatie en doet afbreuk aan de ernst van zijn ingeroepen vrees voor

vervolging. In casu stelt de bestreden beslissing terecht vast dat het weinig aannemelijk is dat

verzoeker, in zijn vermeende situatie er wel in slaagde om zijn vriend George te contacteren en te

ontmoeten, maar, op welke wijze dan ook, niet zou getracht hebben, in of buiten de gevangenis, contact

op te nemen met zijn ouders om hulp te vragen of om te vernemen hoe ze het stellen en hoe zijn

problemen zijn geëvolueerd, hetgeen de ernst van zijn beweerde actuele vrees fundamenteel aantast.

Verzoekers verwijzing naar het verschil in communicatie tussen Oeganda en West-Europa kan te dezen

niet worden aanvaard als verschoning.
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Voormelde vaststellingen leiden tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers relaas inzake zijn arrestatie

op 9 (dan wel 10) september 2009 ingevolge zijn voorgehouden politieke oppositieactiviteiten.

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.

2.2.2. Verzoeker voert geen specifiek element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op

de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier toont

verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een

reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig mei tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


