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nr. 239 225 van 29 juli 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 29 april 2020 heeft

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

26 maart 2020.

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.

Gelet op de beschikking van 3 juli 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 juli 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

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

GEENS en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart dat u de Ugandese nationaliteit heeft. U verklaart dat u bent geboren op 1 juni 1993 te

Kampala.

U geeft aan dat u, na het overlijden van uw vader in 2000 bij uw oom en zijn gezin bent gaan wonen. U

kon initieel naar school gaan, maar toen u naar secundary school zou gaan, zei uw oom dat hij niet over
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de financiële middelen beschikte om u naar school te laten gaan. U bleef daarom thuis en deed het

huishouden.

Toen een familievriend, Y.S., uw oom kwam bezoeken en merkte dat u niet naar school ging,

stelde deze voor om uw schoolgeld te betalen. U was blij dat u weer naar school kon gaan.

In secundary vier, bleek uw schoolgeld niet te zijn betaald. Uw oom regelde dat u kon afspreken met

Semambo. Met een list nam deze u mee naar een hotelkamer alwaar hij u verkrachtte. Hij beval u om

het aan niemand te vertellen. Die avond vertelde u het echter aan uw tante en ook uw oom kwam het te

weten. Deze waren kwaad op u omdat u zoiets vertelde over de man die u hielp om naar school te

kunnen gaan.

Toen uw schoolresultaten achteruit gingen, merkten ze op school dat u zich niet goed voelde. U vertelde

uiteindelijk wat er was gebeurd. Toen uw oom werd geroepen, kreeg u nog meer problemen.

Toen u achttien jaar was, op 17 december 2011, moest u tegen uw wil, trouwen met Y.S.. U liep

twee weken na het huwelijk weg en u ging naar uw oom. U verbleef er twee weken waarna Y.S. u kwam

halen.

U kreeg van Y.S. geregeld dat u verder kon studeren aan Nkumba university en u vatte in 2012 uw

studie ‘Applied Sociology And Development’ aan. U onderbrak uw studie voor twee jaar na de geboorte

van uw dochter, D. op 30 november 2013. In 2017 behaalde u uw diploma.

U wilde werk vinden om niet langer afhankelijk te blijven van uw man. Via via deed u mee aan een

sollicitatie om te werken in het buitenland. Toen u werd aangenomen, bleek dat u in de seksindustrie

was ingerold. Nadat u van 27 februari 2018 tot eind augustus 2018 in Kenia werkte, werd u terug naar

Uganda gebracht. Iemand uit Europa had u gezien en had interesse in u. In Uganda werden uw

papieren in orde gebracht (een vals paspoort) waardoor u naar Europa kon. U belandde in België alwaar

u moest werken als prostituée. Op 24 februari 2019 zag u de kans om te ontsnappen en ging u naar de

politie in Antwerpen. U werd doorverwezen naar Payoke en ontving een bijlage 15. Op 4 maart 2019

werd de instructie gegeven om u een Attest van Immatriculatie, geldig voor 3 maanden, vanaf 26

februari 2019 uit te reiken. Op 27 mei 2019 meldde Payoke dat uw zaak werd geseponeerd. Op 29 mei

2019 diende u een verzoek om internationale bescherming in bij de Belgische autoriteiten.

U legt volgende documenten voor ter staving van uw verzoek; een geboortecertificaat van NIRA van uw

dochter, N.D., een foto waarvan u verklaart dat u en uw tante erop staan samen met uw man, een foto

van uw moeder en dochter, een foto van uw dochter en ten slotte een kopie van uw identiteitskaart.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

U verklaart dat u gedwongen werd te huwen. Vervolgens zou u in een internationaal

prostitutie netwerk zijn beland. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk kan

maken dat u daadwerkelijk gedwongen werd te huwen.

Vooreerst kan u niet aannemelijk maken dat u stappen heeft ondernomen om u uit het gedwongen

huwelijk te onttrekken. U verklaart dat u nadat u de eerste keer van uw man was weggelopen, naar

de politie bent gegaan om aangifte te doen omdat uw man u zou hebben geslagen (zie notities

CGVS, p 15). Het is echter zeer verwonderlijk dat u er niet in slaagt om dit in de tijd te situeren.

Wanneer de protection officer (verder PO) u immers vraagt wanneer dit gebeurde, zegt u aanvankelijk
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dat u het niet meer weet en vervolgens dat het begin 2018 was (zie notities CGVS, p 15). Indien u

werkelijk naar de politie zou zijn geweest is het niet aannemelijk dat u niet in staat bent om dit beter in

de tijd te situeren. U verklaarde immers dat u twee keer van uw man bent weggelopen (zie notities

CGVS, p 16). De eerste keer was na twee weken huwelijk. Het is niet aannemelijk dat u niet zou

weten dat u in december 2011 zou zijn gehuwd. Het is bijgevolg onmogelijk dat u in 2018 naar de politie

zou zijn geweest aangezien u verklaarde dat u de eerste keer wegliep twee weken na uw huwelijk

(zie notities CGVS, p 11).

De tweede keer zou zijn geweest toen u naar Kenia ging op 27 februari 2018 (zie notities CGVS, p 4).

Verder is het niet aannemelijk dat u, die aan de universiteit van Nkumba ‘Applied Sociology And

Development’ studeerde en werkelijk tegen haar wil zou zijn gehuwd, niet de nodige stappen kan zetten

om aan het huwelijk te ontsnappen. Zeker gezien u in uw opleiding vakken zoals ‘gender en

ontwikkeling’ heeft gevolgd. Het is niet aannemelijk dat u met deze kennis geen stappen tegen uw

huwelijk zou hebben ondernomen (zie informatie toegevoegd aan de blauwe map). Het is wel zeer

onwaarschijnlijk dat u verklaart dat u tijdens de opleiding geen informatie zou hebben gekregen over

gedwongen huwelijk, zoals u zelf aangeeft (zie notities CGVS, p 13).

Wanneer u verder wordt gevraagd of er geen organisaties zijn die u zouden kunnen helpen met uw

gedwongen huwelijk, zegt u dat deze wel bestaan maar dat u er niet naartoe durfde te gaan. U verklaart

dat u angst had om een probleem te melden, zeker nadat uw eerdere pogingen om uw problemen te

melden slecht waren afgelopen (zie notities CGVS, p 15-16).

Wanneer de PO opmerkt dat u zich klaarblijkelijk had neergelegd bij uw situatie, zijnde uw gedwongen

huwelijk, geeft u aan dat u geen andere keuze had. Dat u wel moest (zie notities CGVS, p 13). Wanneer

de PO vraagt waarom u geen poging heeft ondernomen om weg te lopen, zegt u dat u niet kon

weglopen omwille van uw studie en uw kind (zie notities CGVS, p 16). Indien u werkelijk niet met deze

persoon wenste te leven, is het niet aannemelijk dat u dergelijke, bijzonder passieve houding aanneemt

en geen enkele stap onderneem om het huwelijk te stoppen. U neemt een puur opportunistisch houding

aan en niet deze van een geïnformeerde vrouw die geen deel wilt uitmaken van een gedwongen

huwelijk. Van een verzoeker om internationale bescherming mag worden verwacht dat deze eerst alle

mogelijkheden tot nationale bescherming uitput alvorens om internationale bescherming te verzoeken.

Het feit dat u helemaal geen poging heeft ondernomen om beroep te doen op uw eigen autoriteiten, is

een verdere negatieve indicatie van uw verzoek.

Er kan tevens worden opgemerkt dat de verklaringen die u aflegde bij de DVZ niet stroken met deze

tijdens uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS. Zo verklaarde u bij de DVZ dat uw oom een vriend had

die later uw man werd (zie vragenlijst CGVS opgemaakt door de DVZ op 13 december 2019, vraag 5).

Tijdens uw gehoor bij het CGVS verklaart u echter dat uw man de beste vriend van uw vader was (zie

notities CGVS, p 6).

Voorts verklaart u dat u uw kind niet bij uw man wilde laten omdat u hem niet vertrouwt. U verklaart

dat uw kind daarom bij uw moeder is. Op de vraag of uw man jullie kind zou hebben gezocht, geeft u

aan dat hij niet weet waar het kind is (zie notities CGVS, p 16). Op de vraag of uw man uw kind dan niet

kan vinden, geeft u aan dat uw moeder zich verstopt (zie notities CGVS, p 17). Echter, indien uw man

werkelijk zo invloedrijk zou zijn en over zoveel connecties zou beschikken, en hij werkelijk op zoek zou

zijn naar zijn kind, is het niet aannemelijk dat hij het kind niet kan vinden. Zeker gezien u verklaart dat

uw moeder in contact staat met de familie van uw man (zie notities CGVS, p 17). Wederom kan u niet

aannemelijk maken dat uw man daadwerkelijk naar u en uw kind op zoek zou zijn, zoals u

verklaart (zie notities CGVS, p 16)

U slaagt er geenszins in om uw gedwongen huwelijk aannemelijk te maken waardoor u ook de

vrees voor uw vermeende man niet aannemelijk kan maken.

Verder verklaart u dat u de mensensmokkelaars vreest (zie notities CGVS, p 14-15).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat u verklaart dat u niet weet wie u precies vreest of wie u zou

zoeken in Uganda (zie notities CGVS, p 22). Aangezien u niet in staat bent om aan te geven wie u

vreest, is het geenszins mogelijk om u tegen deze mensen te beschermen; niet in België maar ook

niet in Uganda. U verklaart dat u denkt dat u wordt gezocht in België, maar dat u het niet zeker weet

(zie notities CGVS, p 21). U weet ook niet of u in Uganda wordt gezocht. U geeft aan dat uw moeder u
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niet kan zeggen of u wordt gezocht aangezien ze niet weet wie u zoekt (zie notities CGVS, p 23). Hierbij

dient te worden opgemerkt dat u eveneens niet zou weten wie u zou zoeken. Het is zeer verwonderlijk

dat u bovendien geen initiatief neemt om via uw vriendin, via wie u in de mensenhandel zou zijn beland,

na te gaan of u al dan niet wordt gezocht in Uganda. Indien u werkelijk zou vrezen dat u zou gezocht

worden, kan van u worden verwacht dat u alle mogelijke middelen inzet om na te gaan of u zou worden

gezocht in Uganda. Dat u dit niet doet, werpt een negatieve indicatie op de gegrondheid van uw vrees.

Voorts moet worden opgemerkt dat u uw vrees geenszins kan concretiseren. Zo weet u niet hoeveel

geld er voor u werd betaald en hoeveel geld u nog moet terugbetalen. Uw vrees is gebaseerd op

veronderstellingen die u geenszins kan concretiseren.

Tevens kan worden opgemerkt dat uit het verhoor dat op 14 maart 2019 door de Antwerpse politie

werd afgenomen, kan worden afgeleid dat ook uw verklaringen bij de politie niet klopten met de

vaststellingen die de politie heeft gedaan (zie verhoor p 2/3 dd 14/03/2019 opgenomen in de blauwe

map). Wederom werpt dit een negatieve indicatie op de geloofwaardigheid van uw relaas i.v.m. uw

vrees voor de mensensmokkelaars.

Bovendien is het wel zeer verwonderlijk dat u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS geenszins

vermelding maakt van de problemen die uw familie zou ondervinden indien u niet zou gehoorzamen aan

Q., zoals u aangeeft bij de Antwerpse politie (zie verhoor p 3/3 dd 14/03/2019 opgenomen in de blauwe

map). Indien u werkelijk zou vrezen dat uw familie in moeilijkheden zou komen, is het niet aannemelijk

dat u dit niet aangeeft tijdens uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS. U deelt immers wel informatie die

u van uw moeder zou hebben gekregen over de situatie van H. (zie notities CGVS, p 16).

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, worden

vastgesteld.

Ter staving van uw relaas legt u verschillende documenten voor. Het geboortecertificaat van uw

dochter, opgemaakt door de NIRA op 18 januari 2018. Het CGVS trekt het bestaan van een dochter

niet in twijfel. Verder legt u een foto voor van u, uw man en uw tante. Uit niets kan worden afgeleid dat u

het slachtoffer bent van een gedwongen huwelijk. In tegendeel kan worden opgemerkt dat de sfeer goed

zat toen de foto werd genomen. U legt tevens een foto voor van uw moeder en uw dochter en van alleen

uw dochter. Ook het bestaan van uw moeder en uw dochter worden niet in twijfel getrokken. Tot slot legt

u ook uw identiteitskaart voor. Er zijn geen redenen om aan uw Ugandese nationaliteit te twijfelen

De door u neergelegde documenten kunnen de geloofwaardigheid van uw verzoek om

internationale bescherming niet herstellen.

U vroeg om een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud van 24/02/2020. Deze kopie van

de notities van het persoonlijk onderhoud werd u ter kennis gebracht op 16/03/2020. Op 25/3/2020 heeft

het Commissariaat-generaal een opmerkingen van uw advocaat ontvangen met betrekking tot de inhoud

van deze notities. Deze opmerkingen betreffen voornamelijk de schijfwijze van namen. Verder worden

er enkel een paar zaken verduidelijkt die echter geen invloed hebben op de bovenstaande bevindingen.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 29 april 2020 een schending aan van “artikel 3 EVRM”,

“schending van artikel 48 t.e.m. 48/6 vreemdelingenwet”, “schending van artikel 1 van het verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 ("vluchtelingenconventie")”, “schending van de

beginselen van behoorlijk bestuur: het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de

materiële motiveringsplicht”.
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Wat betreft de vastgestelde incoherenties in haar verklaringen, wijst verzoekster erop dat ze tijdens het

onderhoud van 13 december 2019 bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet werd bijgestaan door een

vertrouwenspersoon of raadsman en dat de leiding van het onderhoud volledig in handen lag van de

medewerker van de DVZ, zonder enige controle. Verzoekster wijst erop dat ze de taal niet spreekt en

dat ze volledig afhankelijk was van de medewerker van de DVZ. Verzoekster stelt dat haar werd gezegd

dat zij alle vragen kort moest antwoorden en dat ze nadien meer kon vertellen tijdens het onderhoud bij

het CGVS. Ze geeft aan dat ze haar medewerking gaf en zich beperkte tot de (meeste) hoofdlijnen.

Verder stelt verzoekster dat een controle op de manier waarop dit gesprek is verlopen (nagenoeg)

onbestaande is en dat het enige wat kan worden vastgesteld is “dat de handtekening van verzoekster is

aangebracht op het document met als titel "Verklaring DVZ" van de Dienst Vreemdelingenzaken van 13

december 2019, waaruit kan worden bepleit dat het akkoord van verzoekster met de inhoud hiervan

wordt bevestigd”. De bewijswaarde van deze handtekening is, aldus het verzoekschrift, “echter bijzonder

relatief, aangezien verzoekster geen bijstand had van enige vertrouwenspersoon of raadsman en de

Nederlandse taal niet machtig is”. Verzoekster betoogt dat evenmin kan worden nagegaan “of de

vragenlijst aan verzoekster werd voorgelezen en in welke omstandigheden werd gevraagd aan

verzoekster om een handtekening te plaatsen”. Verzoekster benadrukt dat de bewijswaarde van het

verslag van de DVZ bijzonder relatief is, dat de commissaris-generaal geen rekening houdt met de

omstandigheden waarbinnen een dergelijk verslag tot stand komt en dat de vermeende verschillen

tussen het verhoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het persoonlijk onderhoud op het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen daarom niet van die aard zijn om de

geloofwaardigheid te ontnemen aan het asielrelaas van verzoekster.

Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat “verzoekster tijdens een eerste maal dat zij van haar

man was weggelopen naar de politie is gegaan om aangifte te doen dat haar man haar had geslagen”,

dient volgens verzoekster “een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de aangifte bij de politie

en de eerste maal dat zij was weggelopen (twee verschillende zaken die plaatsvonden op een

verschillend tijdstip)”. Verzoekster stelt te hebben aangehaald dat “zij éénmaal naar de politie is geweest

(zie het verslag van het persoonlijk onderhoud, pagina 15)”, dat ze vervolgens beschreef “hoe zij niet

ernstig werd genomen en niemand interesse had in het uitzoeken van haar klacht” en dat ze deze

aangifte in het begin van 2018 situeerde. Verzoekster benadrukt dat ze deze verklaringen aflegde

“nadat haar expliciet door de PO werd gevraagd of zij naar de politie was gegaan ("Bent u naar de

politie gegaan om melding te maken?")” en dat haar op geen enkele manier rechtstreeks werd gevraagd

of verzoekster naar de politie is gegaan toen zij in 2011 wegliep. Verzoekster legt uit dat ze geenszins

bedoelde dat “beide zaken (dat zij wegliep na twee weken bij haar "echtgenoot" te verblijven en dat zij

aangifte bij de politie had gedaan) op eenzelfde tijdstip hebben plaatsgevonden” en dat ze immers

tweemaal wegliep, “na twee weken bij haar "echtgenoot" te hebben doorgebracht (2011-2012) en in

2018”. Verzoekster verduidelijkt nog dat ze tijdens haar aangifte bij de politie wel duidelijk melding

maakte dat “zij reeds wegliep van haar echtgenoot zeer kort na hun samenwoonst (de eerste maal dat

zij wegliep)” en dat in die zin beide zaken wel met elkaar verbonden zijn.

Waar verzoekster in de bestreden beslissing wordt verweten dat ze zich passief heeft opgesteld,

betoogt verzoekster dat geen rekening werd gehouden met haar kwetsbare positie toen zij gedwongen

werd om te huwen en, meer algemeen, de ondergeschikte rol van de vrouw in de Oegandese

samenleving. Verzoekster stelt dat ze “werd gedwongen om zich te schikken in haar positie, hetgeen zij

wel diende te aanvaarden (zoals eerder aangehaald liep verzoekster zeer kort na haar huwelijk reeds

weg, maar werd zij gedwongen om terug te keren naar haar echtgenoot)” en wijst erop te hebben

verklaard dat ze zich alleen voelde en constant onder angst leefde en dat ze de zorg voor haar kind

diende te dragen.

Verzoekster ontkent nog ooit de vakken “gender en ontwikkeling” te hebben gekregen tijdens haar

studies en betoogt dat de informatie waarop de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen zich baseert om alsnog het tegendeel te beweren haar niet bekend is, “aangezien hiervan

geen kopie werd overgemaakt aan de verzoekende partij bij het opvragen van een kopie van het

administratief dossier”.

Verzoekster betwist verder dat de invloed van de echtgenoot van verzoekster dermate groot is dat het

voor hem eenvoudig zou zijn om zijn dochter (en bijgevolg ook verzoekster) te vinden. Ze legt uit dat

haar moeder instaat voor de veiligheid van haar dochter en dat haar echtgenoot niet eens op de hoogte

is dat de dochter bij verzoeksters moeder verblijft.
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Verzoekster stelt dat ze de represailles van haar echtgenoot vreest bij een (gedwongen) terugkeer naar

Oeganda. Verzoekster wijst erop dat ze niet alleen werd uitgebuit door haar echtgenoot, maar ook

nadien in een milieu terechtkwam waar zij het slachtoffer wordt van uitbuiting. Zij kwam in de

seksindustrie terecht (eerste in Kenia, nadien in Europa).

In ondergeschikte orde, wijst verzoeker erop dat naast de erkenning van de vluchtelingenstatus haar

ook de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend. Verzoekster verwijst naar de actuele

gekende veiligheidssituatie in Oeganda in combinatie met bovenvermelde situatie van verzoekster.

In hoofdorde wordt gevraagd “de betwiste beslissing van het Commissariaat-Generaal te hervormen en

aldus verzoeker de hoedanigheid van vluchteling in de zin van art. 1 A, lid 2 van de Conventie van

Genève toe te kennen. In subsidiaire orde verzoekster de subsidiaire bescherming toe te willen kennen.”

2.2. Stukken

Bij verweernota voegt verweerder “Course modules Nkumba University”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, §1 van de richtlijn 2011/95/EU

volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante elementen te

verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn verzoek om internationale bescherming.

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis

en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle relevante informatie in verband met het

land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met

inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van herkomst en de

wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de

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

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

om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Verzoekster verklaart dat ze Oeganda is ontvlucht omwille van haar gedwongen huwelijk met

Y.S.. Ze stelt dat ze vervolgens in een internationaal prostitutienetwerk belandde.

2.4.2. Vooreerst stelt de Raad met de commissaris-generaal vast dat verzoekster niet aannemelijk

maakt dat zij in Oeganda gedwongen werd te huwen met Y.S.. Verzoekster legt immers geen enkel

bewijsstuk ter staving van haar huwelijk op 17 december 2011 met Y.S. neer, noch dat ze al die jaren tot

op heden met hem gehuwd bleef, laat staan dat dit gedwongen was. Verzoekster legt wel het bewijs

neer dat ze met Y.S. op 30 november 2013 een dochter N.D. kreeg (verklaring DVZ, punten 15a en 16;

zie geboorteakte van haar dochter uitgegeven op 18 januari 2018).

2.4.3. Hoe dan ook verzoekster slaagt er middels haar verklaringen niet in haar gedwongen huwelijk

aannemelijk te maken. Zo legde verzoekster incoherente verklaringen af met betrekking tot de stappen

die zij zou ondernomen hebben om zich uit haar beweerde gedwongen huwelijk te onttrekken.

Verzoekster gaf aan dat zij een eerste maal wegliep na één week (notities persoonlijk onderhoud van 24

februari 2019 (hierna: notities), p. 10), dan wel na twee weken huwelijk (notities, p. 16). Verzoekster

verklaarde daarnaast expliciet dat zij nadat zij een eerste maal wegliep van haar man naar de politie

ging (notities, p. 15). Hierop gevraagd wanneer verzoekster dan naar de politie ging, antwoordde

verzoekster “2018, begin 2018.” (notities, p. 15), wat onverzoenbaar is met haar andere verklaringen in

2011 gehuwd te zijn. Verzoeksters incoherente verklaringen doen afbreuk aan de waarachtigheid ervan.



RvV X - Pagina 7

Bovendien kan niet worden ingezien dat verzoekster de enige keer dat zij klacht zou hebben ingediend

bij de politie in verband met haar echtgenoot niet beter in de tijd zou kunnen situeren, indien deze

gebeurtenis zich daadwerkelijk heeft voorgedaan (“Wanneer 1ste keer naar politie?”, “Dat weet ik niet

meer, precies.”, notities, p. 15). Verzoekster legt evenmin enig begin van bewijs neer van haar klacht bij

de politie. Verzoeksters verklaringen aangaande haar pogingen om zich te onttrekken aan haar

gedwongen huwelijk komen verzonnen voor, wat op zijn beurt de geloofwaardigheid van haar

gedwongen huwelijk ondermijnt.

2.4.4. In haar verzoekschrift stelt verzoekster dat “een duidelijk onderscheid [dient] te worden gemaakt

tussen de aangifte bij de politie en de eerste maal dat zij was weggelopen (twee verschillende zaken die

plaatsvonden op een verschillend tijdstip)”, wijst ze op haar verklaringen voor het CGVS en benadrukt

ze dat ze deze verklaringen aflegde “nadat haar expliciet door de PO werd gevraagd of zij naar de politie

was gegaan ("Bent u naar de politie gegaan om melding te maken?")” en dat haar op geen enkele

manier rechtstreeks werd gevraagd of verzoekster naar de politie is gegaan toen zij in 2011 wegliep.

Verzoekster legt uit dat ze geenszins bedoelde dat “beide zaken (dat zij wegliep na twee weken bij haar

"echtgenoot" te verblijven en dat zij aangifte bij de politie had gedaan) op eenzelfde tijdstip hebben

plaatsgevonden” en dat ze immers tweemaal wegliep, “na twee weken bij haar "echtgenoot" te hebben

doorgebracht (2011-2012) en in 2018”. Verzoekster verduidelijkt nog dat ze tijdens haar aangifte bij de

politie wel duidelijk melding maakte dat “zij reeds wegliep van haar echtgenoot zeer kort na hun

samenwoonst (de eerste maal dat zij wegliep)” en dat in die zin beide zaken wel met elkaar verbonden

zijn. Verzoekster tracht de vastgestelde tegenstrijdigheden te verklaren door een verduidelijking te

geven van de feiten die het voorwerp waren van deze tegenstrijdigheden. De Raad stelt vast dat

verzoeksters pogingen tot het a posteriori bijsturen van haar verklaringen geen steun vinden in het

administratief dossier en dat de vastgestelde tegenstrijdigheden geen ruimte laten voor de nuanceringen

die verzoekster post factum nog tracht aan te brengen. Deze blijven aldus overeind.

2.4.5. Voorts kan niet worden ingezien dat verzoekster, die aan de universiteit van Nkumba een

bachelor “Applied Sociology and Development” volgde en afstudeerde in 2017 (verklaring DVZ, punt 11;

notities, p. 13) en die zich wilde onttrekken aan een gedwongen huwelijk, niet de nodige stappen zou

kunnen zetten om hieraan te ontsnappen. Dit klemt te meer nu verzoekster tijdens haar opleiding

vakken als “gender en ontwikkeling” heeft genoten, zoals blijkt uit de bij verweernota gevoegde “Course

modules Nkumba University” en bovendien op de hoogte was van het bestaan van

vrouwenrechtenorganisaties in Oeganda.

2.4.6. Verzoekster verklaarde dat er in Oeganda organisaties zijn die de rechten van vrouwen

verdedigen, maar dat ze er niet naartoe durfde gaan, zeker nadat haar eerdere poging om haar

problemen te melden slecht was afgelopen (“In Uganda, geen organisaties die rechten van vrouwen

verdedigen?”, “Ik weet dat ze er zijn. Maar toen, ik dacht er niet aan om er naartoe te gaan. Toen, hoe ik

toen was , ik dacht er niet aan. Ik was alleen. Alle beslissingen, er was niemand om me te helpen en te

adviseren. Ik was gewoon alleen met veel problemen om mij heen. Ik dacht er toen niet aan. Het grote

probleem was niet organisaties maar het was angst. Sinds ik een probleem had gemeld met hem, dan

kwam het steeds terug. Ik leefde constant onder angst; als ik naar daar zou gaan, zou de info terug naar

hem gaan. Dat wilde ik niet meer.”, notities, p. 15-16). De Raad wijst erop dat verzoeksters verklaringen

aangaande haar poging om haar problemen te melden niet aannemelijk zijn (zie supra). Indien

verzoekster zich daadwerkelijk wilde onttrekken aan haar gedwongen huwelijk, dan kan niet worden

ingezien dat zij, die hogere studies heeft gedaan en op de hoogte is van het bestaan van

vrouwenrechtenorganisaties, zich niet zou wenden tot een van deze organisaties.

2.4.7. Waar verzoekster betoogt dat geen rekening werd gehouden met haar kwetsbare positie toen zij

gedwongen werd om te huwen en, meer algemeen, de ondergeschikte rol van de vrouw in de

Oegandese samenleving, gaat verzoekster eraan voorbij dat niet volstaat om louter te verwijzen naar de

ondergeschikte positie van de vrouw in de Oegandese samenleving en de algemene situatie in het land

van herkomst om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en

vervolgd of dat er wat haar 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

verzoekster blijft hier in gebreke. Bovendien kan blijken dat verzoekster de vrijheid werd gelaten om

hogere studies te volgen.

2.4.8. Daar waar verzoekster voorhoudt dat haar man naar verzoekster en haar kind op zoek zou zijn,

kan niet worden aangenomen dat indien verzoeksters man werkelijk zo invloedrijk zou zijn en over

zoveel connecties zou beschikken, zijn kind niet zou kunnen vinden dat bij verzoeksters ondergedoken
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moeder verblijft in Oeganda, te meer verzoekster aangaf dat haar moeder in contact staat met de familie

van haar man (notities, p 17).

2.4.9. Daarnaast stelt verzoekster dat ze mensensmokkelaars vreest (notities, p. 15).

2.4.10. Verzoekster kan deze vrees echter niet concretiseren. Zo weet ze niet wie ze vreest, noch wie

haar zou zoeken in Oeganda (“Wie van de mensensmokkelaars zou u zoeken in Uganda?”, “Ik kan het

niet zeggen. Maar ik weet het netwerk. De man, de broer van mijn vriend die me heeft geconnect met

dit. Ik kan niet ontkennen dat hij geen connectie had met hen. Ook Q... hij is in Uganda. Als ze zouden

weten dat ik er ben, dan zou mijn leven in gevaar zijn.”, notities, p. 22; “Heeft ze weet of u werd gezocht

in Uganda?”, “Ik weet het niet of ze het weet. Die dat me zoeken, ze kent hen niet.”, notities, p. 23).

Verzoekster stelt evenmin te weten dat ze in België zou worden gezocht (“Ik zeg niet dat ze me zoeken.

Maar ik verwacht het. Ze hebben geld in mij geïnvesteerd; daarom moeten ze me zoeken. Ik ben hun

eigendom; ik ben niet zeker, maar ik denk het wel. Maar hier, het systeem is goed en ik word

beschermd.”, notities, p. 21). De vaststelling dat verzoekster niet weet of ze wordt gezocht en evenmin

kan stellen door wie ze zou worden gezocht, ondermijnt haar voorgehouden vrees. Verder wist

verzoekster niet hoeveel geld er voor haar betaald werd, noch hoeveel geld ze zelf diende terug te

betalen (notities, p. 21).

2.4.11. Bovendien kan niet worden ingezien dat verzoekster geen enkele poging ondernomen heeft om

via haar vriendin, die haar in de mensenhandel heeft doen belanden, na te gaan of ze al dan niet wordt

gezocht in Oeganda (notities, p. 23). Immers kan redelijkerwijze worden verwacht dat verzoekster,

indien ze werkelijk zou vrezen dat ze gezocht wordt, zou trachten te weten te komen of en door wie ze in

Oeganda gezocht wordt. De vaststelling dat ze nalaat dit te doen, ondermijnt de ernst van haar

voorgehouden vrees. Bovendien kan wel degelijk verwacht worden dat verzoekster haar verzoek om

internationale bescherming feitelijk actualiseert. Verzoekster dient zich immers te informeren over de

wezenlijke noodzaak om van haar land van herkomst verwijderd te blijven om redenen zoals gesteld in

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.4.12. Verzoeksters vrees is louter gebaseerd op veronderstellingen die ze niet weet te concretiseren.

Om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 1, A(2), van het Verdrag

van Genève van 28 juli 1951, moet er sprake zijn van een gegronde vrees voor vervolging. De

toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 veronderstelt eveneens een reëel

risico op ernstige schade. Een louter theoretische, vage, onpersoonlijke of hypothetische aangehaalde

vrees of risico volstaat niet om een beroep op internationale bescherming te funderen. Deze vrees of dit

risico moet zowel concreet, actueel en persoonlijk zijn als een objectieve grondoorzaak hebben. Dit is

niet het geval.

2.4.13. Verder blijkt uit het verhoor dat op 14 maart 2019 door de Antwerpse politie werd afgenomen dat

ook verzoeksters verklaringen bij de politie niet klopten met de vaststellingen die de politie heeft gedaan

(politieverhoor van 14 maart 2019, p. 2). Dergelijke vaststelling ondermijnt de geloofwaardigheid van

verzoeksters vrees voor de mensensmokkelaars verder.

2.4.14. Bovendien kan niet worden ingezien dat verzoekster tijdens haar persoonlijk onderhoud in het

kader van onderhavige asielprocedure geen enkele melding maakt van de problemen die verzoeksters

familie zou ondervinden indien ze niet zou gehoorzamen aan Q., zoals ze bij de Antwerpse politie

voorhield (politieverhoor van 14 maart 2019, p. 3). Indien verzoekster werkelijk zou vrezen dat haar

familie in moeilijkheden zou komen, is niet aannemelijk dat ze dit niet aangeeft tijdens haar persoonlijk

onderhoud bij het CGVS, te meer verzoekster wel informatie deelde die ze van haar moeder zou hebben

gekregen over Y.S. (notities, p. 16).

2.4.15. Gelet op voorgaande maakt verzoekster geenszins een nood aan internationale bescherming

aannemelijk.

2.4.16. Waar verzoekster in haar verzoekschrift enkele (veralgemeende) bezwaren uit aangaande het

verloop van haar gehoor bij de DVZ en betoogt dat geen rekening mag worden gehouden met de

tegenstrijdigheden tussen haar verklaringen bij de DVZ en het CGVS, merkt de Raad op dat

onderhavige beslissing hoe dan ook niet steunt op verschillen tussen haar verklaringen bij de DVZ en

het CGVS, zodat de aangevoerde argumentatie niet dienstig is.
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2.4.17. De door verzoekster neergelegde documenten kunnen voormelde vaststellingen niet wijzigen.

Het geboortecertificaat van verzoeksters dochter wijst erop dat verzoekster een dochter heeft, wat niet

wordt betwist. Uit de foto van verzoekster, haar man en haar tante kan niet worden afgeleid dat

verzoekster het slachtoffer is van een gedwongen huwelijk. De foto verzoeksters moeder en dochter en

de foto van alleen haar dochter brengen niets bij aan haar relaas. Verzoeksters identiteitskaart staaft

haar identiteit en nationaliteit, hetgeen evenmin betwist wordt.

2.4.18. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

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

Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.5.2. Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

zij in geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou

lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.6. In de mate dat verzoekster aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de Commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.7.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.7.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig juli tweeduizend twintig door:
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mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. COOLBRANDT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

A. COOLBRANDT K. DECLERCK


