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nr. 209 636 van 19 september 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 16 april 2018 heeft

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

28 maart 2018.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 3 juli 2018 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 6 juli 2018.

Gelet op de beschikking van 6 augustus 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

31 augustus 2018.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat

H. CHATCHATRIAN.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Verzoeker dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen houdende weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag.
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Blijkens de bestreden beslissing heeft verzoeker naar aanleiding van zijn onderhavig verzoek om

internationale bescherming geen nieuwe elementen aangebracht die de kans aanzienlijk groter maken

dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van diezelfde wet in aanmerking komt.

2. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoeker zijn huidig tweede

verzoek om internationale bescherming grotendeels steunt op dezelfde motieven die hij naar aanleiding

van zijn vorig verzoek heeft uiteengezet. Hij stelt dat hij zich bekeerd heeft tot het christendom. Verder

haalt hij zijn persoonlijke problemen met zijn vader aan waardoor hij gediscrimineerd zou worden in zijn

land van herkomst. Tot slot haalt hij aan dat hij in het kader van de verkiezingscampagne van zijn vader

– die burgemeester van Entebbe wilde worden in 2011 – één maal is gearresteerd door de Ugandese

politiediensten in 2012. Nadien werd hij op borg vrijgelaten.

In het kader van verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming nam het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas en

de door hem aangehaalde vrees in zijn land van herkomst op fundamentele wijze ondermijnd werd. De

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigde deze beslissing bij arrest nr. X van 15 januari 2018.

Ter ondersteuning van zijn huidig tweede verzoek legt verzoeker volgende documenten neer: een brief

opgesteld door een (katholieke) kerk in Anderlecht van 17 januari 2018; een kopie van bewijs van

residentie in Entebbe van 15 februari 2018; een kopie van zijn geboortecertificaat; een brief van zijn

Ugandese advocaat van 21 februari 2018; een document opgesteld door de politiediensten van

Mubende van 19 november 2012 en een medisch attest opgesteld door dokter D., van 12 januari 2018.

3. (Oud) Artikel 57/6/2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden

beslissing werd genomen, luidde als volgt:

“Na ontvangst van het asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op

grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij

voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans

aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek

niet in overweging en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt

tot direct of indirect refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp

heeft uitgemaakt van een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, §

2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3° en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

Deze bepaling werd mutatis mutandis ondergebracht in artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de

Vreemdelingenwet (BS 12 maart 2018):

“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan

dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°,

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek

ontvankelijk.”

Om een volgend verzoek om internationale bescherming in overweging te nemen, thans ontvankelijk te

kunnen verklaren, moeten er derhalve nieuwe elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter

maken dat de verzoeker om internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 van dezelfde wet.
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De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk

groter wordt wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin

aantonen dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer,

2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming, heeft geen enkele

impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013,

noch op de draagwijdte van het onderzoek van de Commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017,

nr. 54 2548/001, 116).

4. Aangezien reeds in het kader van verzoekers vorig verzoek om internationale bescherming werd

besloten tot de ongeloofwaardigheid van de door hem ingeroepen vrees voor vervolging en gelet op de

in de bestreden beslissing gedane vaststelling dat verzoeker naar aanleiding van zijn huidig verzoek om

internationale bescherming geen elementen bijbrengt die zijn geloofwaardigheid kunnen herstellen of die

de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van diezelfde wet in

aanmerking komt, dient te worden besloten dat verzoeker niet aantoont in zijn land van herkomst

persoonlijke problemen te hebben (gekend). Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om

internationale bescherming te staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire

beschermingsstatus. De Raad stelt echter vast dat verzoeker geen nieuwe elementen aanbrengt waaruit

blijkt dat hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen.

Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met de motieven van

de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat hij in wezen niet verder komt dan het uiteenzetten

van theoretische beschouwingen, het herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het poneren van een

vrees voor vervolging, het formuleren van algemene beweringen en kritiek, en het op algemene wijze

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, waarmee hij echter deze

bevindingen niet weerlegt, noch ontkracht.

5. Een loutere verwijzing naar algemene informatie, zoals naar (internet)artikelen, volstaat niet om aan

te tonen dat hij in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier, door louter te

verwijzen naar algemene informatie, geheel in gebreke (cf. RvS 9 juli 2003, nr. X; RvS 15 december

2004, nr. X).

Met zijn zeer algemene kritiek dat de documenten op zeer makkelijke wijze aan de kant worden

geschoven, weerlegt noch ontkracht verzoeker de vaststellingen gedaan in de bestreden beslissing door

de commissaris-generaal omtrent zijn voorgelegde documenten.

Betreffende verzoekers verwijzing naar rechtspraak van de Raad dient erop te worden gewezen dat

rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie geen precedentwaarde hebben (RvS 21 mei

2013, nr. X; RvS 16 juli 2010, nr. X (c); RvS 18 december 2008, nr. X (c)). De rechtspraak van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen betreft individuele gevallen en heeft geen precedentwaarde die

bindend is. Elk verzoek om internationale bescherming dient op individuele basis en aan de hand van de

hiertoe in concreto aangevoerde elementen onderzocht te worden, zoals in casu geschiedt.
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6. Bijgevolg lijkt verzoeker geen elementen aan te brengen die de kans aanzienlijk groter maken dat hij

in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, § 2 van de vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. X; RvS 13 mei 2014, nr. X).

4. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de beschikking van 3 juli

2018, voert verzoekende partij aan dat zij nieuwe documenten heeft ingediend en dat deze maar al te

gemakkelijk worden opzij geschoven. Verzoekende partij vervolgt dat zij zich heeft bekeerd tot het

christendom en dat dit de oorzaak is van haar problemen. De verzoekende partij licht toe dat

niettegenstaande er vrijheid is van godsdienst in Oeganda, het veranderen van godsdienst, zoals in haar

geval van de islam tot het christendom, aanleiding geeft tot ernstige bedreiging. Verzoekende partij wijst

er op dat zij dienaangaande ook de nodige informatie heeft toegevoegd aan het verzoekschrift en

daaruit dient geconcludeerd te worden dat er geen correcte analyse werd gemaakt. Verzoekende partij

beklaagt zich er ook over dat wanneer het eerste verzoek om internationale bescherming wordt

afgewezen omdat het bestempeld wordt als ongeloofwaardig bij gebrek aan documenten en dat

wanneer er documenten worden aangebracht in een volgend verzoek, deze worden afgewezen omdat

het relaas ongeloofwaardig is. Volgens verzoekende partij draait men hier in het rond.

Verzoekende partij haalt aan dat zij zich er over beklaagt dat wanneer het eerste verzoek om

internationale bescherming wordt afgewezen omdat het bestempeld wordt als ongeloofwaardig bij

gebrek aan documenten en dat wanneer er documenten worden aangebracht in een volgend verzoek,

deze worden afgewezen omdat het relaas ongeloofwaardig is. De Raad merkt op dat verzoekende partij

haar eerste verzoek om internationale bescherming niet werd afgewezen omdat het bestempeld werd

als ongeloofwaardig bij gebrek aan documenten. De Raad wijst op hetgeen werd vastgesteld bij arrest

nr. X van 15 januari 2018 met betrekking tot haar eerste verzoek om internationale bescherming: “3.3.

Er dient vooreerst te worden opgemerkt dat de algehele geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen

op ernstige wijze wordt ondermijnd doordat hij in Europa manifest tegenstrijdige verklaringen heeft

afgelegd over zijn burgerlijke status en familiale situatie. In Griekenland verklaarde verzoeker dat hij in

maart 2014 in Turkije was gehuwd met een zeker Z.N. Eveneens verklaarde hij aldaar vader te zijn van

een zoon, S.R., die in juni 2014 was geboren (administratief dossier, map ‘landeninformatie’). In België

ontkende verzoeker echter dat hij gehuwd was met Z.N. Bij confrontatie met zijn eerdere verklaringen in

Griekenland, bood hij geen dienstige verklaring doch beperkte hij zich ertoe andermaal te ontkennen dat
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hij gehuwd was met Z.N. Daarenboven ontkende verzoeker in België dat hij kinderen heeft. De uitleg die

hij hieromtrent verschafte, met name dat het kind waarover hij het in Griekenland had eigenlijk niet zijn

kind betrof, is geheel strijdig met zijn verklaringen in Griekenland waar hij weldegelijk aangaf dat het zijn

kind was en stelde hij bovendien dat dit kind zijn (familie)naam droeg (administratief dossier,

gehoorverslag CGVS, p.3, 8; map ‘landeninformatie’).

De kern van verzoekers asielrelaas en tevens voornaamste reden voor zijn problemen en vrees betreft

het feit dat verzoeker zich zou hebben bekeerd tot het christendom.

Uit de terecht aangehaalde verklaringen en informatie in de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker,

hoewel hij zijn (beslissing tot) bekering in het kader van onderhavige asielaanvraag in België opwierp als

hoofdreden voor zijn asielaanvraag en zijn vertrek uit Uganda, deze beweerde (beslissing tot) bekering

in Griekenland nergens vermeldde gedurende zijn asielaanvraag. Gevraagd naar zijn religie in

Griekenland verklaarde verzoeker dat hij moslim was. Dat hij dit louter zou hebben gedaan omdat hij

nog niet officieel bekeerd of gedoopt was, kan daarbij hoegenaamd niet worden aangenomen als uitleg.

Immers in België situeerde hij het ogenblik waarop hij in zijn eigen ogen zou zijn bekeerd en sedert

wanneer hij zichzelf als christen beschouwde blijkens de onder gedane vaststellingen namelijk jaren

voor zijn definitieve vertrek uit zijn land van herkomst. Bovendien zou deze bekering de hoofdreden

hebben gevormd voor zijn vertrek uit zijn land van herkomst. Dat hij deze bekering desalniettemin

geheel onvermeld liet in het kader van zijn asielprocedure in Griekenland, laat niet toe aan deze

bekering nog enig geloof te hechten. Deze vaststelling is op zich voldoende om de asielaanvraag af te

wijzen.

De geloofwaardigheid van deze beweerde bekering wordt immers op fundamentele wijze ondergraven

doordat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde over de religie waartoe hij zich zou hebben

bekeerd. In de vragenlijst beweerde hij dat hij zich zou hebben bekeerd tot het orthodoxe christendom

(administratief dossier, vragenlijst, nr.3.4.) terwijl hij bij het CGVS beweerde dat hij zich zou hebben

bekeerd tot het katholieke christendom (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.4).

Voorts wordt de geloofwaardigheid van verzoekers beweerde (beslissing tot) bekering verder

ondergraven doordat hij kennelijk niet in staat bleek om deze (beslissing tot) bekering te situeren in de

tijd en de in dit kader gestelde vragen ontweek. Zo verklaarde hij, wanneer een eerste maal gevraagd

werd sedert wanneer hij christen was: “Ik heb me bekeerd”. Nogmaals gevraagd wanneer dat dan was,

antwoordde hij, na enig nadenken, slechts: “het was toen ik een volwassene was” (administratief

dossier, gehoorverslag CGVS, p.4). Later tijdens het gehoor werd andermaal gepoogd te achterhalen

wanneer verzoeker besloot om zich te bekeren. Verzoeker verviel in dit kader in een algemeen betoog

en kwam niet verder dan een verwijzing naar de periode waarin hij “op de campus was”. Opnieuw werd

gevraagd wanneer hij zich dan precies bekeerde, waarop hij – wederom de vraag ontwijkend en hierop

geenszins een antwoord verstrekkend – verklaarde: “Zelfs ervoor voelde ik er iets voor, maar ik was in

een moslimomgeving. Het was mijn keuze, ik wilde er voor kiezen”. Even later situeerde verzoeker zijn

bekering dan weer vaagweg in 2010 of 2011 (ibid., p.10). Het was gelet op het ingrijpende karakter van

deze beslissing voor zijn verdere leven geenszins onredelijk om van verzoeker te verwachten dat hij zijn

beslissing tot bekering, te meer nu hij afkomstig beweerd te zijn uit een moslimmilieu, op een precieze

en overtuigende wijze zou kunnen situeren in de tijd.

De geloofwaardigheid van de beweringen dat verzoeker zou hebben beslist om zich te bekeren, zichzelf

als christen beschouwde en daarom zijn land zou hebben verlaten, wordt daarenboven volledig

ondergraven door verzoekers verklaringen in het kader van onderhavige asielprocedure. Uit zijn

verklaringen bij het CGVS, zoals met recht aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt dat verzoeker

zich ten tijde van het gehoor bij het CGVS nog niet officieel bekeerd had, dat hij zelfs nooit enige

stappen hiertoe zette en dat hij poneerde gewoon van religie te zijn veranderd in zijn hoofd. Hij liet zich

nooit dopen, liet zich nooit registreren en liet zijn bekering niet op een andere manier officialiseren.

Hoewel verzoeker in het verzoekschrift beweert dat hij zijn religie in België vrijuit kan bleven, dat hij

wekelijks naar de kerk gaat en dat hij de nodige stappen zette om zich te laten dopen en ondanks dat hij

in het verzoekschrift aankondigt dat hij hiervan de nodige bewijzen zal voorleggen, staaft verzoeker zijn

beweringen tot op heden niet. Ter terechtzitting ondervraagd overeenkomstig artikel 14 PR RvV, dient

verzoeker bovendien toe te geven dat hij zichzelf tot op heden niet (officieel) heeft bekeerd.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers vermeende (beslissing tot) bekering tot het christendom, noch aan de vrees die hij

ingevolge hiervan beweert te koesteren ten aanzien van zijn vader. Kritiek op de overige, overtollige
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motieven inzake het louter gebaseerd zijn op veronderstellingen van deze vrees en zijn gebrek aan

pogingen om bescherming te verkrijgen, kan derhalve niet volstaan om te leiden tot een andere

oordeelsvorming.

Gelet op het voorgaande is verzoekers verwijt dat verweerder niet zou hebben onderzocht of hij in

Oeganda als christen een veilig leven zou kunnen leiden, nog daargelaten dat dit verwijt een loutere en

kennelijke miskenning vormt van de inhoud van zowel het administratief dossier (map ‘landeninformatie’)

als de bestreden beslissing, niet dienstig.

Wat betreft verzoekers bewering dat hij niet kan terugkeren naar Oeganda omdat hij vreest dat hij zijn

vader iets zal aandoen en in de gevangenis zal belanden (administratief dossier, gehoorverslag CGVS,

p.9), kan nog worden opgemerkt dat dit een blote, algemene, toekomstige en louter hypothetische

bewering betreft. Te meer nu uit verzoekers verklaringen in de bestreden beslissing blijkt dat hij zijn

vader sedert 2011 niet meer heeft gezien of gesproken, kan niet worden ingezien en wordt door

verzoeker evenmin nader geduid waar, wanneer, waarom of in welke omstandigheden hij contact zou

hebben met zijn vader en zijn vader iets zou aandoen. Bovendien dient te worden opgemerkt dat de

asielprocedure en de eventuele toekenning van internationale bescherming geenszins tot doel hebben

om de asielzoeker toe te laten om gewettigde strafrechtelijke vervolging te ontduiken in zijn land van

herkomst. Indien verzoeker besluit om zijn vader iets aan te doen, is het louter op deze basis toekennen

van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus hoe dan ook niet gerechtvaardigd.

De neergelegde documenten (administratief dossier, map ‘documenten’) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens geheel

niet worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het voorgaande.” Verzoekende partij brengt in

het kader van haar huidig verzoek om internationale bescherming geen nieuwe feiten of elementen aan

die vermogen aan deze vaststellingen te tornen.

Verzoekende partij stelt verder dat wanneer er documenten worden aangebracht in een volgend

verzoek, deze worden afgewezen omdat het relaas ongeloofwaardig is.

De Raad merkt op dat documenten enkel een ondersteunende werking hebben, namelijk het vermogen

om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten, wat in

casu niet het geval is. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een

ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Daarnaast wijst de Raad erop dat de commissaris-generaal

met betrekking tot haar voorgelegde documenten het volgende heeft vastgesteld: “Ten eerste blijft u bij

uw verklaringen dat u zich bekeerd zou hebben tot het christendom waardoor u gevaar zou lopen

gediscrimineerd te worden in uw land van herkomst. U staaft uw bekering tot het christendom door het

neerleggen van een attest opgesteld door een katholieke kerk, gelegen in Anderlecht, dd. 17 januari

2018, waarin gesteld wordt dat u lid bent van de christelijke gemeenschap en dat u binnenkort gedoopt

zal worden (zie administratief dossier). Echter, in de beslissing van het CGVS in het kader van uw

eerste asielaanvraag werd uw bekering weliswaar betwijfeld, maar werd er ook aan toegevoegd dat

indien uw bekering wel waarachtig zou zijn, uit beschikbare landeninformatie blijkt dat de religieuze

vrijheid in Oeganda - een land waar de christenen de meerderheid uitmaken – gegarandeerd wordt door

de Oegandese autoriteiten. Bekeringen van het ene naar het andere geloof vormen voor de Oegandese

autoriteiten geen probleem. Dit door u aangehaalde element – uw beweerde bekering tot het

christendom – werd bijgevolg reeds ruim besproken in het kader van uw eerste asielaanvraag. Het door

u neergelegde attest vormt bijgevolg geen bijgevoegde waarde. Het maakt met name de kans niet

aanzienlijk groter maakt dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.

Ten tweede herhaalt u nogmaals dat u persoonlijke problemen met uw vader gekend hebt in uw land

van herkomst, dat u problemen vreest met uw vader – aangezien hij een invloedrijk moslimleider is – en

dat u daarom niet terug kunt naar uw land van herkomst. Ook dit aspect van uw asielrelaas werd reeds

ruim besproken in het kader van uw eerste asielaanvraag. Het CGVS – net zoals de RvV – besloot dat u

uw beweerde vrees ten opzichte van uw vader hoegenaamd niet kon aantonen of concretiseren. De

door u neergelegde documenten in het kader van uw tweede asielaanvraag kunnen deze conclusie niet

ombuigen. U legt een kopie van een attest voor, opgesteld door de ‘Entebbe Municipality’, dd. 15

februari 2018, waarin gesteld wordt dat uw ouders van deze gemeente afkomstig zijn, dat u eveneens

gekend bent, en dat u een blanco strafblad heeft (zie administratief dossier). U legt ook een kopie van

uw geboorteakte voor om aan te tonen dat u van Entebbe afkomstig bent (zie administratief dossier).

Deze door u neergelegde niet-originele attesten vormen echter om evidente redenen geen nieuw

element in de zin dat het de kans niet aanzienlijk groter maakt dat u voor erkenning als vluchteling in de
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zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Deze

attesten zouden enkel kunnen aantonen dat u afkomstig bent van Entebbe, net zoals uw ouders, wat

niet meteen betwist werd tijdens uw eerste asielaanvraag.

Ten derde haalt u als nieuw element een beweerde arrestatie van uw persoon in 2012 aan in de nasleep

van de burgemeestersverkiezingen in Entebbe waarbij uw vader kandidaat was. U verklaart dat u dit niet

heeft aangehaald in het kader van uw eerste asielaanvraag, maar dat u dit wil toevoegen in het kader

van uw eerste asielaanvraag. Hierbij moet ten eerste opgemerkt worden dat het erg vreemd is dat u

hoegenaamd met geen woord gerept heeft over deze beweerde arrestatie ten tijde van uw eerste

asielaanvraag hoewel u op meerdere momenten uitdrukkelijk gevraagd werd of u problemen had

gekend met de autoriteiten in uw land van herkomst. De verkiezingscampagne van uw vader kwam ook

meermaals ter sprake tijdens uw gehoor voor het CGVS in het kader van uw eerste asielaanvraag, maar

nergens vermeldde u enige betrokkenheid in de campagne van uw vader – laat staan een vermeende

arrestatie van uw persoon naar aanleiding van deze campagne. U beweert nu in het kader van uw

tweede asielaanvraag dat u in januari 2012 gearresteerd zou zijn maar dat u na één dag weer werd

vrijgelaten op borg. Ter staving van deze vermeende arrestatie legt u een kopie van de politie van het

Mubende district neer, dd. 19 november 2012, waarin vermeld wordt dat u in het Entebbe district woont,

dat u naar Mubende bent verhuisd, en dat u beschuldigd wordt van illegale verkiezingspraktijken. Verder

staan ook de moeilijkheden vermeld tussen uw vader en uzelf nadat zich tot het christendom bekeerd

zou hebben (zie administratief dossier). Wat dit door u neergelegd document betreft, dient ten eerste

vermeld te worden dat het een (kleuren)kopie betreft zodat de authenticiteit van het document niet

nagegaan kan worden. Bovendien komt het document erg gesolliciteerd over (omwille van de

vermelding ‘to whom it may concern’) en bevat het document geen enkel referentienummer. Het is

bovendien ook erg vreemd dat het document melding maakt van de beweerde persoonlijke problemen

tussen u en uw vader omwille van uw bekering – terwijl dit losstaat van de tegen u vermeende geuite

beschuldigingen. Bovendien vermeldt het document de datum 19 november 2012. Redelijkerwijze mag

bijgevolg verwacht worden dat het stuk eerder kon worden aangebracht of minstens dat er melding van

kon worden gemaakt. U bent na de verkiezingsperiode in kwestie en na uw beweerde arrestatie

bovendien nog een hele tijd in het land gebleven (om met name uw studies te beëindigen in 2012) zodat

het vreemd is dat de politie u in die periode niet zou gearresteerd hebben aangezien u gewoon in het

land was. Bovenal is dit door u neergelegd document in tegenspraak met een ander door u neergelegd

document. In het hierboven reeds vermelde attest, uitgaande van de Entebbe Municipality’, dd. 15

februari 2018 (bijgevolg recenter dan het door u neergelegde politiedocument), staat immers

uitdrukkelijk vermeld dat u geen ‘criminal record’ heeft. U kan uw boude bewering dat u in januari 2012

gearresteerd zou zijn bijgevolg niet staven met overtuigende documenten. De door u neergelegde

documenten betreffen geen originele documenten en spreken elkaar zelfs tegen. U legt verder nog twee

brieven neer, opgesteld door uw beweerde advocaat in uw land van herkomst, waarin geschreven wordt

dat u in 2012 problemen zou hebben gekend met de autoriteiten, en dat u later uiteindelijk het land zou

hebben verlaten na persoonlijke problemen met uw vader. Deze brief opgesteld op 21 februari 2018,

door een advocatenbureau in Kampala, maakt melding van de beschuldigingen die tegen u geuit

zouden zijn in 2012, alsook de problemen die u zou hebben gekend met uw vader, wat u ertoe bracht

het land te ontvluchten. Ook dit document betreft ten eerste een kopie en geen origineel document.

Bovendien is het een document dat niet werd opgesteld door de Ugandese autoriteiten, maar door uw

vermeende advocaat, die geacht wordt u belangen te behartigen. De informatie vermeld in dit document

kan dus niet als objectief beoordeeld worden (zeker rekening houdend met de voorgaande pertinente

vaststellingen). Ook het door u aangehaalde nieuwe element, dat u in 2012 gearresteerd zou zijn door

de Ugandese autoriteiten, en de door u neergelegde documenten hieromtrent, weten bijgevolg niet te

overtuigen. Het CGVS oordeelt dat dit door u aangehaald nieuw element de kans niet aanzienlijk groter

maakt dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.

Tot slot legt u een medisch attest neer, opgesteld door dokter D.(…), dd. 12 januari 2018, waarin

vermeld wordt dat u depressieve gevoelens heeft, dat u symptomen vertoont van post-traumatische

stress, dat u slaapproblemen heeft en dat u opgevolgd wordt door een psychiater (zie administratief

dossier). In het medische attest wordt ook uw levensloop geschetst zoals reeds door u beschreven in

het kader van uw eerste asielaanvraag. Reeds in het kader van uw eerste asielaanvraag werd door het

CGVS beoordeeld dat aan uw levensloop – van uw moeilijke jeugd tot de door u afgelegde reisweg

vanuit Oeganda, Turkije en Griekenland naar België – niet werd getwijfeld. De pertinente vaststelling

was echter dat u de door u aangehaalde vrees ten opzichte van uw vader niet aannemelijk kan maken.

De medische problemen die in het attest beschreven worden en waarvan de oorzaak in uw moeilijke

levensloop gesitueerd wordt vormen evenmin een nieuw element in de zin dat dat het de kans niet
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aanzienlijk groter maakt dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Voor de door u aangehaalde medische

problemen kan enkel verwezen naar de geëigende procedure, namelijk een aanvraag tot machtiging tot

verblijf gericht aan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15

december 1980.” Met haar voorgaande algemene stelling en de algemene kritiek dat haar documenten

maar al te gemakkelijk worden opzij geschoven, weerlegt noch ontkracht verzoekende partij de

bovenstaande vaststellingen omtrent haar voorgelegde documenten.

Verzoekende partij wijst erop dat zij niettegenstaande er vrijheid is van godsdienst in Oeganda, het

veranderen van godsdienst, zoals in haar geval van de islam tot het christendom, aanleiding geeft tot

ernstige bedreiging, en dat zij dienaangaande ook de nodige informatie heeft toegevoegd aan het

verzoekschrift en daaruit dient geconcludeerd te worden dat er geen correcte analyse werd gemaakt. De

Raad wijst op de grond in de beschikking waar met betrekking tot de desbetreffende geciteerde

informatie in het verzoekschrift als volgt wordt gesteld: “5. Een loutere verwijzing naar algemene

informatie, zoals naar (internet)artikelen, volstaat niet om aan te tonen dat hij in zijn land van herkomst

werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Dit dient in concreto te

worden aangetoond en verzoeker blijft hier, door louter te verwijzen naar algemene informatie, geheel in

gebreke (cf. RvS 9 juli 2003, nr. X; RvS 15 december 2004, nr. X).” Ten overvloede dient de Raad vast

te stellen dat de informatie die verzoekende partij citeert in haar verzoekschrift afkomstig is, betrekking

heeft enerzijds op een incident van een bekeerling in 2012 (www.washintontimes), en anderzijds

afkomstig is van een evangelische website en niet duidelijk is op grond van welke bronnen deze

gegevens en artikels werden gepubliceerd.

Verzoekende partij beperkt zich voor het overige tot het herhalen van haar asielrelaas, zonder echter

daadwerkelijke en concrete opmerkingen te formuleren aangaande de in de beschikking van 3 juli 2018

opgenomen grond. Zij brengt geen valabele argumenten bij die de in voormelde beschikking

opgenomen grond en de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen ontkrachten of weerleggen.

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond (en de in

de bestreden beslissing gedane vaststellingen). Bijgevolg brengt verzoekende partij geen elementen

aan die de kans aanzienlijk groter maken dat zij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

van dezelfde wet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.
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