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nr. 274 951 van 1 juli 2022

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. VANGOIDSENHOVEN

Interleuvenlaan 62

3001 HEVERLEE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Oegandese nationaliteit te zijn, op 20 juni 2022 heeft

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

10 juni 2022.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 24 juni 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VANGOIDSENHOVEN en van

attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart de Oegandese nationaliteit te bezitten, dient een verzoek om internationale

bescherming in op 4 mei 2022, nadat zij aan de grens, samen met haar zeven kinderen werd

tegengehouden en de toegang tot het grondgebied werd geweigerd op grond van verzoeksters reismotief.

1.2. Op 19 mei 2022 wordt verzoekster in het gesloten centrum gehoord door het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna ‘het CGVS’), bijgestaan door een tolk Luganda en in

aanwezigheid van haar advocaat. Op 3 juni 2022 wordt zij opnieuw gehoord door het CGVS in

aanwezigheid van haar advocaat.
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1.3. Op 10 juni 2022 neemt de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna ‘de

commissaris-generaal’) de bestreden beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Oegandese nationaliteit te bezitten, tot de Muganda-etnie te behoren en het Islamitische

geloof aan te hangen. U werd op 16 augustus 1976 geboren in Mbarara. Hier woonde u met uw moeder

N. J. en uw zus S.. Toen u ongeveer 14 jaar was, bent u met uw zus en uw vader verhuisd naar

Najjanakumbi in Kampala. Dit omdat uw vader wenste dat u uw verdere studies zou doen in goede

scholen. U studeerde een jaar en half business school aan Nakaba University, maar moest stoppen in

1997 toen u het inschrijvingsgeld niet meer kon betalen. Na uw studies startte u een eigen kledingzaak in

Wilson Road. In 1998 begon u een relatie met K. S., uw toekomstige man. In 2004 beviel u van uw eerste

dochter A.. In 2006 trouwde u met K. S.. In 2007 beviel u van uw tweede dochter K.. In 2010 kreeg u een

eerste zoon, A.. In 2011 beviel u van een dochter Z.. Ondertussen werd uw zoon A. ouder en bleek hij

een autismespectrumstoornis te hebben. Uw schoonfamilie dacht dat dit kwade geesten waren en wilden

hem dan ook behandelen met hekserij. U weigerde echter. De schoonfamilie had hier problemen mee. In

2013 begon u te werken in het bedrijf van uw broer S., Quick Way Property, waar u directeur werd. In

2015 beviel u van een tweeling, H. en H.. Bij hen wilde de schoonfamilie een zuiveringsritueel uitvoeren.

Ook dit weigerde u, waarop de familie zich volledig tegen u keerde. Ze stelden dat als de rituelen niet

werden uitgevoerd dat er ongeluk zou komen voor de hele familie. U werd geïsoleerd van uw

schoonfamilie en kreeg last van nachtmerries, waarbij u droomde dat uw schoonbroer K. u kwam

neersteken. In 2016 krijgt u een tweede zoon R.. In 2018 fuseert Quick Way Property met enkele andere

bedrijven en wordt SMS construction. Hier werd u Director of Corporate and Social affairs. In 2019 kwam

u via collega’s N. en D. in contact met Bigirwa Moses, departement coördinator van de National Unity

Platform (hierna NUP), een oppositiepartij. U kon zich vinden in de agenda van de partij en begon te

werken voor Moses Bigirwa. U was campagne agent voor hem tijdens de algemene verkiezingen van

2021, waarbij Moses kandidaat was om parlementslid te worden voor Kamuli district. Tijdens de

campagne ging u van deur tot deur om reclame te maken voor Moses, u ging uitleg geven over zijn

standpunten etc. Op verkiezingsdag zelf, 14 januari 2021, was u medewerker op het stembureau om te

controleren dat er geen corruptie was. Daarnaast steunde u de partij door vanuit uw functie als directeur

bij een bouwbedrijf jonge partijgenoten aan te werven als medewerker op bouwwerven en deed u verder

donaties aan de partij.

Op 20 januari 2022 werd u gearresteerd door enkele mannen van de militaire inlichtingendienst. U werd

meegenomen naar een gevangenis, waar u werd gefolterd en verkracht. Op 26 januari 2022 werd u

vrijgelaten in Kisaasi. Bij uw vrijlating werd u door de agenten bedreigd en ze vertelden u dat ze opnieuw

achter u aan zouden komen indien u aan iemand vertelde wat er gebeurde. U ging naar het Balch hospitaal

in Bukoto-Kisaasi-Road, waar ze u controleerden op SOA’s en u een behandeling kreeg. U belde naar uw

broer die ook uw man inlichtte. Vrienden vertelden u dat ze u zouden blijven arresteren. U ging naar het

bureau van jullie partij en die vertelden u dat de ambassade van België dichtbij was. Daar ging u een

visum aanvragen voor u en uw kinderen. Op 30 april 2022 reisde u samen met uw zeven kinderen met

het vliegtuig uit Entebbe naar Brussel. Hier arriveerde u op 1 mei waarop u een verzoek om internationale

bescherming (hierna VIB) indiende op de luchthaven.

U legde verschillende documenten neer ter ondersteuning van uw verzoek om internationale

bescherming: een medisch attest, een kopie van een partijkaart van de NUP, een brief van de NUP, een

campagnekaart, uw legitimatie van Quick Way Property en SMS construction, uw geboorteakte en die

van uw kinderen, uw huwelijksakte, twee foto’s van uw eigen huwelijk, twee trouwfoto’s van uw man met

zijn nieuwe vrouw, uw Oegandese identiteitskaart, uw rijbewijs en communicatie van u en uw advocaat

met de NUP. Aan de grens werden uw paspoort en die van uw kinderen in beslag genomen.

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.
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Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat

u een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een

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

bescherming loopt.

U verklaart uw land van herkomst, Oeganda, verlaten te hebben wegens vrees voor vervolging

door de Oegandese veiligheidsdiensten, omdat u een actief lid bent van de oppositiepartij NUP en

omdat uw schoonfamilie schadelijke rituelen wil uitvoeren op drie kinderen van u. Omwille van

deze redenen kunnen u noch uw kinderen naar Oeganda terugkeren.

Vooreerst blijkt uit objectieve elementen in uw visumdossier, dat uw situatie in Oeganda voor uw

vertrek anders was dan u doet uitschijnen.

Waar u voor het CGVS verklaarde dat uw relatie met uw echtgenoot niet goed is, dat ze er eigenlijk niet

is en u de scheiding aanvroeg – die hij weigerde (NPO 1, p.11). Uw man steunde u niet, beschuldigde u

en zei dat hij geen leven met u had en hij daarom andere vrouwen moest nemen (NPO 1, p.14). Toen u

gevraagd werd waarom u niet gewoon wegging van uw echtgenoot, verklaarde u dat u besloot dat het

genoeg was en dat dat is hoe u een visum kreeg. U vertelde hem dat uw bedrijf u zou toestaan ‘een reisje’

te maken (NPO 2, p.11). In uw visumdossier zit echter een brief geschreven door u (dd. 4/4/2022) waarin

u aangeeft dat u met uw familie – inclusief uw echtgenoot die reeds een visum voor Nederland heeft –

voor toerisme naar België wil reizen. Ook uw echtgenoot schreef een brief (dd. 7/4/2022) waarin hij

bevestigt dat hij samen met jullie zal reizen en jullie België voor toerisme zullen bezoeken. Verder schreef

het bedrijf SMS Construction waarvoor u werkzaam was een brief (dd. 1/4/2022) waarin onder andere

aangehaald wordt dat u nooit betrokken was bij criminele activiteiten.

Verder wordt er op gewezen dat u in uw contacten met de verschillende Belgische autoriteiten

incoherente verklaringen heeft afgelegd betreffende uw beweerde problemen in Oeganda.

Zo verklaarde u initieel aan de Belgische luchtvaartpolitie dat u Oeganda had verlaten omdat een goede

vriend van u behoorde tot een bepaalde politieke strekking en hij omwille van deze politieke banden

vermoord werd. U stelde dat uw leven nu ook in gevaar was na bedreigingen door de moordenaars van

deze vriend - vanwege de hechte band die u onderhield met deze vriend (zie verslag luchtvaartpolitie dd.

1/5/2022, ‘relaas betrokkene’). Bij het CGVS verklaarde u echter dat u Oeganda verliet omdat u omwille

van uw activiteiten als lid van de NUP, een politieke partij, daar werd gearresteerd, gemarteld en ook

toekomstige vervolging diende te vrezen. Bovendien verklaarde u dat uw familie uw autistische zoon en

uw tweeling wilde onderwerpen aan schadelijke rituelen, iets wat u nooit bij de luchtvaartpolitie verklaarde

op 1/5/2022 (zie vragenlijst CGVS; zie ook notities persoonlijk onderhoud, hierna NPO1, pp. 13-15). Toen

u tijdens uw tweede persoonlijke onderhoud werd gevraagd naar het feit dat u niets vertelde over de

problemen met uw familie in uw verklaringen voor de Belgische luchtvaarpolitie stelde u dat u tijdens dit

proces niet de kans kreeg om de redenen te geven waarom u Oeganda ontvluchtte (NPO2, pp. 14-15).

Toen de dossierbehandelaar van het CGVS u confronteerde met de volledige verklaring die u aflegde bij

de luchtvaartpolitie, begon u plots over de ondervraging waaraan u werd onderworpen toen u werd

gearresteerd en over de dood van een inspecteur-generaal bij de politie (NPO2, pp. 15-16). Wanneer de

dossierbehandelaar u opnieuw confronteerde met uw initiële verklaringen bij de luchtvaartpolitie stelde u:

“ze vroegen mij de redenen, ik zei hen dat ik werd gearresteerd en bevraagd over dit probleem en dat

maar ze legden niets uit” (NPO2, p. 16). Deze uitleg biedt geen verklaring voor bovenstaande

tegenstrijdigheden. Wat betreft de opmerkingen die uw advocate maakte, namelijk dat dit proces in het

Engels verliep en dus niet in uw moedertaal en dat u uw verklaringen niet heeft kunnen nalezen (NPO2,

pp. 16; 19), wordt er op gewezen dat uit verschillende elementen in het dossier blijkt dat u wel in staat

was om zich uit te drukken in het Engels. Zo antwoordde u in het eerste persoonlijke onderhoud op het

CGVS op verschillende momenten rechtstreeks in het Engels op de Engelse vragen van de

dossierbehandelaar (zie NPO1, pp. 16-17) en zelfs moest u aangemaand worden om het gesprek via de

tolk te laten verlopen (NPO1, p. 21). Verder bleek ook uit het tweede persoonlijke onderhoud dat u goede,

coherente verklaringen kon afleggen in het Engels, bevestigde u meermaals dat u geen probleem had

met de Engelse taal en had u ook geen opmerkingen tijdens of na afloop van het onderhoud (NPO2, pp.

4; 12; 19-20).

Bovendien is het zo dat Engels een van de officiële landstalen is – tot 2005 zelfs de enige – en is ze diep

verankerd in het onderwijssysteem, overheidswezen, de media en zakelijke wereld (zie administratief

dossier). Daar u een oudere, hooggeschoolde vrouw bent, kan dan ook worden aangenomen dat u Engels

taalonderwijs heeft genoten. Bovendien mag er ook worden aangenomen dat u in uw functie als Director
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of Corporate and Social Affairs bij SMS construction in uw dagelijkse leven gebruik diende te maken van

de Engelse taal. Dit blijkt ook uit uw visumaanvraag, die volledig in het Engels werd opgesteld en waarin

Engelse brieven zitten van u, uw man en uw werkgever alsook een reisplanning in het Engels opgesteld

(zie administratief dossier). Het feit dat er geen tolk aanwezig was – of dat u uw verklaringen niet mocht

nalezen – verantwoordt dan ook geenszins dat u op twee verschillende gelegenheden zulke

uiteenlopende asielrelazen deed. Het feit dat u initieel melding maakte van een moord op een vriend

en ten gevolge van deze situatie was vertrokken uit Oeganda, maar dat u hier later geen melding

meer van maakte alsook het feit dat u plots sprak over arrestatie en marteling ten gevolge van uw

eigen activiteiten bij de NUP én problemen met uw schoonfamilie aanhaalde als reden voor uw

vertrek uit Oeganda ondermijnt de geloofwaardigheid van uw relaas én uw algemene

geloofwaardigheid bij voorbaat.

Daarnaast dient er op gewezen te worden dat uw verklaringen over uw activiteiten bij de NUP niet

geloofwaardig zijn.

Zo verklaarde u in de vragenlijst van het CGVS dat u evenementen organiseerde om geld in te zamelen

voor de partij. Tijdens het persoonlijke onderhoud op het CGVS verklaarde u echter dat u

campagnevoerder was voor M. B., financiële steun bood aan de partij door af en toe bijdragen te doen

van uw eigen spaargeld – nooit geld van iemand anders (NPO1, p. 20) – en daarnaast ook jongemannen

uit de NUP-partij aanwierf in uw bedrijf (NPO1, p. 20). Toen u werd geconfronteerd met het feit dat uw

eerdere verklaringen verschilden van uw huidige stelde u: “ze hadden mij gezegd dat ik niet in detail moest

gaan dus er zijn inderdaad zaken die ik niet vertelde, ik meldde dit niet omdat ze mij zeiden dat ik kort

moest zijn, ik vermeldde de partij om het geld te verzamelen, maar het was niet ik die het organiseerde,

dat is wat ik bedoelde in het eerste interview” (NPO1, p. 21). Dit is echter geen afdoende verklaring, gezien

het hier gaat over totaal verschillende activiteiten. Het feit dat u beknopt diende te antwoorden is geen

verklaring voor het feit dat u compleet andere taken vermeldde – namelijk fondsenwerving tegenover

campagne voeren, zelf sponsoren en andere militanten aan werk helpen.

Bovendien moet er ook gewezen worden op het feit dat het niet geloofwaardig is dat u campagne voerde

voor M. B.. Zo stelt u dat uw rol als campagnevoerder “was om deur tot deur te gaan om hulp te krijgen

zodat Mozes een standaard lid zou worden van het parlement, we waren het zeker dat dit zou lukken,

maar de verkiezingen waren vervalst, ik moest ook flyers en affiches uitdelen, partij kaarten, naar mensen

gaan ook en hun uitleggen waarvoor M. stond. En op verkiezingsdag was ik een bijzitter op een

stembureau (polling agent), daar werkte ik op een van de drukste stembureaus (polling stations)” (NPO1,

p. 20). Het is dan ook zéér merkwaardig dat u niet wist wie de tegenstanders van M. B. waren. Verder

wist u niet wie de verkiezingen won – K. B. (zie administratief dossier) – of voor welke partij de winnaar

opkwam: u stelde dat het iemand van de NRM was, hoewel ze onafhankelijk is (NPO1, p. 21 en

administratief dossier)). Toen u in het tweede onderhoud op het CGVS opnieuw werd gevraagd naar

degene die de verkiezingen won in Kamuli district wist u plots te vertellen dat het iemand was die K. B.

heette en dat ze onafhankelijk opkwam maar dat er veel mensen zijn die zeggen dat ze NRM is (NPO2,

p. 17). Dat u deze cruciale zaken niet wist tijdens het eerste onderhoud, maar u het tijdens het tweede

onderhoud plots wist komt niet doorleefd – en dus niet waarachtig – over. Het feit dat u zulke essentiële

zaken niet wist over de uitslag van de verkiezingen waarvoor u campagne voerde en nota bene een

stembureau bemande op verkiezingsdag, maakt het ongeloofwaardig dat u daadwerkelijk campagne

agent was voor M. B..

Daarnaast wordt er gewezen op het feit dat u niet wist wie John Baptist Nambeshe was. Nochtans betreft

dit de Deputy President van de NUP in de Oostelijke Regio, de plaats waar u actief was. Bovendien was

hij in 2020 voor drie weken plaatsvervangend voorzitter van de NUP, is hij lid van het leiderschap van de

partij en is hij bovendien de Chief Whip in het Oegandese parlement en dus leider van de NUP-fractie in

het parlement (zie administratief dossier). Indien u daadwerkelijk lid van de NUP was en bovendien actief

medewerker was in de Oostelijke Regio, dan zou men op zijn minst mogen verwachten dat u wist wie

Nambeshe was. Het feit dat dit niet het geval was is een toont ook weer aan dat u de zaak van de NUP

eigenlijk niet actief volgde, laat staan dat u een actief lid was.

Verder – en zeker niet in het minst – dient vastgesteld te worden (in- en uitreisstempel in paspoort

Nr. A00283844) dat u mét een paspoort op uw naam op 30 april 2022 Oeganda via de luchthaven

te Entebbe verliet (zie administratief dossier). Het feit dat u deze reis riskeerde met uw eigen

paspoort, toont aan dat de door u ingeroepen ‘vrees voor vervolging’ ten aanzien van deze

autoriteiten niet aan de realiteit beantwoordt. Bovendien kon u – zonder problemen met de
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Oegandese diensten belast met de grenscontrole – Oeganda verlaten, wat logischerwijze niet het

geval zou zijn indien u daadwerkelijk geviseerd werd wegens actieve politieke oppositie.

De documenten die u en uw raadsvrouw neerlegden om uw lidmaatschap en activiteiten voor de NUP

aan te tonen – lidkaart, een brief geschreven door M. B. waarin uw taken worden beschreven, een eed

waaruit zou moeten blijken dat u campagne agent was en de communicatie van uzelf en uw partijgenoten

met uw raadsvrouw – weten het tegendeel niet te bewijzen. De partijgetuigenis – die een duidelijk

gesolliciteerd karakter vertoont – heeft hoe dan ook geen officieel karakter zodat de bewijswaarde slechts

relatief is. Ze volstaan niet om het gebrek aan geloofwaardigheid van het relaas te herstellen. Men dient

er in dat opzicht ook op te wijzen dat een neergelegd document, om bewijskrachtig te zijn, een verhaal

moet ondersteunen dat ook samenhangend en geloofwaardig is en dat dit niet het geval is. Verder mag

opgemerkt worden uw naam op uw lidkaart en op de campagne agent kaart fout werd genoteerd – N.

H(r). K. in plaats van Nassali H(h). K..

Gezien u vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen aflegde over uw activiteiten bij de

NUP wist u niet te overtuigen dat u daadwerkelijk een lid van de NUP was. Bijgevolg wist u ook

niet te overtuigen dat u vervolgd werd of in de toekomst zou vervolgd worden omwille van deze

activiteiten.

Wat betreft uw arrestatie en foltering door de autoriteiten wordt opgemerkt dat u dus in uw initiële

verklaring bij de luchtvaartpolitie niet vermeldde dat u deze zaken meemaakte. Nochtans kan verwacht

worden dat u zo’n ingrijpende gebeurtenis meteen zou vermelden. Ook werd reeds vastgesteld dat uw

activiteiten bij NUP – de reden voor uw arrestatie en vasthouding – niet geloofwaardig zijn (zie supra). U

legde ter staving van uw beweerde vervolging wegens politiek activisme voor de oppositiepartij NUP een

doktersattest van het Balch Medical center voor. Er kunnen echter enkele eigenaardigheden vastgesteld

worden betreffende dit document. Vooreerst dat er geen contactgegevens van het medisch centrum terug

te vinden zijn, ook niet degene die op het attest staan genoteerd. Een van de telefoonnummers die

vermeld staat op het attest blijkt wel het telefoonnummer te zijn van de liefdadigheidsorganisatie Kagadi

Community, gelokaliseerd in Kagadi, West-Oeganda. Ook is het opvallend dat de laatste zes cijfers van

beide telefoonnummers aangeduid op het attest hetzelfde zijn. Qualiworth Supermarket blijkt dan wel weer

terug te vinden, maar in deze buurt blijkt er geen Balch Medical Center te zijn. Wel is er een ander medisch

center vlakbij, namelijk Relife Medical Center. Het enige tastbare dat terug te vinden valt over Balch

Medical Center is dat het een site heeft waar men als staflid en als admin kan inloggen mits in het bezit

van een acces code (zie administratief dossier). Toen u werd gevraagd naar deze kliniek tijdens het eerste

persoonlijke onderhoud stelde u dat u wist dat er een kliniek was, maar dat u ze wel niet kende. Gevraagd

naar de naam antwoordde u op gissende wijze: “Bulch, Balch medical center, zoiets ”. U kon verder niet

zeggen hoe u contact kon opnemen met deze kliniek (NPO1, p.17). Er is dan ook geen objectief element

aanwezig die de waarachtigheid van uw attest – en bijgevolg de gestelde diagnose – kan bewijzen. Gelet

op de opmerkelijkheden aan het medisch attest wijzigt het attest bovenstaande vaststellingen niet, maar

vormt het een bijkomende negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van uw ondergane vervolging.

Wat betreft de problemen met uw schoonfamilie die u aanhaalde – zij wilden traditionele rituelen

uitvoeren op uw kinderen A., H. en H., maar u weigerde en hierom werd u geïsoleerd van de familie

– moet er worden gewezen op het feit dat u niet wist te overtuigen dat u of uw kinderen hierdoor

iets concreet dienden te vrezen bij terugkeer naar Oeganda.

Naast het feit dat u initieel geen melding maakte van deze problemen bij de luchtvaartpolitie (zie supra),

wordt er op gewezen dat uit uw verklaringen blijkt dat u en uw kinderen nooit concrete problemen hebben

gekend sinds uw schoonfamilie voor het eerst over de rituelen begon, zo’n 7 jaar geleden. Zo werd u

gevraagd of u ooit werd bedreigd door uw schoonfamilie, waarop u stelde dat uw schoonfamilie u vertelde

dat u het moest doen en dat ze zeiden dat ze u zouden vermoorden, al deden ze dit enkel via dromen en

nooit via fysieke, verbale communicatie (NPO2, pp. 9-10). Toen u later nogmaals werd gevraagd of er los

van de nare dromen ooit iets werd gedaan tegen u of uw kinderen, herbevestigde u louter dat u nare

dromen had en dit als de bevestiging nam dat er inderdaad slechte dingen zouden gebeuren (NPO2, p.

12). Verder wordt gewezen op het gebrekkige contact dat u had met uw schoonfamilie. Zo stelde u tijdens

beide onderhouden op het CGVS dat u geen contact meer onderhield met uw schoonfamilie (NPO1, p.

12; NPO2, pp. 7-8). Sinds uw zoon A. ongeveer vijf jaar was, zag u ze misschien een tot twee keer per

jaar. Bijgevolg lijkt het niet zo dat u danig onder druk werd gezet. U stelde bovendien dat u nooit

communiceerde met uw schoonfamilie hieromtrent, dat de communicatie steeds via uw man verliep

(NPO2, p. 9). Toen u werd gevraagd of uw man in deze zeven jaar ooit iets heeft gedaan tegen u of uw

kinderen omwille van uw weigeren om de rituelen uit te voeren, stelde u: “hij trouwde met andere vrouwen.
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Hij voelde dat ik hem niet steunde” (NPO2, p. 14). Toen u werd gevraagd waarom u dacht dat er iets zou

gebeuren ondanks het feit dat er eigenlijk nooit iets gebeurd is in de voorbije zeven jaar, stelde u dat ze

u zouden verplichten om er mee door te gaan (NPO2, P. 14). Echter, gezien er de voorbije zeven jaar

geen enkele concrete actie ondernomen is door uw schoonfamilie of man – zelfs geen concrete bedreiging

– tegen u of een van uw kinderen omwille van uw weigering om de rituelen te laten uitvoeren, is het niet

geloofwaardig dat u enige vervolging diende te vrezen van hen uit omwille van het weigeren om rituelen

uit te voeren. Uw verklaringen dat u wel bedreigd werd in uw dromen door uw schoonfamilie is louter

gestoeld op bijgeloof en kent geen objectieve grond.

Verder mag het opvallend genoemd worden dat uw man – ondanks het feit dat hij wilde dat er rituelen

werden uitgevoerd op enkele van zijn kinderen en het feit dat jullie zo’n slechte relatie onderhielden – wel

betaalde voor de reis van uw kinderen, zelfs met jullie zou meereizen en zelf een brief schreef om dit te

bevestigen (zie administratief dossier).

Verder is uw gedrag ook niet in overeenstemming met wat verwacht kan worden van iemand in uw situatie.

Zo stelde u dat u onderzoek deed en een eigen conclusie trok dat uw zoon A. autisme had. U ging echter

niet op zoek naar lotgenoten of hulporganisaties (NPO2, 12-13). Zo kende u het Dorna centre home for

Autism niet, wat nochtans op 4 km van Bukoto ligt (NPO, p. 13). Indien uw familie daadwerkelijk dreigde

gevaarlijke rituelen uit te voeren op uw zoon en u inderdaad vaststelde dat het autisme betrof, dan kan er

verwacht worden dat u op zijn minst zou pogen hulp te zoeken. Met minimaal opzoekingswerk was u zo

uitgekomen bij het Dorna Centre Home for Autism (zie administratief dossier). Ook bleek uw kennis

betreffende de rituelen die zouden uitgevoerd worden op uw kinderen niet in overeenstemming met wat

verwacht kan worden. Zo bleek u eigenlijk helemaal niet te weten wat het Okuzina abalongo-ritueel met

de tweelingen inhield, waardoor het bizar is dat u het niet wilde doen (NPO2, p. 13-14). Minimaal

opzoekingswerk hieromtrent zou verheldering hebben geboden (zie administratief dossier). Hieruit blijkt

bovendien dat het ritueel helemaal geen seksuele betrekkingen met de kinderen inhoudt, zoals u

vermoedde (vragenlijst CGVS; NPO1, p. 14; NPO2, p. 12-14). Ook over de rituelen die op uw zoon A.

zouden uitgevoerd worden, legde u eigenlijk enkel vage verklaringen af (NPO1, p. 23; NPO2, p. 8). U

maakte dan wel een hypothetische opsomming van rituelen - meenemen naar speciale plaatsen, rook

ruiken, dingen verbranden, in de huid snijden, veel dingen die soms harmful zijn, wurging, uithongeren -,

maar stelde nooit concreet wat uw familie dan wel wilde doen met uw zoon. Uw gedrag en gebrek aan

kennis betreffende de rituelen ondermijnen dan ook het doorleefde karakter van uw verklaringen en

bijgevolg ook de geloofwaardigheid ervan.

Uit het bovenstaande dient dan ook afgeleid te worden dat u niet wist te overtuigen dat u of uw

kinderen vervolging dienden te vrezen door uw schoonfamilie omdat u weigerde dat er rituelen

zouden uitgevoerd worden op uw zoon A. en de tweeling H. en H..

Wat betreft de documenten die u voorlegde worden volgende opmerkingen gemaakt: uw rijbewijs,

identiteitskaart en geboorteakte tonen hoogstens uw identiteit aan, welke hier niet in vraag wordt gesteld.

De geboorteakten van uw kinderen tonen hoogstens de identiteitsgegevens van uw kinderen aan, die

eveneens niet in vraag worden gesteld. De kopie van de huwelijksakte die u voorlegde, toont hoogstens

aan dat u getrouwd bent. De foto’s die u via uw raadsvrouw voorlegde zouden uw trouw en een hertrouw

van uw echtgenoot moeten aantonen. De medewerkerskaarten die u voorlegde van Quick Way Property

en SMS construction tonen hoogstens dat u werkte voor beide bedrijven. De andere documenten –

medisch attest, lidkaart NUP, campagne kaart NUP, aanbevelingsbrief NUP en de communicatie tussen

uzelf, uw advocate en M. B. - die u voorlegde werden reeds besproken (zie supra).

Uit al het bovenstaande kan dan ook enkel worden geconcludeerd dat u niet wist te overtuigen dat

u of uw kinderen bij terugkeer naar uw land van herkomst, Oeganda, vervolging dienen te vrezen

door de Oegandese overheid omwille van uw vermeende activiteiten bij de NUP noch door uw

schoonfamilie omwille van uw weigering om uw kinderen traditionele rituelen te laten ondergaan.

Voor uw kinderen haalde u geen andere vrees aan dan dewelke hogerop reeds besproken werd.

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde (of in die van uw kinderen) 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 in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet, worden vastgesteld.

C. Conclusie
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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. Het verzoekschrift

2.1. In een eerste en enig middel voert verzoekster de schending aan 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 (hierna: Verdrag van Genève), van de artikelen 2 en 3 van de

wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/3, 48/4,

48/5, 48/6, 48/7, 48/9, 49, 57/6 en 57/6/3 van de Vreemdelingenwet gelezen in samenhang met de

artikelen 33 en 46 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), van de artikelen 29, 30, 32 en 34 van de richtlijn

2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de

erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming

genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor

subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU), van de artikelen 4 en 24 van het Handvest voor de Grondrechten van de EU en artikel 22

van de Grondwet, van artikel 3 “IVRM” en van artikel 6 EVRM.

Wat de weigering van de asielstatus aan verzoekster betreft, betoogt verzoekster vooreerst dat zij het

slachtoffer werd van arrestatie, foltering en ontvoering en dat zij een medisch attest bijbracht met opgave

van haar verwondingen (stuk 3) en dat haar advocaat het gesloten opvangcentrum meedeelde dat een

psycholoog dient te worden voorzien (stuk 4). Omdat zij in een gesloten centrum verblijft, is er niet genoeg

tijd om de psychologische opvolging tijdig op te starten vooraleer een beslissing ten gronde wordt

genomen. Zij kwam in België toe begin mei en amper een maand later is er een beslissing ten gronde. Zij

meent dat in het licht van het voorliggend medisch attest verwerende partij onmogelijk ernstig kan

volhouden dat er geen sprake zou zijn van enige noodzaak aan procedurele waarborgen, maar dat deze

niettemin op ongeoorloofde wijze niet werden toegekend.

Met betrekking tot haar politieke activiteiten, het gedocumenteerd lidmaatschap van NUP waarvoor zij

politiek actief was in het woongebied van verzoekster, Kampala district, argumenteert zij als volgt:

“Verwerende partij stelt dat verzoeker vage incoherente en ongeloofwaardige verklaringen heeft afgelegd

over haar activiteiten. Deze zienswijze kan geenszins overtuigen om meerdere redenen. Verzoeker heeft

uitvoerige gedetailleerde en consistente verklaringen afgelegd over haar activiteiten bij NUP. ( NPOl 22

ev / 24 ). Zij wist de overgrote meerderheid van kennisvragen juist te beantwoorden. Verwerende partij

verwijt verzoeker de naam John Baptist Nambeshe niet te kennen. Nambeshe was kandidaat voor het

parlement van NUP in Oost Congo, meer bepaald in het BUDUDA district. Verzoeker was vooral actief in

KAMPALA, en bijgevolg in het Centrale gedeelte van het land, tijdens de presidentsverkiezingen samen

met BIGIRWA Mozes. Daarnaast ondersteunde zij ook de campagne van BIGIRWA MOZES die opkwam

als parlementslid in de Oostelijke regio, meer bepaald de gemeente KAMULI. Verwerende partij laat na

te vermelden dat beide heren in een andere zone van de Oostelijke regio opkwamen. BIGIRWA MOZES

kwam op in de Oostelijke regio in KAMULI zoals nog 3 andere kandidaten. De "onafhankelijke" kandidaat

KAYAGA BARODE won de verkiezingen (stuk 5) NAMBESHE kwam ook op in de Oostelijke regio, maar

dan in BUDUDA. De Oostelijke regio omvat een zeer wijd gebied. Deze informatie is relevant in het kader

van een juiste beoordeling nu beide kiesdistricten ver van mekaar verwijderd liggen! De afstand tussen

KAMPALA en BUDUDA ( waar NAMBESHE opkwam als kandidaat) daarentegen bedraagt maar liefst

257 km en meteen 5 uur rijden met de wagen (stuk 6A en 6B). De afstand tussen KAMPALA en KAMULI

( waar BIGIRWA Mozes opkwam als kandidaat voor de parlementsverkiezingen ) bedraagt 158 kilometer,

goed voor 2 uur rijden .(stuk 6A en 7A) Het kan verzoeker dan ook niet verweten worden dat zij niet alle

kandidaten kent die opkwamen voor NUP. Temeer nu er maar liefst 61 NUP verkozenen zijn in het

parlement. Verzoeker is bovendien moeder van zeven minderjarige kinderen waaronder een kind met

gedragsproblemen en leerstoornissen. Zij was niet voltijds bezig met politiek noch bekleedde zij een

toppositie binnen de partij. Wel voerde zij campagne voor BIGIRWA, de huidige platform coördinator van

de NUP, omdat zij hem goed kende als vriend en voerde zij samen met hem actie in Kampala in het kader

van de presidentsverkiezingen. Verwerende partij motiveert vervolgens dat verzoeker de naam van een

medekandidaat in KAMULI, KAYAGA BARODE, niet wist te vernoemen , doch "plots" wel kon antwoorden

tijdens het tweede relaas toen zij de vraag hersteld kreeg. Dit is juist, zij het niet " plots" zoals verwerende

partij op suggestieve en misleidende wijze stelt. Verzoeker gaf tijdens het eerste relaas aan dat de naam

haar ontsnapte doch wist wel al mee te geven dat deze persoon als onafhankelijke opkwam maar volgens

velen een NRM aanhanger was (notities NPOl P 21). Waarna het gehoor werd voortgezet. Verzoeker wist

overigens niet dat zij deze vraag hersteld zou krijgen tijdens het tweede relaas.” Verzoekster stelt
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vervolgens dat zij het slachtoffer werd van arrestatie, foltering en verkrachting en meent dat de stelling

van verwerende partij dat het medisch attest een bijkomende negatieve indicatie vormt voor de

geloofwaardigheid van de door haar ondergane vervolging elke ernst ontbeert. Zij argumenteert hierover

als volgt: “Het medisch attest vermeldt dat verzoeker op 26/1/2022 niet volledig bij bewustzijn is en met

zeer veel pijn kampt wanneer zij wordt onderzocht: "A 45/ F brought with hx of assault from mob, semi

conscious, Gcs 13/15 in great pain, hower reports being sexually harassed ad emotionally psychological

affected O/E; sick looking, weak, unable 2 move with minor bruises sustaine don the back & thighs" Vrije

vertaling: “Een 45-jarige vrouw, bij bewustzijn, heeft veel pijn, zegt seksueel te zijn geïntimideerd en

emotioneel psychisch getroffen, ziet er ziek uit, is zwak, kan zich niet bewegen, heeft kleine blauwe

plekken op rug en dijen. Waarna een reeks onderzoeken gebeuren, waaronder een onderzoek naar syfilis.

Het medisch attest bevestigt met andere woorden de erbarmelijke toestand van verzoeker. Zij werd

binnengebracht ( zij kwam maw niet zelfstandig dan wel ondersteund door een derde ), kon niet meer

lopen, was maar half bij bewustzijn, leed onmiskenbaar veel pijn, en haar rug en dijen vertoonden blauwe

plekken. Verwerende partij heeft verzoeker nooit bevraagd over de inhoud van het verslag, noch nergens

in de bestreden beslissing naar de inhoud ervan verwezen. Daarentegen heeft verwerende partij moeite

noch tijd gespaard onderzoek te doen naar de authenticiteit van het medisch attest, om te besluiten tot

een aantal "eigenaardigheden" ervan. Een overzicht. Verzoeker zou "op gissende wijze" de naam van het

ziekenhuis vermeld hebben ?! Niets is minder waar. Verwerende partij is bijzonder subjectief en

vooringenomen. Verzoeker heeft tijdens haar relaas meegedeeld dat zij deze medische post (van een

ziekenhuis is geen sprake) niet kende zoals ook verwerende partij erkent in de bestreden beslissing.

(NPOl 24/25) Zij was er namelijk nooit eerder geweest. Verzoeker werd na haar vrijlating (middels

omkoping ) door de politie gedropt op KISASI road. Daar werd zij door een motorrijder ( de zogenaamde

'bududa") op zijn aangeven afgezet aan BALCH MEDICAL CENTER nu verzoeker niet wist waar zij in de

buurt terecht kon. Het was de bestuurder die dit center voorstelde aan verzoeker. Dit verklaart waarom

verzoeker kort aarzelde toen haar deze vraag werd voorgelegd. Een vraag die zij overigens volledig juist

beantwoordde. Dit verklaart meteen ook waarom verzoeker zoals verwerende partij opwerpt, geen weet

heeft van de wijze waarop afspraken met het center moeten gemaakt worden Zij heeft nooit enige afspraak

gemaakt met het voor haar tot dan onbekende center, en de dag van haar onderzoek, werd er geen

afspraak gemaakt. Zij werd ter plaatse afgezet door de bromfietser, zonder afspraak. Verwerende partij

erkent overigens zelf dat het Balch Medical center WEL bestaat nu het een website heeft waarop kon

worden ingelogd met de juiste codes, (zie administratief dossier verwerende partij) Verwerende partij stelt

dat het Bach medical center NIET gelegen is in de buurt van de Qualiworth Supermarket. Verzoeker

brengt in toepassing van artikel 39/76 VW een nieuw stuk bij: Het betreft het volgende overtuigingsstuk

Screenshots van de video- opname gemaakt door verzoeker haar neef Uzair. (stuk 8) Verzoeker heeft

haar neef verzocht om ter plaatse te gaan en een opname te maken van de omgeving van de medische

post. De verschillende foto's laten geen ruimte voor discussie nu de ruimere omgeving steeds in beeld is

gebracht en uit de omgeving afgebeeld blijkt dat het wel degelijk om een en dezelfde locatie betreft, en

dat de Qualiworth Supermarket en het Balch Medical Center WEL degelijk tegenover elkaar gelegen zijn.

Verzoeker brengt sluitende bewijzen bij dat het medical center gesitueerd is zoals zij beschreven heeft

tegenover de market, in tegenstelling tot wat verwerende partij stelt. Verwerende partij stelt tot slot dat de

telefoonnummers op het medisch attest gelinkt zijn aan de liefdadigheidsorganisatie Kagadi community

in Kampala. Dit is volledig correct De medische post ressorteert onder deze liefdadigheidsorganisatie.

Verzoeker haar neef Uzair ging ter plaatse en verzocht de dokters om informatie over de link met de

Kagadi community, (stuk 9) Verzoeker brengt een screen shot bij van haar laatste communicatie waaruit

blijkt dat zij met haar neef Uzair gebeld heeft, evenals met BIGIRWA Mozes. (stuk 10)”. Vervolgens wijst

verzoekster op het feit dat in 2020 een rapport van het US State Department verscheen over de massale

mensenrechtenschendingen in Oeganda en ze stelt dat de regering terughoudend is in het onderzoeken,

vervolgen of bestraffen van ambtenaren die zich schuldig maakten aan schendingen van de

mensenrechten, zowel in de veiligheidsdiensten als elders in de regering en dat straffeloosheid een

gigantisch probleem vormt (https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2021/10/UGANDA-2020-HUMAN-

RIGHTS-REPQRT.pdf). Zij stelt dat het Oegandese regime een verbeten strijd voert tegen NUP

aanhangers, waaronder Bigirwa en dat deze herhaaldelijk werd gearresteerd en beschuldigd van malafide

zaken om hem het zwijgen op te leggen. Zij stelt vervolgens: “In november 2021 werd hij nog opgepakt

en verdween hij even van de radar( stuk 11). Verzoeker leerde BIGIRWA kennen in 2018 via haar werk

in SMS Construction via twee van haar collega's die met hem bevriend waren. BIGIRWA kwam hen

geregeld opzoeken , en zo leerde verzoeker hem kennen. Verzoeker steunde zijn campagne tijdens de

parlementsverkiezingen in 2021. Verzoeker kwam omwille van haar frequente contacten met BIGIRWA

en NUP op de radar van de overheid. Zij werd opgepakt en gefolterd en loopt in de toekomst gezien de

huidige politiek in Oeganda, waarbij mensenrechten massaal worden geschonden, aanhoudingen arbitrair

en zonder recht op een eerlijk proces verlopen, gearresteerde personen plots van de radar verdwijnen en

geregeld levenloos worden teruggevonden, een reel risico op vervolging”. Met betrekking tot het
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gesolliciteerd karakter van de politieke overtuigingsstukken stelt verzoekster dat het standpunt van

verwerende partij ter zake elke ernst ontbeert. Zij wijst er op dat het aan haar toekomt om de bewijzen

aan te reiken als vragende partij om bescherming en dat zij een medewerkingsplicht heeft. Zij heeft zich

daarvan in casu gekweten en stelt hierover: “Na bespreking van de vluchtmotieven en bijgevolg van de

politieke problemen van verzoeker, heeft ondergetekende verzoeker in kennis gesteld van de geijkte

werkwijze van verwerende partij. Ondergetekende heeft verzoeker geadviseerd om contact op te nemen

met haar partij NUP teneinde een attest van politiek activisme af te leveren. Verzoeker heeft telefonisch

contact genomen met NUP, doch het bleek voor de contactpersoon in kwestie niet duidelijk wat er exact

verwacht werd. Hierop heeft ondergetekende contact opgenomen per mail met NUP met de vraag om de

positie van verzoeker binnen NUP te willen attesteren met alle mogelijke dienstige informatie. Verwerende

partij stelde tijdens het eerste relaas bijzonder veel vragen over de manier waarop de deze documenten

juist werden bekomen. Verzoeker heeft hierop naar waarheid in detail geantwoord. De mailcommunicatie

met NUP werd integraal voorgelegd om reden dat deze in weer en geweten en naar waarheid is opgesteld.

Er werd een attest afgeleverd, vergezeld van de NUP lidmaatschapskaart van verzoeker. Meer nog uit

deze mails blijkt dat de contactpersoon van NUP nadien in een nieuwe mail spontaan de vraag stelt of het

eventueel nuttig is om nog een attest inzake het campagne voeren van verzoeker over te maken nu hij dit

ook had teruggevonden bij het doornemen van de archieven. Hierop werd vanzelfsprekend positief

geantwoord door ondergetekende. Waarna de verzoeker de " campaign agent" card overmaakte.

Verwerende partij verwijst naar de "foute" schrijfwijze van de voornaam van verzoeker( N. K. "H(r)" i.p.v.

H(h)). Deze "foutieve" schrijfwijze bevestigt het gebrek aan het gesolliciteerd karakter ervan, nu in het

andere geval er bijzonder veel aandacht zou verstrekt zijn aan het juist invullen van de naam van

verzoeker, juist om niet verdacht te zijn, zodat een missing in de schrijfwijze van een voornaam juist de

echtheid ervan onderschrijft, in plaats van ondermijnt! Verzoeker gaf tijdens haar relaas aan dat zij op

haar exemplaar de naam aanpaste, doch dat het exemplaar in het NUP archief ongewijzigd bleef tot nu.

De "schrijffout" destijds in de voornaam zoals vermeld op de lidmaatschapskaart werd meer dan

waarschijnlijk hernomen op de "campaign agent card" van verzoeker. Het attest van NUP daarentegen is

een recent opgesteld document. Bijgevolg kunnen voormelde documenten in samenhang gelezen met de

verklaringen van verzoeker en de vele juist beantwoorde vragen door verzoeker, geenszins terzijde

worden geschoven als niet dienstig en niet relevant wegens een "gesolliciteerd" karakter. De manier

waarop verwerende partij de documenten buiten spel laat, staat haaks op de verplichting tot objectieve

onderzoekvoering.” Zij meent dat de documentatie een zeer grote relevantie heeft en dat de stukken, in

samenhang gelezen met de urenlange coherente verklaringen van verzoekster de volgende essentiële

aspecten van haar vrees voor vervolging aantonen: het politiek profiel van verzoekster (haar lidmaatschap

van NUP en de concrete politieke activiteiten van verzoekster namens NUP); de feiten van seksueel

geweld en foltering (het medisch attest en de verklaring van B.M. aangaande de foltering door de UDPF

in de “military barracks of Mbuya, Kampala); het professioneel profiel van verzoekster (werkzaamheden

bij Quick Way Property en SMS construction als “Director” zoals expliciet vermeld op de voor-en

achterzijde van de kaart); het profiel van verzoekster als moeder van zeven minderjarige kinderen

(huwelijksakte en geboorteakten van de kinderen); foto’s van haar echtgenoot met zijn laatst gehuwde

echtgenote in februari 2022. Zij wijst er ook op dat zij de nodige bewijzen bijbracht van haar tewerkstelling

in het bedrijf SMS construction, zodat ook haar profiel als directeur bewezen is, wat overigens niet betwist

wordt en stelt dat zij de perfecte positie had intern om mensen aan een job te helpen. Zij meent dat haar

concrete profiel niet voldoende in acht wordt genomen om de geloofwaardigheid van haar politieke steun

aan NUP te beoordelen. Met betrekking tot het verschil in gedetailleerdheid van informatie verstrekt bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) en het CGVS, wijst verzoekster er op dat verwerende partij

niet motiveert over de inhoud van de door verzoekster verstrekte informatie maar dat verwerende partij

integendeel enkel verwijst naar het feit dat verzoekster haar politieke activiteiten niet in detail vermeldde

tijdens het DVZ interview waar zij deze omschreef als het organiseren van evenementen. Zij wijst er op

dat zij traumatiserende ervaringen achter de rug heeft en niet vertrouwd is met de manier van interviewen

en dat zij vermeldde tijdens het eerste gehoor dat haar tijdens het eerste interview gezegd werd kort en

beknopt te zijn (NPO 1, 5/25), wat de verschillen tussen beide verklaart.

Met betrekking tot haar vertrek uit Oeganda met een toeristenvisum argumenteert verzoekster als volgt:

“Verwerende partij verwijt verzoeker haar vertrek anders te hebben doen "uitschijnen" dan het

visumdossier. Verzoeker is nooit bevraagd geweest over de manier waarop zij het land concreet heeft

verlaten. Zij kreeg slechts 1 vraag gesteld : "Wat vertelde u uw man toen u ging vertrekken uit Uganda?"

(notities NPO 2,11/21). Verzoeker deelde naar waarheid mee dat zij een toeristenreis ging maken met de

kinderen en dat haar werkgever zou helpen hiermee. Ze vertelde eveneens aan verwerende partij dat ze

haar echtgenoot niet verteld had dat ze niet zou terugkeren, wat ook correct was. Verzoeker zag immers

geen andere manier dan het land met haar zeven kinderen te verlaten op legale wijze middels een

toeristenvisum. Verzoeker diende een aanvraag in via de ambassade na advies van NUP vrienden. Zij

deelde haar echtgenoot mee dat zij een vakantie wilde maken met de kinderen en de steun had van haar
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werkgever, die ze ook effectief had, getuige waarvan de verklaring gevoegd aan het visumdossier. Haar

echtgenoot had geen bezwaar tegen een vakantie in Europa nu dit voor de kinderen een fijne ervaring

zou zijn. Wat hij niet wist, was dat verzoeker niet meer zou terugkeren. Een visum uitgereikt krijgen is

allerminst een sinecure in Oeganda. De aanvraag moet vergezeld worden van heel wat documenten zoals

een toelating tot verlof van de werkgever, een toelating van de school, een toelating van de andere ouder

indien een ouder alleen wil reizen. Aangezien in de praktijk ondanks de gevraagde stukken toch nog vaak

problemen rijzen, besliste verzoeker om bijkomend te vermelden dat haar echtgenoot ook zou reizen, hij

zou hen zou vervoegen na hun vertrek, dit om de autoriteiten te overtuigen. Het is niet ernstig om voor

het eerst in de beslissing ten gronde elementen op te werpen die niet tegensprekelijk zijn behandeld

geweest. De handelwijze van verwerende partij waarbij elementen die nooit aan de verzoeker zijn

voorgelegd voor repliek vervolgens worden ingeroepen om de geloofwaardigheid van verzoeker negatief

te beoordelen, is ontoelaatbaar. Verwerende partij schakelt op deze wijze elk tegensprekelijk debat uit,

hetgeen ontoelaatbaar is wegens strijdigheid ervan met artikel 6 EVRM. De stelling van verwerende partij

als zou verzoeker niet logisch gehandeld hebben, is vreemd in de context van verzoeker die als

alleenstaande vrouw met zeven kinderen het land moest ontvluchten. Verzoeker werd geadviseerd door

haar vrienden om een toeristenvisum aan te vragen, en op legale wijze te reizen. Op illegale wijze reizen

via smokkelaars en met valse paspoorten, zou bijzonder riskant zijn, en allerminst zekerheid bieden over

een positieve uitkomst ervan nu haar leven dan in handen was van onbekende malafide personen.

Verzoeker was na de betaling van losgeld en haar invrijheidsstelling opgedragen door de CMI om te

zwijgen in alle talen wat haar was overkomen, of zij zou opnieuw gearresteerd worden. Dat zij al op een

officiële lijst van gezochte personen zou staan die ook nog eens ter kennis was gebracht van de

luchthavenautoriteiten ,was weinig waarschijnlijk op het moment van haar vertrek, te meer nu zij zich in

de periode voor haar vertrek nog persoonlijk was gaan aanmelden bij de CMI, zoals haar was opgedragen

( NPO 1 pag 15/25). Tot slot dient te worden opgemerkt dat het luchthavenpersoneel geen militairen zijn,

en bijgevolg niet kunnen worden gelijkgesteld met de CMI die verzoeker had gearresteerd en gefolterd.

Wanneer de risico's in acht worden genomen die mensen op de vlucht voor hun leven nemen, is zelden

sprake van " Westerse logica" in hun beslissingsproces.” Verzoekster gaat vervolgens in op de

afwezigheid van een daadwerkelijk verhoor door de luchtvaartpolitie bij aankomst in België en betoogt het

volgende: “Verzoeker diende na haar aankomst in België door de luchtvaartpolitie haar vingerafdrukken

te laten nemen. Tijdens het nemen van de afdrukken werd haar gevraagd naar de reden van haar komst.

Verzoeker start hierop haar relaas over haar arrestatie en foltering en vertelt over de vragen die haar zoal

werden gesteld tijdens haar arrestatie, zoals over haar rol in NUP. Hierop werd zij onderbroken met de

mededeling " politieke problemen". Over de problemen met haar schoonfamilie heeft zij toen niets kunnen

vertellen. Vervolgens werd verzoeker opgedragen plaats te nemen op een vooraf aangeduide stoel aan

de, tot er een verklaring van haar zou worden afgenomen Deze verklaring is echter NOOIT afgenomen

geweest. Na dertig minuten wachten kwam een vrouw haar halen en werd zij weggebracht naar het

centrum. Verzoeker heeft dit in detail uiteen gezet tijdens haar tweede onderhoud bij verwerende partij.

(NPO 2 15 en 16/21). Verzoeker heeft eveneens aangegeven dat er na haar aankomst in het OC door de

begeleiding werd meegedeeld dat er waarschijnlijk nog een bijkomend gesprek zou doorgaan op de

luchthaven doch men is haar nooit komen ophalen. Ondergetekende heeft inmiddels een kopie

opgevraagd van het grensverslag. Dit bevat GEEN verklaring van verzoeker. Op geen enkele wijze blijkt

hieruit dat zij daadwerkelijk werd ondervraagd. Evenmin was tijdens het vingerafdrukken nemen een tolk

aanwezig niettegenstaande verzoeker haar moedertaal Luganda is, en niet de Engelse taal. Verzoeker

heeft op geen enkel ogenblik een verklaring ONDERTEKEND. Elke handtekening van een door haar

afgelegde verklaring ontbreekt Verwerende partij baseert zich op ontoelaatbare wijze op een bijzonder

korte en door de luchtvaartpolitie getypt tekstje van amper 4 regels lang?! Het is overduidelijk dat er een

fout heeft plaatsgevonden in de procedure, en dat verzoeker nog moest verhoord worden maar door een

interne missing, reeds was overgebracht naar het centrum. Bijgevolg kan de informatie in dit grensverslag

onmogelijk in het nadeel van verzoeker spelen.” Met betrekking tot het risico op vervolging wegens

onmenselijke behandeling ingevolge traditionele rituelen op de tweeling en autistische zoon van

verzoekster door de schoonfamilie en de stelling van verwerende partij dat zij op deze basis geen ernstige

vrees voor vervolging kan laten gelden gezien het verstrijken van een ruime periode sinds de geboorte

van de kinderen tot haar vertrek uit Oeganda, repliceert verzoekster dat zij altijd getracht heeft om tijd te

kopen door met allerhande smoezen haar schoonfamilie te bedaren en dat de teksten van de liederen die

tijdens de Okuzina Abalongo ritueel worden gezongen, expliciet seksueel zijn. Zij verwijst ter illustratie

naar een Youtube video te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=M7gleYA7iE8 en stelt dat het

ritueel zoals verzoekster eerder al meedeelde, 's nachts plaatsvindt en dat “Er worden seksueel geladen

liederen gezongen waarbij ze steeds wisselend namen van personen zingen die in de vagina van de

vrouw zijn ( azina émana) en die in het schaamhaar terecht komen (nanserera ku biza) waarna de penis

beschadigd is ( emboro nemenyeka) .... Verzoeker heeft uiteengezet dat zij haar kinderen trachtte te

beschermen door tijd te winnen nu zij als ouder verplicht dient deel te nemen aan het ritueel. Verzoeker
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werd niet rechtstreeks onder druk gezet, dan wel via haar echtgenoot, nu zij niet rechtstreeks met haar

spraken dan wel via haar man, zo verklaarde verzoeker tijdens het onderhoud. Zij verwees dan naar het

feit dat zij financieel nog niet klaar was om de vereiste te offeren dieren te voorzien, zoals koeien, geiten,

ea... Ook al zijn er officieel geen bewijzen dat er seksuele handelingen gesteld worden op de kinderen,

toch leeft deze overtuiging zeer sterk en vooral in de moslimgemeenschap. Wat verzoeker haar autistische

zoon betreft; duiveluitdrijving houdt onmiskenbaar een risico op ernstige schade in. Deze praktijken zijn

nog zeer gangbaar binnen de Lumanda stam. Los van de stappen die verzoeker had moeten stellen

volgens verwerende partij, is er geenszins afdoende op deze problematiek ingegaan in relatie tot de

mogelijke gevolgen hiervan op de jongen zijn gezondheid en de risico's in geval van terugkeer.”.

Wat de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus tenslotte betreft, meent verzoekster dat

verwerende partij in haar beoordeling voorbijgaat aan een aantal andere essentiële persoonsgebonden

kwesties en onder verwijzing naar artikel 48/5 § 3 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 4 en 27 van

het KB tot vaststelling van de procedure voor het CGVS, betoogt verzoekster dat een goed begrip van de

volledige familiaal-socio-economische leefomgeving van verzoekster van cruciaal belang is voor een

terdege beoordeling van de risico’s in hoofde van verzoekster in geval van terugkeer naar Oeganda. Zij

wijst er op dat op grond van het dossier vaststaat dat verzoekster het slachtoffer werd van fysiek psychisch

en seksueel geweld en dat zij als alleenstaande moeder van zeven minderjarige kinderen, waaronder één

kind met autisme geen afdoend vangnet meer heeft in Oeganda in geval van gedwongen terugkeer en

dat zij niet opnieuw tewerkgesteld kan worden in het bedrijf SMS Construction van haar broer nu zij niet

langer welkom was na de gekende problemen teneinde het bedrijf niet in moeilijkheden te brengen. Zij

stelt dat het hoger belang van de kinderen dient in acht genomen te worden conform artikel 3 EVRM en

dat dit niet gebeurd is.

Verzoekster vraag haar de vluchtelingenstatus toe te kennen, in ondergeschikte orde de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen en in uiterst ondergeschikte orde de bestreden beslissing te vernietigen

en de zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal.

2.2. Verzoekster voegt volgende stukken toe aan het verzoekschrift:

1. Kopie van de bestreden beslissing;

2. BJB aanstelling voor verzoekster;

3. Medisch attest Dalch medical center Oeganda;

4. Mail aan opvangcentrum inzake psychologische ondersteuning voor mevrouw N.;

5. Kandidaat parlementsleden die naast BIGIRWA opgekomen zijn in KAMULI bij de

parlementsverkiezingen;

6. Afstand tussen KAMPALA en KAMULI waar BIGIRWA opkwam;

7. afstand tussen KAMPALA en BUDUDA waar NASHEMBE opkwam;

8. Screenshots van video opname van omgeving van Balch Medical center, tegenover de Qualiworth

market gelegen;

9. Sms communicatie tussen verzoeker en haar neef U. die bevestigt dat de dokters afhangen van de

liefdadigheidsorganisatie;

10. Screenshot van recente telefoongesprekken tussen verzoeker en haar neef U. evenals met BIGIRWA

Mozes;

11. Persartikels over arrestaties van BIGIRWA Mozes in 2020 en 2021.

3. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Krachtens artikel 48/6 § 1 van de Vreemdelingenwet rust op de verzoekster om internationale

bescherming de verplichting om alle nodige elementen ter staving van haar verzoek zo spoedig mogelijk

aan te brengen. De met het onderzoek belaste instanties hebben, krachtens diezelfde bepaling, tot taak

om de relevante elementen van het verzoek in samenwerking met de verzoeker te beoordelen. Deze

bepaling is de omzetting van de samenwerkingsplicht tussen de asielinstanties en verzoekers om

internationale bescherming zoals vastgelegd in artikel 4, lid 1 van Richtlijn 2011/95/EU van het Europees

Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van

derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme

status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en

voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna “Kwalificatierichtlijn”) en artikel 13,
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lid 1 van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

(herschikking) (hierna Asielprocedurerichtlijn).

In de zaak M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General heeft het

Hof van Justitie een voor de EU Lidstaten bindende interpretatie gegeven van artikel 4, lid 1 van Richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, waarvan de formulering identiek is aan artikel 4, lid

1 van de Kwalificatierichtlijn. Het Hof onderscheidt in de door dit artikel omschreven beoordeling van de

feiten en omstandigheden van het verzoek om internationale bescherming twee fasen. De eerste fase

betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving van het verzoek

kunnen vormen, terwijl de tweede fase de beoordeling in rechte van deze gegevens betreft, waarbij wordt

beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de materiële voorwaarden van

de Kwalificatierichtlijn voor de toekenning van internationale bescherming. Volgens artikel 4, lid 1, van die

richtlijn dient normalerwijs de verzoekster alle elementen tot staving van haar verzoek in te dienen, wat

volgens het Hof niet wegneemt dat de betrokken lidstaat voor de bepaling van de relevante elementen

van dat verzoek met de verzoekster dient samen te werken. Daaruit volgt dat deze op de lidstaat rustende

samenwerkingsplicht dus inhoudt dat, “indien de door de verzoeker om internationale bescherming

aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, de betrokken lidstaat

in deze fase van de procedure actief met de verzoeker moet samenwerken om alle elementen te

verzamelen die het verzoek kunnen staven. Bovendien heeft een lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker

toegang tot bepaalde soorten documenten dan de verzoeker” (HvJ, C-277/11, M.M. tegen Minister for

Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, arrest van 22 november 2012, punt 66).

De samenwerkingsplicht zoals neergelegd in artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn heeft dus alleen

betrekking op de eerste fase, i.e. de vaststelling van de feiten en omstandigheden die als bewijselementen

tot staving van het asielverzoek kunnen dienen. De tweede fase van de beoordeling van de feiten en

omstandigheden, met name het onderzoek van de gegrondheid van het verzoek om internationale

bescherming en de juridische kwalificatie van de in de eerste fase vastgestelde feiten en bewijselementen

in het licht van de beschermingsgronden in artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, behoort tot

de exclusieve bevoegdheid van de met het onderzoek belaste instanties. De samenwerkingsplicht heeft

dus geen betrekking op deze tweede fase van de beoordeling van feiten en omstandigheden (HvJ, MM,

punten 63-65, 67-70).

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

en hierbij moet 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. Consistentie, voldoende detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid

vormen indicatoren op basis waarvan de geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld,

rekening houdend met de individuele omstandigheden van de betrokken verzoekster. Twijfels over

bepaalde aspecten van een verzoek om internationale bescherming 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 dan evenwel gaan over die elementen die de nood

aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Tenslotte bepaalt artikel 48/6 § 4 van de Vreemdelingenwet dat wanneer de verzoekster bepaalde

aspecten van haar verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, deze aspecten geen

bevestiging behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

4. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet
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4.1. Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van artikel

1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is

gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag. Luidens artikel 1, A (2) van dit verdrag is

een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land

waarvan hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde

vrees, niet wil terugkeren.”

4.2. Bij aankomst op de luchthaven werden de originele Oegandese paspoorten van verzoekster en haar

zeven kinderen ingehouden. Uit het verslag aanvraag internationale bescherming van de Federale Politie

blijkt dat deze paspoorten en de erin aangebrachte Schengenvisa korte termijn uitgereikt door de

Belgische ambassade als authentiek en geldig worden gemarkeerd. Verzoekster legt ook kopieën voor

van haar Oegandese identiteitskaart, haar Oegandese rijbewijs en haar geboorteakte en de

geboorteakten van haar kinderen. De Raad stelt vast dat de identiteit en Oegandese nationaliteit van

verzoekster en haar zeven kinderen niet worden betwist en acht deze in de huidige stand van de

procedure voldoende aangetoond.

4.3. Het verzoek om internationale bescherming is gebaseerd op verzoeksters vrees voor vervolging door

de Oegandese veiligheidsdiensten omwille van haar activiteiten voor de National Unity Plaform (NUP), de

belangrijkste oppositiepartij in Oeganda en omwille van haar vrees dat haar schoonfamilie schadelijke

rituelen zal uitvoeren op haar tweelingdochters en haar autistische zoon.

4.3.1. Met betrekking tot verzoeksters vrees voor de rituelen die door haar schoonfamilie op haar kinderen

zouden worden uitgevoerd, wordt in de bestreden beslissing gesteld dat verzoekster niet weet te

overtuigen dat zij of haar kinderen vervolging dienen te vrezen omdat zij weigerde dat rituelen zouden

worden uitgevoerd op haar zoon A. en de tweeling H. en H.

Verzoekster verklaart hierover tijdens het eerste persoonlijke onderhoud dat haar derde kind A. autisme

heeft en dat haar familie niet doorhad dat het een ziekte was maar dat zij dachten dat het geesten waren,

en hem wilden behandelen met “vreemde medische hekserij (funny medical witchcraft)” (notities PO I, p.

14). Verzoekster weigerde dit net zoals zij weigerde om de tweeling H. en H. een ritueel te laten

ondergaan, wat volgens haar “seks met de baby’s” impliceert (idem). Daardoor keerde de hele familie zich

tegen haar en zij droomde dat K., de oudere broer van haar man, “in haar slaap kwam en haar vermoordde

met een mes”. Zij kreeg geen steun van haar man, mocht niet meer naar de familiebijeenkomsten en was

constant bang en geïsoleerd van de familie (idem). Uit haar verklaringen blijkt dat er nooit een medische

diagnose autisme van haar zoon werd gesteld, maar dat zij dit vermoedt op basis van haar eigen

opzoekingen en waarnemingen van het gedrag van haar zoon.

In de bestreden beslissing wordt op goede gronden gemotiveerd dat uit verzoeksters verklaringen blijkt

dat zij en haar kinderen nooit concrete problemen hebben gekend sinds haar schoonfamilie zeven jaar

geleden voor het eerst over de rituelen op de tweeling begon en dat de doodsbedreigingen door de

schoonfamilie nooit concreet werden geuit maar haar enkel via haar dromen bereikten; dat zij maar weinig

communiceerde met haar schoonfamilie; dat gevraagd waarom zij dacht dat er iets zou gebeuren in geval

van terugkeer ondanks het feit dat in de voorbije zeven jaar eigenlijk nooit iets was gebeurd, zij verklaarde

dat ze zou gedwongen worden om ermee door te gaan; en dat zij niet bleek te weten wat het Okuzina

abalongo-ritueel inhield, waardoor het bizar is dat zij het niet wilde doen.

Waar verzoekster aanvoert dat zij tijd trachtte te kopen door met allerlei smoezen haar schoonfamilie te

bedaren, gaat zij gemakshalve voorbij aan de terechte vaststelling in de bestreden beslissing dat de

rituelen reeds zeven jaar geleden voor het eerst zouden ter sprake zijn gebracht door de schoonfamilie

en dat er al die tijd nooit iets concreet is gebeurd noch met verzoekster, noch met haar kinderen en dat

volgens haar eigen verklaringen zij slechts in haar dromen zou bedreigd zijn. Verder stelt de Raad ook

vast dat zij zelf verklaarde dat zij buiten de schoonfamilie werd gehouden en er vrijwel geen contact meer

mee had. In zoverre zij tijd zou gekocht hebben door haar weigering omdat zij als ouder verplicht diende

deel te nemen aan het ritueel, doet dit geen afbreuk aan het gegeven dat er in de voorbije zeven jaar niets
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concreet is gebeurd omwille van deze weigering, zodat zij evenmin aannemelijk maakt dat in geval van

terugkeer er wel concrete represailles te verwachten zijn.

Verder blijkt uit de door verwerende partij bijgebrachte objectieve informatie die zich in het administratief

dossier bevindt en waarmee verzoekster geconfronteerd werd (notities PO II, p.14) dat binnen de

Buganda, tweelingen worden gezien als halfgoden en dat dit de reden is waarom vele tweelingen en hun

ouders gerespecteerd worden. De moeder wordt gezien als gezegend en krijgt de titel van Nalongo. Na

de geboorte wordt een speciaal ritueel gehouden waarbij twee mandjes worden gevuld met kruiden en

één van de mandjes de afgevallen navelstrengstompjes bevat en ’s nachts wordt gedanst en gezongen.

Vandaag beschouwen vele families dit ritueel als satanisch en slechts weinige families voeren het uit en

worden tweelingen niet langer als halfgoden beschouwd maar wordt aangenomen dat het God is die

families zegent met tweelingen (Uganda/Buganda: The Twins als special children). Uit haar verklaringen

blijkt dat verzoekster zelf nooit aanwezig was op een dergelijk ritueel en dat zij slechts gehoord heeft over

het feit dat het ritueel seks met de baby’s impliceert. Waar in het verzoekschrift een link naar een Youtube

video wordt bijgebracht en wordt gesteld dat de teksten van de liederen die tijdens het Okuzina Abalongo

ritueel worden gezongen expliciet seksueel zijn, kan de Raad slechts vaststellen dat hieruit evenmin blijkt

dat er seksuele handelingen zouden gepleegd worden op tweelingen maar dat er slechts seksueel getinte

liederen zouden gezongen worden en dat uit de beschikbare landeninformatie ook blijkt dat het ritueel

actueel nog zeer weinig wordt uitgevoerd en dat het plaatsvindt kort na de geboorte, terwijl de

tweelingdochters van verzoekster ondertussen al zeven jaar oud zijn.

Uit dit alles besluit de Raad, dat verzoekster geenszins concreet aannemelijk maakt dat zij en haar

kinderen, in geval van terugkeer, riskeren tegen hun wil te zullen worden gedwongen door de

schoonfamilie van verzoekster deel te nemen aan een ritueel dat seksuele handelingen ten aanzien van

haar tweelingdochters zou impliceren.

Met betrekking tot haar vrees dat haar zoon omwille van zijn autisme zou gedwongen worden zich aan

duiveluitdrijving te onderwerpen, stelt de Raad vast dat verzoekster dit evenmin concreet aannemelijk

maakt. Ook hier kan de Raad slechts vaststellen dat volgens haar verklaringen haar schoonfamilie zag

dat haar zoon een probleem had toen hij vijf jaar was en dat zelfs haar man zei dat het kind niet van hem

kon zijn en dat zij wilden dat er een duiveluitdrijving zou plaatsvinden maar dat zij dit weigerde en er verder

ook niets gebeurde. Zij verklaart verder dat er in Uganda geen ziekenhuizen zijn waar ze dit checken

(notities PO II, p. 9). Uit de paspoortgegevens van haar zoon A. en haar verklaringen blijkt dat haar zoon

A. 12 jaar oud is. Verder kan nergens uit haar verklaringen blijken dat haar schoonfamilie of haar man

enige concrete actie zou ondernomen hebben tegen verzoekster of haar kinderen toen zij zich verzette

tegen de duiveluitdrijving. Ook hier kan de Raad niet anders dan vaststellen dat zij niet concreet

aannemelijk maakt dat haar zoon, in geval van terugkeer naar Oeganda, tegen haar wil aan een

duiveluitdrijving zou worden onderworpen. De loutere stelling in het verzoekschrift dat duiveluitdrijving

onmiskenbaar een risico inhoudt op ernstige schade en dat deze praktijken nog zeer gangbaar zijn binnen

de Lumanda stam, zonder hiervan enige objectieve informatie bij te brengen, kan daartoe geenszins

volstaan. Het komt aan verzoekster toe om haar vrees voor vervolging voor haar en haar kinderen omwille

van dergelijke rituelen concreet aannemelijk te maken in haar individuele omstandigheden. De Raad stelt

vast dat zij daartoe in gebreke blijft.

4.3.2. Met betrekking tot verzoeksters vrees voor vervolging omwille van haar politieke overtuiging als

gevolg van haar politieke activiteiten voor de NUP, voert verzoekster aan dat zij via collega’s van haar

bedrijf SMS Construction, dat eigendom is van haar broer, in contact kwam met Moses Bigirwa van de

oppositiepartij NUP en voor hem begon te werken als campagne medewerker voor de algemene

verkiezingen van 2021, tijdens dewelke Bigirwa kandidaat was voor het district Kamuli. Op verkiezingsdag

14 januari 2021 was verzoekster aanwezig als medewerker van de partij op het stembureau om te

controleren of alles correct verliep. Volgens haar verklaringen werd zij op 20 januari 2022 gearresteerd

door mannen van de militaire inlichtingendienst en meegenomen naar een plaats waar zij werd gefolterd

en verkracht om haar de bron van sponsoring van de NUP te doen onthullen en de naam van de

rebellengroep die zij ondersteunden (notities PO I, p. 14). Zij werd op 26 januari 2022 vrijgelaten onder

bedreiging dat zij niets mocht zeggen over wat haar overkomen was en werd door een motorrijder naar

een kliniek gebracht waar zij een infuus kreeg en getest werd op HIV waarna zij haar broer liet contacteren

om hem op de hoogte te brengen. Later werd haar verteld dat haar twee huishoudsters haar man

informeerden dat zij gearresteerd werd, die op zijn beurt het hoofd van hun dorp informeerde. Steeds

volgens haar verklaringen werden mensen van de NUP op de hoogte gebracht en deze gingen naar de

lokale politie en toen zij hoorden dat ze gearresteerd was met een wit busje zei de politie dat ze naar de
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CMI moesten gaan, waarna losgeld moest betaald worden om haar vrij te krijgen. Ter terechtzitting

verklaart verzoekster dat zij niet weet hoeveel moest betaald worden, maar herhaalt zij dat zij op die

manier werd vrijgelaten. Zij verklaart verder dat zij zich tweemaal ging melden (notities PO, p. 15) bij de

CMI zoals haar was opgedragen en licht ter terechtzitting toe dat na de tweede keer een man genaamd

E. die binnen de CMI werkt, had laten weten dat zij opnieuw zou worden aangehouden en zij daarop heeft

besloten, in overleg met haar partij dat zij het land zou verlaten.

Verzoeksters voorgehouden problemen hebben betrekking op haar activiteiten voor de oppositiepartij

NUP en moeten beoordeeld worden in het licht van de relevante informatie met betrekking tot haar land

van herkomst Oeganda. Verwerende partij heeft in het administratief dossier landeninformatie bijgebracht

die betrekking heeft op een vooraanstaand lid van de NUP, John Nambeshe, de resultaten voor de

verkiezingen van 14 januari 2021 in Oeganda voor het district Kamuli, de gebruikte talen in Oeganda, de

Kagadi Community en de locatie van het Balch Medical Center. Verzoekster brengt in het verzoekschrift

een internetlink bij naar een rapport van het US State Department, Uganda 2020 Human Rights Report,

2021; screenshots van de locatie van het Balch Medical Center en de Qualityworth Supermarket;

informatie over de afstand tussen Kampala en Bududa en tussen Kampala en Kamuli; persartikels over

arrestaties van Bigirwa Moses en een screenshot van recente telefoongesprekken tussen verzoekster en

haar neef en tussen verzoekster en Moses Bigirwa.

Uit het US Department of State rapport 2020 met betrekking tot de mensenrechtensituatie in Oeganda,

blijkt dat het regime in Oeganda van President Museveni nog steeds zijn toevlucht neemt tot harde

repressie tegen dissidenten en leden van de oppositie en dat de Oegandese veiligheidsdiensten zich

schuldig maken aan ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder moord, gedwongen verdwijningen

en foltering. Verder wordt het recht op vrije meningsuiting regelmatig geschonden, is er een hoge mate

van corruptie en straffeloosheid en is er een gebrek aan onderzoek naar en bestraffing van geweld tegen

vrouwen. Verkrachting van vrouwen blijft een probleem doorheen het hele land en lokale media maakten

melding van talrijke verkrachtingen en dat personen in een machtspositie vaak als daders hierbij betrokken

zijn, met inbegrip van leden van de veiligheidsdiensten, terwijl politiediensten de slachtoffers er vaak van

beschuldigen zelf aanleiding te hebben gegeven door hun kledij en dat smeergeld wordt aangenomen om

het onderzoek te stoppen of de beschuldigingen zonder meer af te wijzen.

In de bestreden beslissing wordt geen geloof gehecht aan verzoeksters politieke activiteiten omwille van

haar uiteenlopende verklaringen bij de luchtvaarpolitie en het CGVS met betrekking tot haar beweerde

problemen in dit verband, alsook tijdens het interview bij (DVZ) met betrekking tot haar activiteiten bij de

NUP; de vaststelling dat zij niet wist wie de tegenstanders van Moses Bigirwa waren en evenmin wie John

Baptist Nashembe is; en de vaststelling dat zij legaal met haar paspoort vanuit de luchthaven van Entebbe

Oeganda verliet. Verder wordt in de bestreden beslissing met betrekking tot haar arrestatie en foltering

door de autoriteiten opgemerkt dat zij deze feiten niet vermeldde bij de luchtvaarpolitie en wordt het

doktersattest van het Balch Medical Center omwille van vastgestelde eigenaardigheden betreffende dit

document als een bijkomende negatieve indicatie beschouwd voor de geloofwaardigheid van haar

ondergane vervolging.

4.3.2.1. Vooreerst merkt de Raad op dat uit de bestreden beslissing blijkt dat veel belang wordt gehecht

aan de verschillende verklaringen die werden opgetekend bij de luchtvaartpolitie en tijdens de persoonlijke

onderhouden bij het CGVS. In zoverre wordt gewezen op het feit dat verzoekster haar problemen met

haar familie inzake haar vrees voor haar kinderen om aan rituelen te worden onderworpen niet vermeldde

bij de luchtvaartpolitie, kan de Raad volstaan met te verwijzen naar het voorgaande, waarbij werd

vastgesteld dat zij haar vrees voor vervolging omwille van haar weigering haar kinderen aan bepaalde

rituelen te onderwerpen niet aannemelijk maakt.

Waar in de bestreden beslissing wordt gewezen op het feit dat zij deze problemen niet vermeldde bij de

luchtvaartpolitie en zij wat haar problemen ingevolge haar politieke activiteiten betreft er enkel verwees

naar een goede vriend die omwille van politieke banden werd vermoord, is de Raad van oordeel dat de

vastgestelde verschillen tussen het verslag van de Luchtvaartpolitie en de notities van het persoonlijk

onderhoud in casu niet kan worden weerhouden als element om tot de ongeloofwaardigheid van haar

verklaringen omtrent de beweerde vervolgingsfeiten te besluiten.

Uit de lezing van het administratief dossier blijkt dat in het “Verslag Aanvraag Internationale Bescherming”

onder de rubriek “relaas betrokkene” het volgende wordt vermeld: “Betrokkene vraagt internationale

bescherming. Een goede vriend van haar zou behoren tot een bepaalde politieke strekking in Oeganda

en zou om deze reden vermoord zijn in Oeganda. Nu wordt betrokkene eveneens bedreigd met de dood

door de mensen dewelke haar vriend zouden hebben vermoord omdat zij een hechte band met hem had.
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Haar echtgenoot en vader van haar kinderen woont nog in Oeganda.” Zoals terecht aangevoerd in het

verzoekschrift en benadrukt ter terechtzitting door verzoeksters advocaat, blijkt uit de notities van het

tweede persoonlijk onderhoud, er op gewezen dat zij bij aankomst bij de luchthavenpolitie al een korte

verklaring kon afleggen over waarom zij internationale bescherming vraagt, dat verzoekster het volgende

verklaart: “Ja, het was iemand die daar stond, deze vrouw zei wat zijn uw redenen, ik zei, het is politiek

en ok we zullen het u vragen als we schrijven, ze namen mijn vingerafdrukken toen en ze zei dan er zal

iemand komen om het u te vragen. Nadat ze mij had gecheckt zeiden ze me echter: “Ga zitten waar je

kinderen zitten.” Ik ging en ik zat daar, ik zat daar 30 minuten en dan namen ze ons naar het centrum, ik

werd niet veel gevraagd. Degene die mijn vingerafdrukken nam, ik zei hem dat het politiek was en hij zei

zullen het u straks vragen. Het is mij daarna nooit meer gevraagd” (notities PO II, p. 15). Later door de

dossierbehandelaar ter verduidelijking gevraagd wanneer zij de uitleg gaf (aan de luchtvaartpolitie) over

wie werd gearresteerd, antwoordt verzoekster het volgende: “Het was toen ik geïnterviewd werd en op

dat moment vroegen ze mij de vingerafdrukken, dan zei ik dat het politiek was, ik ben gearresteerd, ze

vroegen mij allerlei zaken en dan ok. We zullen u verder vragen stellen, dan kwam er een vrouw en ze

controleerde me, ze kwamen voor de controle ik werd gezeten en dat zeiden ze dat ik moest zitten, we

zullen u bevragen als we schrijven, de vrouw deed de controle, hierna, toen de man zei dat hij mij zou

bevragen als we schreven, hij ging weg, dan zei ze dat ik naar de kinderen mocht, dan aten we daar, dan

kwamen ze en ze namen me mee”. Waar in het verzoekschrift wordt gesteld dat verzoeksters advocaat

een kopie van het “grensverslag” heeft opgevraagd en dit geen verklaring bevat van verzoekster, stelt de

Raad vast dat zij dit stuk niet bijvoegt en dit zich evenmin in het administratief dossier bevindt zodat haar

stelling niet kan worden nagegaan. Wel stelt de Raad vast dat de beschrijving door verzoekster van de

wijze waarop zij werd bevraagd door de luchtvaartpolitie tijdens het nemen van vingerafdrukken en het

verloop van de procedure bij de luchtvaartpolitie minstens vragen doet rijzen over de wijze waarop deze

procedure heeft plaatsgevonden en dat onduidelijk is of haar daadwerkelijk nog verder de kans werd

gegeven om verdere toelichting te geven bij de luchtvaarpolitie nadat haar zou gezegd zijn dat haar verder

vragen zouden worden gesteld nadat zij had verklaard dat haar redenen politiek waren en haar werd

gezegd dat ze haar verder vragen zouden stellen. De Raad merkt bovendien op dat de vordering tot

terugdrijving als datum van aankomst 06u47 vermeldt, dat de verslagen aanvraag internationale

bescherming als datum en uur van de controle door de luchthavenpolitie 7u 15 vermelden, zodat de

controle en het gesprek met de luchthavenpolitie in elk geval minder dan een uur in beslag heeft genomen

en de Raad kan enkel vaststellen dat het verslag van de Federale Politie over haar verklaringen zeer kort

is. Gelet op het voorgaande kan het feit dat verzoeksters verklaringen zoals opgetekend in het verslag

aanvraag internationale bescherming van de luchthavenpolitie verschillen van haar verklaringen in de

notities van de twee persoonlijke onderhouden in elk geval niet als een doorslaggevend element worden

beschouwd bij de beoordeling van verzoeksters geloofwaardigheid en kunnen hieruit geen sluitende

conclusies worden getrokken wat betreft de geloofwaardigheid van de door haar voorgehouden

vervolgingsfeiten. Zo uit het administratief dossier kan blijken dat verzoekster geacht kan worden

voldoende Engels te verstaan, zoals vermeld in de bestreden beslissing en niet wordt betwist door

verzoekster, doet dit geen afbreuk aan het voorgaande waarbij wordt vastgesteld dat het verslag aanvraag

internationale bescherming van de luchtvaartpolitie zeer summier is en dat de omstandigheden van de

controle door de luchtvaartpolitie zoals omschreven door verzoekster en die niet betwist worden door

verwerende partij, niet toelaten om conclusies te verbinden aan de vastgestelde tegenstrijdigheden met

haar verklaringen zoals opgetekend in de notities van het persoonlijk onderhoud.

4.3.2.2. Met betrekking tot haar politieke activiteiten en haar tewerkstelling bij het bedrijf SMS

Construction, via dewelke zij volgens haar verklaringen in contact kwam met Bigirwa en waar zij ook NUP

militanten een stageplaats bezorgde, legt zij een aantal documenten voor. Verzoekster verklaart over haar

tewerkstelling dat zij in een bouwbedrijf begon te werken van haar broer in 2013 en dat het bedrijf in 2018

fuseerde met andere bedrijven die vanaf dan actief was onder de naam SMS en dat zij er werkte als

directeur corporate and social affairs (notities PO I p. 12). Uit de bestreden beslissing blijkt dat verwerende

partij niet in twijfel trekt dat zij voor het bedrijf SMS Construction heeft gewerkt en er een leidinggevende

positie had. De Raad stelt vast dat de door verzoekster neergelegde werknemerskaart van Quickway is

uitgereikt op 1 augustus 2013 en verzoeksters functie als directeur vermeldt. De werknemerskaart van

SMS Construction Limited is uitgereikt op 1 april 2018 en vermeldt verder “designation: Dir. Corporate &

Social Affairs”. Uit de inhoudsopgave van de map “documenten voorgelegd door de asielzoeker” in het

administratief dossier blijkt dat de originelen ervan gezien werden door verwerende partij. Er kan dan ook

aangenomen worden dat zij als directeur werkte bij het bedrijf vanaf 2013.

Wat haar politieke activiteiten voor NUP betreft, verklaart verzoekster dat zij in 2019 lid werd van het NUP

toen het nog People Power heette en de agenda en beloftes van de partij inzake jobs en medische zorg

ondersteunde en omdat er veel onrecht was. Zij verklaart dat zij Moses Bigirwa leerde kennen omdat hij
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twee vrienden had in SMS Construction en hij het bedrijf soms bezocht en met hen praatte. Zij stelt dat zij

een aantal jongeren aan een job hielp in haar bedrijf. Waar ter terechtzitting verzoeksters advocaat toelicht

dat zij omwille van haar hoge functie in het bedrijf een interessant profiel had voor de NUP omdat zij jonge

militanten van de NUP op die manier aan werk kon helpen, blijkt dit niet onverkort uit haar verklaringen

tijdens de persoonlijke onderhouden, maar blijkt hieruit wel dat zij regelmatig jongeren rekruteerde, maar

werd verder niet ingegaan op het profiel van deze jongeren.

In de bestreden beslissing wordt het niet geloofwaardig geacht dat verzoekster campagne voerde voor

Moses Bigirwa omdat zij niet wist wie de tegenstanders waren van Bigirwa en wie won en omdat zij niet

wist wie John Baptist Nambesche was. Wat verzoeksters activiteiten als campagnemedewerkster betreft,

stelt de Raad vast dat verzoekster tijdens het eerste persoonlijk onderhoud gedetailleerd kan antwoorden

op specifieke vragen over de rol van Moses Bigirwa binnen de partij alsook op algemene vragen over de

NUP zoals de ligging van het hoofdkwartier van de NUP, de naam en bijnaam van de leider van de partij,

het logo van de partij en de voornaamste doelstellingen van de partij (notities PO I, p. 20), zij de

verkiezingen correct situeert op 14 januari 2021, evenals de zetel en district waarvoor Moses Bigirwa zich

kandidaat stelde en dat dit in overeenstemming is met de door partijen bijgebrachte landeninformatie. De

Raad stelt evenwel vast dat verzoekster tijdens het eerste persoonlijk onderhoud niet wist welke kandidaat

won in het Kamuli district waar Moses Bigirwa zich kandidaat stelde, maar stelde dat deze persoon van

de heersende partij NRM was en dat er vier kandidaten waren (notities PO I, p. 20-21). Tijdens het tweede

persoonlijk onderhoud wordt opnieuw gevraagd wie de verkiezingen won in Kamuli waarop verzoekster

antwoordt: “Iemand die Kagaya Baroda heette. Voor welke partij? Ze was onafhankelijk, maar veel

mensen zeggen dat ze een NRM persoon is, maar op haar kaart is ze onafhankelijk” (notities PO II, p.

17). Hieruit kan weliswaar blijken dat zij tijdens het eerste persoonlijk onderhoud de naam van de persoon

die won niet kon noemen en stelde dat hij van de NRM was en tijdens het tweede persoonlijk onderhoud

wel, maar blijkt dat zij tijdens het tweede persoonlijk onderhoud wel toelicht dat deze persoon, hoewel

officieel onafhankelijk volgens velen NRM is en dat zij ook wist dat er vier kandidaten waren. De Raad

stelt vast dat, behalve het aantal stemmen dat Kayaga Borda behaalde, geen informatie werd bijgebracht

door beide partijen met betrekking tot deze persoon, zodat de verklaringen van verzoekster hierover

verder ook niet kunnen getoetst worden aan objectieve landeninformatie. Met betrekking tot John Baptiste

Nambesche wordt een Wikipedia pagina bijgebracht, waarin wordt gesteld dat hij de Vice-President is van

de partij, Oostelijke regio en de leider van de oppositie in het parlement. De Raad stelt vast dat het feit

dat verzoekster hem niet kende inderdaad moeilijk te rijmen valt met haar verklaringen dat zij actief

campagne voerde voor de NUP en voor de NUP ook de verkiezingen op het stembureau controleerde.

Weliswaar blijkt ook uit deze informatie dat Nambesche opkwam in het Bududa District, dat volgens de

informatie bijgebracht door verzoekster, 257 kilometer van Kampala ligt, maar dit neemt niet weg dat het

om een leidinggevende figuur gaat binnen en buiten de partij, zodat het feit dat verzoekster niet fulltime

met politiek bezig was, haar gebrek aan kennis over deze persoon niet volledig kan verklaren. Evenwel

blijkt uit de notities van het tweede persoonlijk onderhoud dan weer wel dat zij wel de naam van de

secretaris generaal van de NUP kent, en tijdens het tweede persoonlijk onderhoud op vraag van de

dossierbehandelaar Bobi Wine, de voorzitter van de NUP en Moses Bigirwa aanduidt op een foto op een

document dat haar werd voorgelegd. De Raad stelt vast dat verder uit het administratief dossier niet kan

blijken welke foto’s haar werden getoond en dat verwerende partij evenmin aangeeft dat zij deze personen

verkeerdelijk zou hebben aangeduid.

Wat haar politieke activiteiten betreft, legt verzoekster op 19 mei 2022, datum van het eerste persoonlijk

onderhoud, een kopie van haar lidkaart van de NUP voor alsook een kopie van een zogenaamde

“campaign agent” card alsook een originele “letter of recommendation for Miss N.H(…H.).K.”.

De Raad wijst er vooreerst op dat verzoekster gevolgd kan worden in zoverre zij stelt dat op verzoekster

een medewerkingsplicht rust en dat zij heeft getracht om bewijzen bij te brengen door de NUP te

contacteren. Indien zij inderdaad geen documenten zou hebben meegebracht met betrekking tot haar

lidmaatschap van de NUP en zij deze na een gesprek met haar advocaat tracht te bekomen, kan haar

bezwaarlijk verweten worden dat zij documenten tracht te bekomen en deze ook voorlegt. De Raad stelt

in dit verband ook vast dat verzoekster ook de email-correspondentie tussen haar en haar advocaat en

deze tussen haar advocaat en de NUP neerlegt, zodat zij hierover op een transparante wijze over

communiceert. De Raad stelt evenwel vast dat uit de bestreden beslissing blijkt dat enkel de

“partijgetuigenis”, waarvan de Raad aanneemt dat hiermee de aanbevelingsbrief van 17 mei 2022 wordt

bedoeld, als gesolliciteerd wordt bestempeld. Uit de email-correspondentie tussen verzoekster en NUP

en haar advocaat en NUP blijkt, zoals uiteengezet in het verzoekschrift, dat verzoekster door haar

advocaat werd geadviseerd om contact op te nemen met NUP en bewijs op te vragen van haar

lidmaatschap van deze partij en dat verzoeksters advocaat uiteindelijk de neergelegde documenten heeft

ontvangen. Verder blijkt uit de correspondentie tussen verzoeksters advocaat en de NUP dat in antwoord
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op haar e-mail waarin wordt gevraagd naar een officieel certificaat van de NUP waarin staat dat

verzoekster een persoonlijke vriend is van Moses Bigirwa en beschreven wordt op welke wijze zij de NUP

hielp, de aanbevelingsbrief van 17 mei 2022 werd bezorgd en haar lidmaatschapskaart. Verder blijkt

hieruit dat in een afzonderlijke e-mail aan de advocaat wordt gemeld dat ook een “letter as campaign

agent” is gevonden en waarin de auteur stelt niet te weten of dit een toegevoegde waarde kan hebben als

hij/zij het naar verzoeksters advocaat stuurt, zodat, zoals aangevoerd in het verzoekschrift, hieruit kan

blijken dat de campagne agent kaart spontaan werd vermeld door de NUP en hierom niet werd gevraagd.

Hoewel de aanbevelingsbrief een zeker gesolliciteerd karakter vertoont in de zin dat verzoeksters

advocaat vroeg om een beschrijving van verzoeksters taken binnen de NUP, kan dit in casu, en gelet op

bovenstaande vaststellingen met betrekking tot verzoeksters kennis van de partij en de overige door haar

voorgelegde documenten, niet volstaan om geen geloof te hechten aan haar betrokkenheid bij de NUP

en de door haar ingeroepen vervolgingsfeiten die hiervan het gevolg zouden geweest zijn.

Wat betreft de foutieve schrijfwijze van verzoeksters naam op de lidmaatschapskaart en de

campagnekaart, stelt de Raad het volgende vast. Op de lidkaart wordt verzoeksters voornaam (H…r.)

gespeld alsook op de kopie van de campaign agent card. Hieruit blijkt dat de voornaam van verzoekster

op haar lidkaart en campaign agent card foutief (in vergelijking met de gegevens op de kopie van haar

paspoort opgenomen in het verslag aanvraag internationale bescherming van de Federale Politie) is

gespeld. Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud worden “nieuwe documenten” besproken met

verzoekster. De notities van het dit persoonlijk onderhoud bevatten hierover het volgende: “PO pakt

nieuwe documenten. Dit is uw rijbewijs? Klopt. Wat is dit precies? Dat is een kaart voor de

campagneagenten, we deden dit voor Bigirwa, dit was de kaart waarmee ik aantoonde dat ik een

campagne agent was. Waarom staat er op deze kaart H…r in de plaats van H…h? Ze hebben het verkeerd

neergeschreven. Op mijn kaart heb ik het gecorrigeerd, maar op deze staat de fout en op mijn eigen

campagne kaart heb ik het vervangen. Dus op uw eigen kaart paste u dit aan? Ja. Het is een formulier

dat ik invulde, maar het was zo in hun dossiers en daarom staat het er zo op”. In het verzoekschrift wordt

terecht betoogd dat verzoekster tijdens haar relaas aangaf dat zij op haar exemplaar de naam aanpaste,

maar dat het exemplaar in het NUP archief ongewijzigd bleef tot nu en dat de schrijffout destijds in de

voornaam zoals vermeld op de lidmaatschapskaart meer dan waarschijnlijk werd hernomen op de

“campaign agent card” van verzoekster en dat het attest van de NUP een recent opgesteld document is.

In de huidige stand van zaken, en in het licht van bovenstaande vaststellingen met betrekking tot

verzoeksters kennis van de NUP en de toelichting in het verzoekschrift en ter terechtzitting, kan niet

worden uitgesloten dat verzoeksters naam foutief werd gespeld op haar lidmaatschapskaart en dat deze

dan ook werd overgenomen bij het opstellen van de campagnekaart.

Uit dit alles blijkt in de huidige stand van zaken dat verzoekster kennis heeft van bepaalde aspecten van

en bepaalde personen binnen de NUP, maar dat er ernstige vraagtekens blijven inzake haar actieve

betrokkenheid bij de NUP en de mate waarin zij actief heeft deelgenomen aan de campagne van Moses

Bigirwa, zodat verzoekster haar werkelijke betrokkenheid bij de NUP lijkt aan te dikken en deze

belangrijker lijkt te doen uitschijnen dan zij in werkelijkheid was. Evenwel stelt de Raad vast dat

verwerende partij enkel informatie van Wikipedia bijbrengt met betrekking tot John Baptist Kashembe en

de verkiezingsresultaten van januari 2021, maar dat het administratief dossier geen verdere relevante

informatie afkomstig van objectieve en betrouwbare bronnen bevat met betrekking tot de actuele politieke

situatie in Oeganda en meer in het bijzonder de mate waarin aanhangers van de NUP met een laag

politiek profiel, zij het als sympathisant, zij het als actief lid, actueel geviseerd worden door het regime in

Oeganda. De door verzoekster bijgebrachte landeninformatie schetst een algemeen beeld van

wijdverspreide mensenrechtenschendingen tegen opposanten, maar heeft betrekking op het jaar 2020 en

bevat geen informatie over de nasleep van de verkiezingen van januari 2021, waarin verzoekster beweert

campagne te hebben gevoerd voor Moses Bigirwa. De beschikbare informatie is beperkt en laat

onvoldoende toe om verzoeksters verklaringen en profiel te toetsen aan relevante actuele objectieve

landeninformatie inzake de situatie van (sympathisanten van) opposanten in Oeganda.

Met betrekking tot de arrestatie en verkrachting waarvan verzoekster verklaart het slachtoffer te zijn

geweest, stelt de Raad verder vast dat verzoekster zowel tijdens het interview bij de DVZ als tijdens het

persoonlijk onderhoud bij het CGVS verklaart dat zij verkracht werd en dat werd gedreigd dat haar

aanranders een stok in haar private delen zouden steken (notities PO I, p. 14) als ze niet zou meewerken.

In dit verband wijst de Raad op de in het UNHCR Handbook opgenomen UNHCR Guidelines on Gender-

related persecution van 7 mei 2022, volgens dewelke het noodzakelijk is een aantal procedurele garanties

in acht te nemen tijdens interviews met slachtoffers van seksueel misbruik en het onnodig is om de

precieze details van het seksueel misbruik zelf vast te stellen maar kan dit wel vereist zijn met betrekking

tot de gebeurtenissen voorafgaand aan en na het misbruik, de omstandigheden en details zoals woorden
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of zinnen uitgesproken door de daders, details van de daders en waar het plaatsvond alsook de motivatie

van de daders (zie UNHCR Guidelines, paragraaf 36). In casu stelt de Raad vast dat verzoekster

gedurende twee persoonlijke onderhouden geen specifieke bijkomende vragen werd gesteld over de

omstandigheden van de voorgehouden verkrachting noch over de daders en dit dus verder nagenoeg

onbesproken bleef, hoewel verzoekster ter staving van haar arrestatie en verkrachting een kopie van een

medisch attest voorlegt dat de hoofding van het Balch Medical Center draagt en gedateerd is op 26 januari

2022 en deze vervolgingsfeiten tot de kern van haar asielrelaas behoren.

In de bestreden beslissing wordt, zoals terecht aangevoerd in het verzoekschrift, geen inhoudelijke

beoordeling gemaakt van dit document maar wordt het als een bijkomende negatieve indicatie voor

verzoeksters geloofwaardigheid beschouwd. Zoals reeds aangehaald, kan de vaststelling dat verzoekster

haar arrestatie en foltering niet vermeldde tijdens haar initiële verklaring bij de luchtvaartpolitie om de

hoger uiteengezette redenen niet volstaan om tot de ongeloofwaardigheid van de beweerde arrestatie en

verkrachting te besluiten.

Waar in de bestreden beslissing wordt gewezen op het feit dat verzoekster niet weet hoe contact kan

worden opgenomen met deze medische post wordt in het verzoekschrift er terecht op gewezen dat

verzoekster uitdrukkelijk verklaarde dat zij de medische post niet kende en er nooit voordien geweest was

en er door een motorrijder naar toe werd gebracht. Dat zij niet wist hoe contact kon worden opgenomen

met deze medische post kan dan ook bezwaarlijk aan verzoekster verweten worden. Uit de notities van

het persoonlijk onderhoud blijkt dat zij gevraagd naar de naam van de kliniek antwoordt: “(VZ stottert)

“Bulch, Balch Medical Center, zoiets” (notities PO I, p. 17). De Raad kan verzoekster volgen waar zij stelt

dat hieruit niet onverkort kan blijken dat zij op “gissende wijze” antwoordde op de vraag, zoals gesteld in

de bestreden beslissing, des te meer nu zij verklaarde dat zij er nooit voordien geweest was en de kliniek

niet kende. Verder stelt de Raad vast dat het document verzoeksters naam, adres en telefoonnummer

vermeldt en als datum 26 januari 2022. Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat de laatste zes

cijfers vermeld op het attest dezelfde zijn, kan de Raad slechts vaststellen dat de volledige

telefoonnummers wel verschillend zijn en verder niet kan blijken dat beide nummers werden nagetrokken,

maar in de bestreden beslissing enkel wordt verwezen naar het nummer dat zou toebehoren aan de

Kagadi Community. Verder stelt de Raad vast dat verzoekster een aantal screenshots neerlegt van een

video die volgens haar verklaringen door haar neef U. werden gemaakt en waarin in één camerabeweging

beelden werden gemaakt van de omgeving van het Balch Medical Centre. De Raad stelt vast dat een

screenshot van de video wordt bijgebracht van een groot bord van het Balch Medical Centre met hetzelfde

logo als het logo op het door verzoekster neergelegde attest, waarop ook één van de twee

telefoonnummers staat die eveneens voorkomen op het medisch attest van dit centrum, alsook een

screenshot van een gebouw met opschrift “Qualiworth Supermarket” (verzoekschrift, stuk 8). Zo uit de

neergelegde screenshots de precieze locatie van het Balch Medical Centre ten opzichte van de Qualiworth

Supermarket niet zonder verdere verificatie van de video kan blijken, en ter terechtzitting de videopname

niet kan worden bekeken, blijkt hieruit wel dat één van de telefoonnummers op het door verzoekster

neergelegde attest een telefoonnummer van het Balch Medical Centre is, en dat uit de informatie in het

administratieve dossier blijkt dat er een website is van dit centrum.

Gelet op deze vastellingen en gelet op de ernst van de door verzoekster aangehaalde vervolgingsfeiten

en het feit dat zij verder niet is gehoord over de verkrachting waarvan zij beweert het slachtoffer te zijn

geworden, kunnen de vaststellingen in de bestreden beslissing en de informatie in het administratief

dossier met betrekking tot het document zelf in de huidige stand van zaken dan ook niet volstaan om te

besluiten dat het neergelegde document een negatieve indicatie vormt inzake de door verzoekster

voorgehouden vervolgingsfeiten. Het is bijgevolg aangewezen dat de bijgebrachte stukken verder worden

onderzocht in het licht van bovenstaande vaststellingen, nu zij na verificatie mogelijk een nieuw licht

kunnen werpen op verzoeksters verklaringen inzake de aangehaalde vervolgingsfeiten. De loutere

vaststelling dat verzoekster op legale wijze Oeganda kon uitreizen en de elementen uit het visumdossier

kunnen bijgevolg in de huidige stand van zaken, gelet op het voorgaande, niet volstaan om de bestreden

beslissing te schragen.

5. Gelet op het voorgaande, de grenzen van de ondervraging ter terechtzitting en het gebrek aan

onderzoeksbevoegdheid ontbreekt het de Raad in deze stand van zaken aan essentiële elementen om te

komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of

hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. Bijgevolg dient de bestreden

beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet te worden vernietigd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

10 juni 2022 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één juli tweeduizend tweeëntwintig door:

dhr. K. POLLET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. A. DE LUYCK, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

A. DE LUYCK K. POLLET


