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nr. 100 595 van 8 april 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Djiboutiaanse nationaliteit te zijn, op

28 december 2012 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 30 november 2012.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 februari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. BAERT, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en van

attaché M. HUYGHE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers kwamen volgens hun verklaringen op 28 mei 2012 het Rijk binnen en dienden op 30

mei 2012 een asielaanvraag in. Op 30 november 2012 werden de beslissingen tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissingen.

1.2. De bestreden beslissing voor mijnheer Q. A. S. (verzoeker) luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Djiboutiaanse nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Djibouti-stad en van

etnische origine Arabier/Jemeniet te zijn.

U werd op 24 november 1987 geboren te Djibouti-stad. U werd geboren in de wijk Quartier 2 en

groeide op in de ouderlijke woning in de wijk Quartier 2. Uw grootvader langs moederszijde, A.

A., verhuisde lange tijd geleden naar Jemen. U werd op straat vaak beledigd en met stenen bekogeld

door Somali omwille van uw etnische afkomst. Begin 2008 verhuisde u gedeeltelijk naar de woning van

uw grootouders langs moederszijde in de buurt Suq Doqsile in een u onbekende wijk of quartier

in Djibouti-stad met de bedoeling er een eigen zaak op te starten. In deze woning woonde enkel

uw grootmoeder langs moederszijde, N. A. I., aangezien uw grootvader langs moederszijde, A. A., reeds

lang geleden naar Jemen verhuisde. Uw grootouders’ woning bevond zich op de bovenverdieping en op

de benedenverdieping opende u begin 2008 een eigen zaak in sanitair en badkamerartikelen. Sinds de

opening van uw zaak kwam de politie u vaak geld vragen om khat te kopen. U werd door hen geviseerd

omdat u Arabier was. U verbleef afwisselend in de woning van uw grootmoeder langs moederszijde in

de buurt Suq Doqsile en in uw ouderlijke woning in de wijk Quartier 2. Op 22 januari 2009 huwde u met

N. K. A. (O.V. nr. 12/15993/B – C.G. nr. 7.516.423). Na uw huwelijk trokken u en uw echtgenote

permanent in in de woning van uw grootmoeder langs moederszijde in de buurt Suq Doqsile. Sinds uw

huwelijk weigerde u de politie nog geld te geven omdat u uw echtgenote diende te onderhouden. Op een

dag in 2009, ongeveer 2 maanden na uw huwelijk, weigerde u de politie geld te geven en u schreeuwde

de 3 politieagenten verwensingen toe. U werd gearresteerd en naar een klein politiecommissariaat

gebracht. U werd beledigd en geslagen tijdens uw detentie. De volgende dag werd u vrijgelaten.

Ongeveer 4 maanden later, in 2009, kwamen 2 politieagenten u opnieuw geld vragen. U was boos en

schreeuwde. Ook de politieagenten schreeuwden waarop uw grootmoeder langs moederszijde naar

beneden kwam. Uw grootmoeder vreesde dat u opnieuw zou gearresteerd worden. De politieagenten

gaven uw grootmoeder een duw en hierop begon u de politieagenten te slaan. U werd gearresteerd en

vastgezet. U werd tijdens uw detentie geslagen en gefolterd. U werd vrijgelaten. In 2011 kwam een

commandant/officier naar uw zaak in sanitair en badkamerartikelen en vertelde u dat de woning van uw

grootouders waarin uw zaak gevestigd was voortaan toebehoorde aan de staat. U ging niet akkoord en

toonde de eigendomsdocumenten van het gebouw. De commandant/officier nam de

eigendomsdocumenten mee en beloofde de kwestie te zullen nakijken. Ongeveer één maand later

kwamen politieagenten naar uw zaak in sanitair en badkamerartikelen en vertelden u dat jullie het

gebouw dienden te verlaten zoniet zouden jullie met geweld uit het gebouw worden ontzet. U was niet

akkoord doch de politieagenten repliceerden dat u uw eigendomsdocumenten moest tonen. Aangezien u

de eigendomsdocumenten reeds aan de commandant/officier had gegeven had u geen verweer. Uw

grootmoeder maande u aan kalm te blijven. Eind 2011 zette u uw professionele werkzaamheden in uw

zaak van sanitair en badkamerartikelen stop doch u bleef wonen in de woning van uw grootouders langs

moederzijde in de buurt Suq Doqsile. In februari 2012 lag u te slapen wanneer de politie op de deur

kwam kloppen. U weigerde de deur te openen doch de politieagenten forceerden de deur. Uw

grootmoeder en uw zwangere echtgenote werden geslagen waarop u de politieagenten aanviel. De

woning van uw grootouders langs moederzijde in de buurt Suq Doqsile werd niettemin in beslag

genomen. U en uw echtgenote verhuisden naar uw ouderlijke woning in Quartier 2. Twee dagen na de

inbeslagname ging u naar een rechtbank waarvan u de benaming niet kent en wilde u klacht gaan

indienen. Aangezien u geen bewijzen had kon men uw klacht echter niet behartigen. U vroeg aan uw

vriend H. in welke moskee de commandant/officier ging bidden. U ging eind februari 2012 naar de

moskee in de wijk Gabood en poogde een gesprek aan te knopen met de commandant/officier. De man

scheepte u echter af waarop u boos werd. U werd ter plaatse gearresteerd door militairen/politiemannen

die u per auto naar de Gabood-gevangenis wilden brengen. Onderweg wilden de

militairen/politiemannen khat kopen waarna u van de gelegenheid gebruik maakte om uit het voertuig te

vluchten. Eind februari 2012 vluchtte u aldus naar de woning van een vriend, H. genaamd, in de wijk

Arhiba. Uw vriend H., waarvan u de volledige naam niet kent, was werkzaam voor het Ministerie van

Transport in Djibouti. H. ging naar uw ouderlijke woning om uw ouders op de hoogte te stellen van wat

gebeurde doch H. zag dat de politie bij uw ouders aanwezig was en hen beledigde. Nadat de politie

vertrokken was praatte H. met uw ouders die H. vroegen u het land uit te krijgen en u hun juwelen over

te maken. Uw echtgenote vervoegde u in de woning van H.. Eind april 2012 verlieten u en uw

echtgenote de woning van uw vriend H. omdat jullie Djibouti wilden verlaten. Jullie reisden naar de stad

Obokh (Djibouti) alwaar jullie 2 weken verbleven in een huis dat toebehoorde aan de oom van H.. In mei

2012 verlieten u en uw echtgenote Obokh en reisden jullie per boot naar Jemen. Jullie reisden naar

San’a (Jemen) alwaar jullie op 27 mei 2012 met valse Jemenitische paspoorten een vliegtuig naar
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Frankrijk namen. Vervolgens reisden jullie op 28 mei 2012 per trein naar België. Op 30 mei 2012 vroeg u

asiel aan. Op 5 juli 2012 werd uw zoon A. Q. A. geboren te Turnhout. Uw zoon lijdt aan de erfelijke en

ernstige bloedziekte hemofilie. U had telefonisch contact met uw moeder en vader in Djibouti die u

vertelden dat de woning van uw grootouders langs moederszijde vernield werd door de politie en dat de

politie op zoek was naar u.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

voor vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op

het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

niet aannemelijk heeft gemaakt.

U beweert over de Djiboutiaanse nationaliteit te beschikken en Djibouti te hebben verlaten nadat

u problemen kende omwille van uw etnische origine: Arabier/Jemeniet.

Er dient opgemerkt te worden dat u doorheen uw gehoor voor het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder CGVS) er niet in geslaagd bent uw

beweerde Djiboutiaanse nationaliteit aannemelijk te maken.

Ten eerste dient opgemerkt te worden dat uw geografische, etnografische en socio-

politieke kennis over Djibouti ernstige lacunes vertoont.

Hoewel u verklaarde dat u vanaf begin 2008 deeltijds en vanaf uw huwelijk op 22 januari

2009 permanent inwoonde in de woning van uw grootouders in de buurt Suq Doqsile (p. 4 en 7) is

het merkwaardig dat u verklaarde niet met zekerheid te weten in welke wijk of quartier Suq Doqsile

gelegen is (p. 5). Zo verklaarde u aanvankelijk dat Suq Doqsile gelegen is in Quartier 2 (p. 5) waarna u

stelde dat Suq Doqsile niet gelegen is in Quartier 2 maar mogelijks gelegen is in Quartier 1 (p. 5) om ten

slotte te stellen dat u niet met zekerheid weet in welke wijk of quartier Suq Doqsile gelegen is (p.

5).Wanneer de interviewer van het CGVS u vervolgens vroeg of u dorpen en steden kon benoemen die

in de onmiddellijke omgeving van Djibouti-stad gelegen zijn (p. 20-21) kon u enkel Arta benoemen (p.

21) omdat u er verklaarde geweest te zijn (p. 21). Opnieuw gevraagd of u naast Arta andere dorpen

en steden in de onmiddellijke nabijheid van Djibouti-stad kent (p. 21) repliceerde u enkel Obokh,

Teggourra en Ali Sabieh te kennen (p. 21) Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een

kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er wel degelijk diverse dorpen dichter

gelegen zijn bij Djibouti-stad dan de door u genoemde plaatsen. U verklaarde voorts geen enkele stad of

dorp te kennen dat zich in de onmiddellijke omgeving van Obokh bevindt hoewel u er toch 2 weken

resideerde in de maand mei 2012 (p. 11). U kon naast Avenue 13 (p. 5) voorts geen enkele straat, geen

enkele laan en geen enkel plein in Djibouti-stad benoemen (p. 25) hoewel uit informatie waarover het

CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat in

Djibouti-stad toch talrijke lanen, starten en pleinen met welbekende namen telt. Voorts is het

merkwaardig dat u aanvankelijk verklaarde dat er in Djibouti geen politieke partijen bestaan (p. 17),

vervolgens stelde dat u geen namen van politieke partijen in Djibouti kent (p. 21) en u ook geen enkele

oppositiepartij kon benoemen (p. 22). Nochtans blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier en dat in Djibouti een coalitie van 4

regeringsgezinde partijen aan de macht is en er ook diverse oppositiepartijen bestonden. U verklaarde

niet te weten welke politieke partij momenteel in Djibouti aan de macht is (p. 21-22) en u kon evenmin

toelichten tot welke politieke partij de huidige president behoort (p. 22). U verklaarde niet te weten of de

Arabieren al dan niet een politieke partij in Djibouti hebben (p. 22) en ook wist u niet met zekerheid of de

Afar zich verenigd hebben in een bepaalde politieke partij (p. 22). Hoewel u de naam van de president

van Djibouti beweerde te kennen (p. 22) kon u verder geen enkele minister in Djibouti bij naam noemen

(p. 22) en u verklaarde niet te weten tot welke subclan van Somali de president behoort (p. 22).

Gevraagd of u belangrijke politici van de overheid of oppositie bij naam kon noemen (p. 22) bleek u

enkel de naam van de vorige president te kennen en u voegde hier aan toe “de rest ken ik niet” (p. 22).

U kon niet toelichten wat de nationale feestdag is in Djibouti (p. 23) en u beweerde niet te weten

wanneer Djibouti precies onafhankelijk werd (p. 23). Gevraagd of u namen van rivieren in Djibouti kent

(p. 23) verklaarde u niet te weten of er al dan niet stromingen zijn in Djibouti (p. 23). U verklaarde voorts

geen namen van dagbladen in Djibouti te kennen (p. 22). Wat betreft uw etnografische kennis over

Djibouti kunnen ook enkele bemerkingen worden gemaakt. Wanneer u gevraagd werd of u subgroepen

of subclans van de Somali kent (p. 19) antwoordde u “Ik ken er niet veel van, ik ken Issa, Danakil en

Afar” (p. 19). U kon echter niet toelichten of Issa al dan niet een subgroep is van Somali (p. 19) en u

verklaarde niet te weten tot wat Issa dan wel behoort (p. 19). Ook na herhaaldelijk aandringen van de

interviewer van het CGVS (p. 20) slaagde u er niet in te precizeren wat ‘Issa’ dan wel is (p. 20) noch kon
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u subgroepen van ‘Somali’ benoemen (p. 20) hetgeen toch merkwaardig is aangezien Issa een

subgroep van Somali is en er nog ander subgroepen van de Somali in Djibouti leven zoals blijkt uit

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief

dossier. Gevraagd naar subgroepen van Afar (p. 20) antwoordde u er geen te kennen en u voegde er

aan toe dat u hoorde over Danakil doch dat u niet weet of Danakil een subgroep is van Afar of dat het

een op zichzelf staande entiteit is (p. 20) hetgeen toch merkwaardig is gezien uit informatie waarover het

CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat in

Djibouti op zijn minst 40 verschillende Afar-groepen bestaan en u ook verklaard had dat uw nauwe

vriend H. – alwaar u bij onderdook – Afar is (p. 10-11). Bovendien blijkt uit informatie waarover het

CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier dat Danakil vaak

gebruikt wordt als een pejoratieve benaming om de Afar aan te duiden hetgeen u klaarblijkelijk niet wist.

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat u incoherente, lacunaire en

onverenigbare verklaringen aflegde in verband met de herkomst, migratie en nationaliteit van uw

ouders, grootouders en voorouders.

Hoewel u verklaarde dat u begin 2008 verhuisde naar de woning van uw grootouders

langs moederszijde (p. 5), dat uw grootouders langs moederszijde eigenaar waren van het gebouw (p. 5)

en dat u op de benedenverdieping van de woning van uw grootouders langs moederszijde een eigen

zaak in sanitair en badkamerartikelen uitbaatte (p. 5) legde u enkele vage en incoherente verklaringen

af betreffende uw grootouders langs moederzijde. Zo verklaarde u dat enkel uw grootmoeder

langs moederszijde, N. A. I., (p. 5) effectief in de woning woonde aangezien uw grootvader

langs moederszijde, A. A., lange tijd geleden naar Jemen ging (p. 5-6). U verklaarde in dit

verband achtereenvolgens dat u uw grootvader langs moederszijde, A. A., nooit zag (p. 6),

misschien eens in uw kindertijd zag (p. 6), zelden zag (p. 6) en sinds uw kindertijd nooit meer zag (p. 6).

Gevraagd naar sinds wanneer uw grootvader langs moederszijde in Jemen woont (p. 6) repliceerde u

“Weet ik niet, zeer lang, ik weet het niet […]” (p. 6). U kon evenmin toelichten omwille van welke reden

uw grootvader langs moederszijde naar Jemen trok (p. 6) en uw vergoelijking voor uw onwetendheid

“mijn grootmoeder durfde ik dat niet vragen” (p. 6) is weinig afdoend aangezien u ook aan andere

familieleden kon informeren naar het wedervaren van uw eigen grootvader. Op de vraag of uw

grootvader langs moederszijde nog steeds gehuwd is met uw grootmoeder (p. 6) repliceerde u wederom

in vage bewoordingen “Ik denk van niet, maar eerlijk gezegd, ik stelde haar nooit de vraag, ik heb het

recht niet zulke vragen te stellen, dat doet zich niet” (p. 6) hetgeen wederom geen verantwoording is

voor uw totale onwetendheid. Ook verklaarde u dat uw broer M. gehuwd is met F. en dat F.

een Jemenitisch staatsburger is (p. 14). U verklaarde in dit verband dat uw broer M. naar Jemen

reisde, aldaar huwde met F., en vervolgens met zijn echtgenote terugkeerde naar Djibouti (p. 14-15). Het

is echter merkwaardig dat u niet kon toelichten wie precies het huwelijk van uw in Djibouti

residerende broer regelde met de Jemenitische vrouw (p. 15) en gevraagd hoe uw broer in contact

kwam met F. (p. 14) repliceerde u slechts in vage bewoordingen “Zomaar, via contacten en stammen”

(p. 14). U verklaarde tijdens uw gehoor voor het CGVS dat uzelf de Djiboutiaanse nationaliteit bezit (p. 2)

en dat u niet over andere nationaliteiten beschikt (p. 2-3). U voegde hier aan toe dat zowel uw moeder

als uw vader de Djiboutiaanse nationaliteit bezitten (p. 3) en gevraagd of één van uw ouders ooit een

andere nationaliteit heeft gehad (p. 3) of ooit over een dubbele nationaliteit beschikte (p. 3) antwoordde

u dat u denkt dat uw moeder of uw vader nooit andere nationaliteiten hebben gehad dan de

Djiboutiaanse (p. 3). Nochtans verklaarde u even later dat uw grootvader langs moederszijde, A. A.,

de Jemenitische nationaliteit bezit (p. 5-6), vandaag nog steeds in leven is (p. 6) en in Jemen woont (p.

6). Daarnaast verklaarde u ook dat wijlen uw grootvader langs vaderszijde in Jemen woonde (p. 17) en

dat uw grootmoeder langs vaderszijde in Jemen leeft en woont en nooit in Djibouti was (p. 18) en dat

zowel uw grootvader langs vaderszijde als uw grootmoeder langs vaderszijde de Jemenitische

nationaliteit bezitten (p. 18). Hoewel u verklaarde dat zowel uw vader als zijn 2 broers, A. en A., in

Djibouti wonen (p. 18) kon u niet toelichten om welke reden uw vader en zijn 2 broers naar Djibouti

kwamen (p. 18) en blijkt dat u de reden van hun verhuis niet kent (p. 18). Even later herhaalde u niet te

weten waarom uw vader naar Djibouti verhuisde (p. 19). U voegde hier aan toe dat u niet weet waar in

Djibouti uw ooms langs vaderszijde, A. en A., wonen (p. 18) en dat het enige wat u weet is dat uw oom

A. en A. heten en in Djibouti zouden wonen maar dat u verder niets over deze ooms weet (p. 18). U

voegde hier aan toe dat u niet weet of uw vader nog andere broers en zussen heeft (p. 18) en vervolgde

dat uw vader mogelijks nog meer broers en zussen heeft doch dat u hier niets over weet (p. 18). Op de

vraag of uw vader – uit 2 Jemenitische ouders - in Jemen geboren werd (p. 18) repliceerde u “Dat weet

ik niet, ik weet enkel dat ik in Djibouti woonde, ik stelde hem de vraag nooit waar hij [vader] geboren

werd (p. 18). Wanneer de interviewer van het CGVS u hierop opwierp dat u eerder verklaarde dat uw
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grootmoeder langs vaderszijde nooit naar Djibouti reisde en dat uw vader bijgevolg onmogelijk geboren

kan zijn in Djibouti (p. 19) antwoordde u opnieuw in vage en ontwijkende bewoordingen en zei u

“Hetgeen ik weet is dat vader Djiboutiaanse documenten heeft, of hij erg jong naar Djibouti is gekomen

dat weet ik niet, bij ons heb je het recht niet vele vragen te stellen aan je ouders” (p. 19). U bevestigde

niet te weten op welke leeftijd uw vader naar Djibouti verhuisde (p. 19). Ook op de vraag “Groeide uw

vader op in Jemen of in Djibouti” (p. 19) antwoordde u “Dat weet ik niet, ik weet enkel dat hij huwde met

mijn moeder en dat ik geboren werd in Djibouti en in Djibouti woonde […]” (p. 19). Wanneer de

interviewer van het CGVS u vroeg “Indien uw vader geboren werd uit 2 ouders die de Jemenitische

nationaliteit bezaten, heeft hij [uw vader] dan ook de Jemenitische nationaliteit?” (p. 19) repliceerde u

onder meer niet te weten of uw vader de dubbele nationaliteit bezat (p. 19) en dat u weet dat uw vader

een Djiboutiaanse identiteitskaart bezat (p. 19) hetgeen echter een blote bewering blijft die u niet kon

staven door documenten van uw vader of kon onderbouwen door geloofwaardige verklaringen. Er kan

opgemerkt worden dat het niet geloofwaardig is dat u quasi niets van de door u beweerde

migratie-geschiedenis van uw onmiddellijke familieleden zou kennen (p. 19) – temeer u toch

beweerde dat uw vader zijn moeder in Jemen soms ging bezoeken (p. 19) - en uit uw antwoorden

kan worden afgeleid dat u door uw ontwijkende en vage antwoorden pogingen doet om uw

werkelijke herkomst te maskeren.

Uit voorgaande opmerkingen dient te worden geconcludeerd dat er geen geloof gehecht

kan worden aan uw bewering de Djiboutiaanse nationaliteit te bezitten. Aldus kan evenmin

geloof worden gehecht aan de door u ingeroepen asielmotieven die zich in Djibouti situeerden.

Wat betreft de door u voorgelegde kopie van een duplicaat van een identiteitskaart op naam van S. K. A.

uitgereikt op 14 juli 2004 kunnen volgende opmerkingen worden gemaakt. Ten eerste kan worden

gesteld dat u verklaarde tot 2008-2009 steeds in de wijk Quartier 2 gewoond te hebben (p. 5) hoewel de

in 2004 uitgegeven identiteitskaart op uw naam echter een ander adres bevat (zie informatie in

administratief dossier). U verklaarde in dit verband dat u in 2001 of 2002 naar de

gemeentelijke instanties stapte om het foutieve adres dat op uw identiteitskaart prijkte te laten

aanpassen (p. 7) doch dat de gemeentelijke instanties uw identiteitskaart verloren (p. 7) en u in 2004

een duplicaat werd uitgereikt dat echter – opnieuw – het verkeerde adres bevatte (p. 7). Het is echter

enigszins merkwaardig dat u verklaarde dat u de identiteitskaart met een foutief adres reeds op erg

jonge leeftijd ontving doch slechts op 22-jarige leeftijd voor het eerst stappen ondernam om het foutieve

adres te laten wijzigen (p. 8). Gevraagd naar wat precies het foutieve adres op uw identiteitskaart was

verklaarde u merkwaardig genoeg te denken dat uw identiteitskaart als adres ‘Gabood’ of ‘Gabood 4’

stelt doch dat u zich niet met zekerheid herinnert wat het adres op de door u voorgelegde identiteitskaart

precies is (p. 8). Wanneer de interviewer van het CGVS u vervolgens opwierp “In feite loopt u gedurende

jaren met een fout adres op uw identiteitskaart rond, u onderneemt tevergeefs een poging om het

foutieve adres te herstellen maar u herinnert u zich niet met zekerheid het foutieve adres?” (p. 8)

repliceerde u dat u de identiteitskaart nooit bij zich draagt en in een kast gooide (p. 8). Vervolgens

verklaarde u dat de door u voorgelegde identiteitskaart geen andere fouten bevat (p. 8) – buiten de

spellingswijze van uw voornaam S. (p. 8) – doch hoewel u verklaarde dat u op de leeftijd van 15 jaar uw

schoolloopbaan stopzette (hetgeen ongeveer 1993 moet geweest zijn) (p. 15) en tussen 2002 en 2005

geen studies deed (p. 17) stelt de identiteitskaart uitgegeven in 2004 dat u student bent (zie informatie in

administratief dossier). Tot slot kan worden opgemerkt dat u slechts een kopie voorlegt en dat kopieën

gemakkelijk te vervalsen zijn.

Wat betreft het door u voorgelegde 'Attest van geboorte' (aktenummer 0911) op naam van Q. A. A. en

uitgereikt te Turnhout op 16 juli 2012 kan slechts worden opgemerkt dat dit document volledig los staat

van uw asielaanvraag.

Uw reisweg kan, bij gebrek aan geldige documenten ter zake, niet worden nagegaan.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees

voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen,

of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op het lijden

van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen.

U beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen

als deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin

de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet worden toegekend.

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat ook ten aanzien van uw echtgenote, N. K. A. (O.V. nr.

7.516.423 - C.G. nr. 12/15993/B), in het kader van haar asielaanvraag, een beslissing tot weigering van



RvV X - Pagina 6 van 12

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen omdat de

door haar beweerde Djiboutiaanse nationaliteit eveneens betwijfeld werd.

Wat betreft uw verklaringen over de medische situatie van uw zoon Q. A. A. kan gezegd worden dat

deze verklaringen geen elementen bevatten die de hierboven opgesomde motieven wijzigen. Immers, er

dient te worden opgemerkt dat de door u aangehaalde medische redenen geen verband houden met de

criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake

subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de

geëigende procedure.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

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

1.3. De bestreden beslissing voor mevrouw K. A. N. (verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Djiboutiaanse nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Djibouti-stad en van etnische

origine Arabier/Jemeniet te zijn.

U werd op 7 november 1981 geboren te Djibouti-stad en groeide op in de ouderlijke woning in de wijk

Quartier 2 in Djibouti-stad. Op 22 januari 2009 trad u in het huwelijk met S. Q. A. (O.V. nr. 7.516.423 –

C.G. nr. 12/15993) en verhuisde u naar de buurt Suq Doqsile in Djibouti-stad. Uw echtgenoot kende

problemen met de Djiboutiaanse autoriteiten die bestaan uit clanleden van de etnische groep Somali.

Uw echtgenoot werd geviseerd omdat hij tot de etnische groep Arabier/Jemeniet behoort. In februari

2012 verlieten u en uw echtgenoot de woning in de buurt Suq Doqsile. Even later trokken jullie in in de

woning van H., een vriend van uw echtgenoot die woonde in de wijk Arhiba in Djibouti-stad. Eind april

2012 verlieten u en uw echtgenote de woning van H. omdat jullie Djibouti wilden verlaten. Jullie reisden

naar de stad Obokh (Djibouti) alwaar jullie 2 weken verbleven in een huis dat toebehoorde aan de oom

van H.. In mei 2012 verlieten u en uw echtgenoot Obokh en reisden

jullie per boot naar Jemen. Jullie reisden naar San’a (Jemen) alwaar jullie op 27 mei 2012 met valse

Jemenitische paspoorten een vliegtuig naar Frankrijk namen. Vervolgens reisden jullie op 28 mei 2012

per trein naar België. Op 30 mei 2012 vroeg u asiel aan. Op 5 juli 2012 werd uw zoon A. Q. A. geboren

te Turnhout. Uw zoon lijdt aan de erfelijke en ernstige bloedziekte hemofilie. U baseert uw asielaanvraag

op dezelfde motieven als degene die werden aangehaald door uw echtgenoot S. Q. A. (O.V. nr.

7.516.423 – C.G. nr. 12/15993) om uw vrees ten opzichte van de Djiboutiaanse autoriteiten te staven.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor

vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het

lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet

aannemelijk heeft gemaakt.

U beweert over de Djiboutiaanse nationaliteit te beschikken en Djibouti te hebben verlaten nadat uw

echtgenoot, S. Q. A. (O.V. nr. 7.516.423 – C.G. nr. 12/15993), problemen kende omwille van zijn

etnische origine: Arabier/Jemeniet.

Er dient opgemerkt te worden dat u doorheen uw gehoor voor het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen (verder CGVS) er niet in geslaagd bent uw beweerde

Djiboutiaanse nationaliteit aannemelijk te maken.

Zo blijkt tijdens uw gehoor voor het CGVS dat uw geografische, etnografische en socio-politieke

kennis over Djibouti ernstige lacunes vertoont.

Zo verklaarde u tijdens uw gehoor voor het CGVS (zie gehoorverslag CGVS dd. 8 november 2012, p. 4)

dat u opgroeide in de wijk Quartier 2 (p. 3) doch naar aanleiding van uw huwelijk op 22 januari 2009 de

wijk Quartier 2 verliet (p. 3) en verhuisde met uw echtgenoot naar de buurt Suq Doqsile (p. 4). Gevraagd

naar in welke wijk (p. 4) of quartier (p. 4) Suq Doqsile gelegen is (p. 4) beweerde u “Ik weet het niet

precies, misschien is het in Quartier 1, maar eerlijk gezegd ken ik het niet erg goed […]” (p. 4).

Vervolgens kon u schijnbaar geen wijken of quartiers benoemen die grenzen aan Quartier 2 en naast

Quartier 1 en Quartier 2 kende u geen enkele andere wijk in Djibouti-stad bij naam (p. 4) en verklaarde u

“er zijn veel wijken die ik niet ken” (p. 4). Uw bijzonder beperkte kennis is toch wel frappant aangezien
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uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie toegevoegd werd aan het

administratief dossier blijkt dat Djibouti-stad is opgedeeld in meer dan 15 verschillende wijken of

quartiers. Daarnaast verklaarde u dat in Djibouti-stad vele straten en lanen zijn die namen dragen (p. 5)

doch u voegde er aan toe geen enkele naam te kunnen benoemen (p. 5). Hoewel u spontaan opmerkte

dat [l’]escale een bekende plaats is in Djibouti-stad waar mensen gaan wandelen (p. 5) kon u niet

toelichten waar die plaats zich bevindt en u verklaarde in verband met de ligging van l’escale slechts dat

de plaats ver van uw woning was gelegen en dat u niet meer weet (p. 5). Wanneer de interviewer van

het CGVS u herhaaldelijk vroeg of u namen van dorpen of steden kon benoemen die in de onmiddellijke

omgeving van Djibouti-stad gelegen zijn (p. 6) verklaarde u aanvankelijk “Jemen is een buurland van

Djibouti” (p. 6) en vervolgens beweerde u niets uit uw eigen buurt te kennen (p. 6). U voegde hier aan

toe dat u weet dat er bepaalde dorpen en steden bestaan in Djibouti maar dat u – naast Obokh - de

namen er niet van kent (p. 6). Toen de interviewer van het CGVS u vroeg “Kent u naast Obokh andere

dorpen en steden bij naam in Djibouti” (p. 6) noemde u slechts 2 steden in Jemen op waar u tijdens uw

vlucht verbleef (p. 6-7). Vervolgens verklaarde u dat Arhiba ook in Djibouti is gelegen (p. 7) al dient hier

te worden opgemerkt dat Arhiba een wijk of quartier is in Djibouti-stad (zie informatie in administratief

dossier). Vervolgens verklaarde u verkeerdelijk dat Obokh een eiland is (p. 7) (zie informatie in

administratief dossier) en u kon geen eilanden in Djibouti bij naam noemen (p. 7). Hoewel u beweerde

dat Djibouti buurlanden heeft (p. 7) noemde u slechts het overzeese Jemen op (p. 7) en verklaarde de

andere buurlanden van Djibouti niet te kennen (p. 7). U verklaarde voorts niet te weten tot welke

politieke partij de president van Djibouti behoort (p. 7) en kon in het algemeen geen enkele politieke

partij in Djibouti bij naam noemen (p. 8). U beweerde tevens geen enkele oppositiegroep of

oppositiepartij bij naam te kennen (p. 8). U kon verder geen enkele minister in Djibouti bij naam noemen

(p. 8). Bovendien bleek u geen enkele bekende acteur of zanger uit Djibouti bij naam te kennen (p. 9),

verklaarde u geen dagbladen in Djibouti te kunnen benoemen (p. 9) en hoewel u beweerde dat er zeker

en vast hotels zijn in Djibouti-stad (p. 9) kon u er geen enkel bij naam noemen (p. 9). Verder kon u geen

enkele subgroep of subclan van de etnische groep Somali benoemen (p. 6) en u slaagde er evenmin is

subclans of subgroepen van de etnische groep Afar te benoemen (p. 6) hetgeen merkwaardig is

aangezien uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt dat in Djibouti verschillende subgroepen van Afar en Somali woonachtig zijn.

Uw herhaaldelijke vergoelijkingen voor uw gebrek aan kennis, namelijk dat volgens uw tradities vrouwen

niet buiten komen (p. 4), dat in Djibouti vrouwen niet buiten komen (p. 4), dat u niet buiten kwam (p. 5),

dat u zaken niet weet omdat u niet naar school ging (p. 6) kunnen echter niet in aanmerking worden

genomen aangezien de aangehaalde lacunes pertinent zijn en het hier eenvoudige en dagdagelijkse

kennis betreft die geenszins enige vorm van scholing vereisen.

Uit voorgaande opmerkingen dient te worden geconcludeerd dat er geen geloof gehecht kan

worden aan uw bewering de Djiboutiaanse nationaliteit te bezitten. Aldus kan evenmin geloof

worden gehecht aan de door uw echtgenoot ingeroepen asielmotieven - waarop u zich volledig

baseert - die zich in Djibouti situeerden.

Wat betreft de door u voorgelegde kopie van een identiteitskaart op naam van N. K. A. (nr. 145924)

uitgereikt op 13 augustus 2001 kan enerzijds gezegd worden dat, om enige bewijswaarde te hebben,

documenten dienen ondersteund te worden door geloofwaardige verklaringen hetgeen in casu niet het

geval is. Anderzijds kan opgemerkt worden dat u slechts een kopie van uw identiteitskaart voorlegde en

verklaarde niet te weten waar uw originele identiteitskaart zich bevindt (p. 10). Uw echtgenoot, S. Q. A.

(O.V. nr. 7.516.423 – C.G. nr. 12/15993), had in het kader van zijn asielaanvraag voor het CGVS

verklaard dat zowel zijn eigen originele identiteitskaart als uw originele identiteitskaart ingehouden

werden door de smokkelaar (zie zijn gehoorverslag CGVS, p. 24). Hoe dan ook kopieën zijn gemakkelijk

te vervalsen.

Uw reisweg kan, bij gebrek aan geldige documenten ter zake, niet worden nagegaan.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees voor

vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen, of

dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op het lijden van

ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen. U

beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als

deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

worden toegekend.

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat ook ten aanzien van uw echtgenoot, S. Q. A. (O.V. nr.

7.516.423 – C.G. nr. 12/15993), in het kader van zijn asielaanvraag, een beslissing tot weigering van de



RvV X - Pagina 8 van 12

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen omdat de door

hem beweerde Djiboutiaanse nationaliteit eveneens betwijfeld werd.

Wat betreft uw verklaringen over de medische situatie van uw zoon Q. A. A. kan gezegd worden dat

deze verklaringen geen elementen bevatten die de hierboven opgesomde motieven wijzigen. Immers, er

dient te worden opgemerkt dat de door u aangehaalde medische redenen geen verband houden met de

criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake

subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de

geëigende procedure.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoekers onderwerpen de in de bestreden beslissingen opgenomen vaststellingen en

tegenstrijdigheden aan een inhoudelijke kritiek. Zij voeren bijgevolg de schending aan van de materiële

motiveringsplicht zodat het middel vanuit dit oogpunt zal worden onderzocht.

3. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire bescherming

3.1. Het bewijs van identiteit maakt een essentieel element uit in iedere procedure en verzoekers zijn

ertoe gehouden de stukken waarover zij beschikken of kunnen beschikken voor te leggen. Het

beoordelen van de authenticiteit en de bewijskracht van neergelegde documenten behoort tot de

soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zonder dat de Raad

de stukken van valsheid moet betichten. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen

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

Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26

oktober 2004, nr. 136.692). De Raad hecht geen geloof aan fotokopieën aangezien deze gemakkelijk te

vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk en aldus geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004,

nr. 133.135).

3.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf die zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde

verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen

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

bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden

afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het

voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men

overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204).
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De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoekers hun verklaringen voldoende zijn om hun recent verblijf in Djibouti en hun voorgehouden

vervolging in Djibouti geloofwaardig en aannemelijk te maken. Dienaangaande stelde de commissaris-

generaal vast dat zowel verzoekers als verzoeksters geografische, etnografische en socio-politieke

kennis over Djibouti ernstige lacunes vertoont.

Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van

elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel,

motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden

beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid

van verzoekers asielaanvraag.

3.2.1. Verzoeker stelt hierover dat hij weldegelijk de Djiboutiaanse nationaliteit heeft. Hij stelt evenwel

dat hij weinig geschoold is en zijn ganse (leven zich heeft afgespeeld in Quartier 2. Verzoeker heeft

tijdens zijn kindertijd Quartier 2 slechts 2 of 3 maal verlaten om naar Arta te gaan, een kleine stad die

gelegen is op 40 km van Djibouti-stad. Gelet op zijn geringe geschooldheid en het feit dat zijn leven zich

op 1 plaats afspeelde, maakt dat hij slechts een zeer beperkte geografische kennis heeft. Deze beperkte

kennis vormt op zich geen enkel bewijs dat verzoekers niet de Djiboutiaanse nationaliteit zouden

bezitten. Ook in België zal men frequent mensen tegenkomen wiens leven zich onder de kerktoren

afspeelt en wiens geografische kennis zeer beperkt is. Dit is nog geen enkel bewijs dat zij niet over de

Belgische nationaliteit beschikken. Verzoeker was er wel in gelukt om de grote steden te benoemen,

zijnde Tadjourah, Obock, Ali Sabieh en Dikhil. Veel andere (kleine) steden in Djibouti zijn enkel

kampementen. Verzoeker is nooit in deze kampementen geweest. Het spreekt voor zich dat een weinig

geschoold iemand wiens primaire taak erin bestond om te overleven, weinig belang hecht aan wat er

zich elders in het land afspeelt. Wat betreft het gebrek aan kennis van straatnamen stelt verzoeker dat

de meeste straten in het Frans waren. Verzoeker, noch andere leden van zijn familie kunnen Frans

schrijven of lezen. Bovendien verplaatste verzoeker zich, voor zover hij zich al verplaatste, te voet. Het

Commissariaat-Generaal stelde tevens dat verzoeker weinig tot geen politieke kennis had. Zoals reeds

aangehaald was verzoeker zijn enige drijfveer om rond te komen. Hij had dan ook niet de tijd, noch de

interesse om zich bezig te houden met politiek. Verzoeker wist dan ook niet dat de Arabieren in Djibouti

een eigen partij hebben. Meer nog, hij was zelfs verbaasd dat zij een eigen partij hadden daar de

Arabieren in Djibouti niet in de bovenste schuif liggen. Het feit dat verzoekers weinig politieke kennis

hebben, impliceert echter geenszins dat zij niet de Djiboutiaanse nationaliteit hebben. Ook in België

hebben veel mensen weinig politieke interesses zonder dat hun Belgische nationaliteit wordt betwist.

3.2.2. De Raad stelt vast dat zowel verzoekers als verzoeksters bekendheid met Djibouti dermate gering

is dat niet minimaal wordt aangetoond dat verzoekers in Djibouti zijn opgegroeid, er vrienden en

kennissen hebben, gehuwd zijn, zelf kinderen gekregen hebben en intussen een handelszaak hebben

geleid. De Raad ziet niet in hoe het feit dat verzoeker lager middelbaar onderwijs bij privépersonen zou

hebben genoten (gehoor p. 15), hem zou kunnen verhinderen om zijn concreet waarneembare

leefwereld te duiden, temeer verzoeker eigenaar van een zaak was waar hij sanitaire benodigdheden

verkocht en ook voordien jaren als verkoper in een galerij, een winkel in bouwmaterialen en een

supermarkt werkte (gehoor p. 16-17), zodat hij alleszins ook van de algemene maatschappelijke en

sociopolitieke gegevens en evoluties op de hoogte diende te zijn. Verder gaat verzoeker er aan voorbij

dat de commissaris-generaal hem niet heeft bevraagd over andere kampementen in Djibouti en wat er

zich elders in het land afspeelt, doch hem bevroeg over de dorpen in zijn onmiddellijke omgeving en de

stedelijke kenmerken van Djibouti zelf. Dat de meeste straatnamen in het Frans zouden zijn, kan niet

verhinderen dat verzoeker deze kon kennen, te meer hij verkoper was en men geenszins een taal moet

kunnen lezen en schrijven om straatnamen te kunnen memoriseren wanneer deze dagdagelijks gebruikt

worden. Dat verzoekers geen tijd noch politieke interesse hebben, kan nog altijd niet verschonen dat

verzoekers niet eens weten dat er meerdere partijen zijn in Djibouti en evenmin dat ze niet weten dat er

een Arabische partij is. Verzoekers maken geenszins aannemelijk recent nog in Djibouti te hebben

verbleven. Verzoekers zijn immers onwetend over hun eigen verblijfplaats (verzoekers weten niet in welk

wijk hun (laatste) woning en handelszaak is gelegen) en onmiddellijke, visueel waarneembare omgeving

(geen kennis van straten, pleinen in Djibouti stad, noch voldoende kennis omringende dorpen,

stromingen), het dagelijkse en maatschappelijke leven (geen kennis over nationale feestdag, datum

afhankelijkheid, dagbladen, bekende acteurs of zangers, hotels), hun politieke positie (de bewering dat
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er geen politieke partijen bestaan in Djibouti, evenmin kennis over de Arabische partij, noch andere

partijen of ministers) en clankennis in Djibouti stad. Derhalve kan evenmin geloof gehecht worden aan

de door hen ingeroepen asielfeiten.

Dit klemt te meer nu verzoekers verklaringen aangaande de datum van het eerste politiebezoek

tegenstrijdig zijn waar hij op de DVZ verklaarde dat dit in mei 2009 gebeurde (vragenlijst verzoeker 3.1)

terwijl hij later op het CGVS verklaarde dat dit “twee maanden na het huwelijk” was, dus eind maart 2009

(gehoor verzoeker p. 26). Zelfs indien louter per hypothese zou aangenomen worden dat verzoekers

recent nog verbleven in Djibouti, quod non, en dat verzoeker door de politie lastig gevallen werd, dan

blijkt tevens dat verzoeker telkens beledigend en/of agressief reageerde (gehoor verzoeker p. 27, 28, 29

en 31), zodat niet onlogisch is dat hij dientengevolge gearresteerd werd. Bovendien kan geenszins

geloof gehecht worden aan het feit dat verzoeker zomaar de eigendomsakte van het huis van zijn

grootmoeder zou meegeven, waarbij tevens kan aangenomen worden dat het eigendom van deze

woning ook in officiële registers opgenomen werd, zodat het indienen van een klacht wel degelijk een

reële mogelijkheid op rechtsherstel bood. Evenmin kan verzoekers relaas overtuigen waar hij

beweerdelijk is kunnen ontsnappen na gearresteerd te zijn geweest omdat hij zich kwaad had gemaakt

tegen de officier / politieman (gehoor verzoeker p. 31). Zelfs inden verzoekers recente verblijf in Djibouti

waarachtig was geweest, quod non, dan nog komen de asielfeiten aldus verzonnen voor. Daarenboven

kan dergelijke materiële schade hem niet verhinderen terug te keren naar Djibouti, temeer hij zich kon

hervestigen bij zijn ouders en hij tevens bij zijn vriend H. en daarna bij diens nonkel A. kon verblijven

(gehoor p. 9-12). Verzoekers beperken zich verder tot het herhalen van het asielrelaas en het

tegenspreken en ontkennen van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing en het

maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laten na concrete en geobjectiveerde

elementen aan te voeren die de toekenning van de vluchtelingenstatus kunnen ondersteunen.

3.3. Volledigheidshalve kan worden gesteld dat waar verzoeker volhoudt de Djiboutese nationaliteit te

hebben, hij dit niet aantoont met eigen originele documenten.

3.4. Verzoeker stelt dat aangaande het argument dat het duplicaat van de identiteitsgegevens van

verweerder (lees: verzoeker) (stuk 1) niet correct zijn, wenst verweerder (lees: verzoeker) te

benadrukken dat Djibouti een land is waar corruptie welig tiert en het overheidsapparaat slechts

gebrekkig werkt. Als bewijs van zijn nationaliteit verwijst verzoeker niet enkel naar zijn identiteitskaart

(stuk 1 en 2), maar ook naar een uittreksel uit het geboorteregister van de republiek Djibouti (stuk 10).

Dit stuk is pas na de interviews van het Commissariaat-Generaal in handen gekomen van verweerder

(lees: verzoeker), maar wordt gelet op de relevantie bijgevoegd. Voormeld uittreksel uit het

geboorteregister vermeldt duidelijk de geboortedatum, de nationaliteit en de namen van de ouders van

de verweerder (lees: verzoeker). Dit document draagt de nodige officiële stempels. Verzoeker beschikt

over het origineel en kan, indien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dit wenst, worden

voorgelegd. Uit de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen blijkt dat hoewel de

geboorteakte geen informatie over de actuele nationaliteit van de verzoeker bevat, zij een indicatie kan

zijn van de door verzoeker voorgehouden nationaliteit. In samenlezing met de identiteitskaart kan zij het

bewijs van nationaliteit vormen (RvV 16 oktober 2012, nr. 89.864). Daar zowel de geboorteakte als de

identiteitskaart duidelijk verwijzen naar Djibouti, is het bezit van de Djiboutiaanse nationaliteit dan ook

zeer aannemelijk.

Verzoeker ondergraaft zijn eigen verweer door te wijzen op de corruptie in Djibouti waardoor hij tevens

zelf – zij het impliciet – aangeeft dat documenten met foutieve vermelding via corruptie kunnen

verkregen worden. De Raad stelt tevens vast dat hij geen specifiek verweer voert tegen de terechte

vaststellingen van de commissaris-generaal inzake de foutieve vermeldingen van verblijfplaats en

beroep; deze blijven dan ook onverminderd overeind. Aangaande het geboortecertificaat stelt de Raad

vast dat dit enkel de geboorteplaats “Djibouti” van S. K. A. vermeldt, doch geenszins zijn nationaliteit,

noch deze van zijn ouders. Daarenboven dateert dit geboortecertificaat van 15 oktober 2001, zodat de

Raad niet inziet waarom dit niet eerder in de procedure kon voorgelegd worden.

3.4.1. Verzoeker kan menen dat zijn vader ook de Djiboutese nationaliteit heeft maar dit neemt niet weg

dat hij zelf ook zijn nationaliteit moet kunnen aantonen zeker nu hij niet aannemelijk kan maken in deze

stad te hebben verbleven, laat staan geboren en opgegroeid. Overigens verklaarde verzoekster initieel

dat ze zowel haar originele identiteitskaart als haar originele paspoort heeft achtergelaten in Djibouti
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(verklaring verzoekster 21), waarbij zij nadien stelt dat ze niet meer weet waar haar origineel paspoort en

identiteitskaart is (gehoor verzoekster p. 8, p. 10), wat overigens klemt met verzoekers verklaringen waar

hij stelt dat verzoekster haar originele identiteitskaart ingehouden werd door de smokkelaar (gehoor

verzoeker p. 24) en verklaarde verzoeker eveneens initieel dat hij zijn originele paspoort in Djibouti heeft

achtergelaten (verklaring verzoeker 21), wat hij later opnieuw wijzigt naar de bewering dat de

smokkelaar dit zou hebben (gehoor verzoeker p. 25), zodat de Raad niet inziet waarom deze

documenten niet zouden kunnen worden overgemaakt, daar waar dit wel mogelijk is voor de

documenten van verzoekers vader. Indien verzoekers overigens in januari 2009 wettelijk huwden in

Djibouti (verklaring verzoeker 15, verklaring verzoekster 15), laten zij na hun origineel huwelijkscertificaat

neer te leggen, noch leggen zij andere bewijzen van recent verblijf neer, te meer verzoeker een winkel

had en zodoende ook wegens zijn professionele activiteiten aan bepaalde administratieve verplichtingen

moest voldoen, zoals een inschrijving in het handelsregister. Dergelijke vaststellingen ondergraven

verder het voorgehouden verblijf van verzoekers in Djibouti en aldus tevens de waarachtigheid van de

beweerde asielfeiten.

3.4.2. Verzoeker legt een kopij van de identiteitskaart van zijn vader neer (stuk 5), alsook een kopij van

de huwelijksakte van zijn ouders (stuk 6), alsook een kopij van het (oud) paspoort van zijn vader (stuk 7).

Verzoeker beweert dat hij over de originelen beschikt maar legt deze niet voor en opteerde ter

terechtzitting niet zelf te verschijnen. Verzoeker stelt dat hij in het paspoort van de vader (stuk 7) wordt

vermeld “wat nogmaals duidelijk aantoont dat Verweerder (lees: verzoeker) over de Djiboutiaanse

nationaliteit beschikt”.

3.4.3. Zelf indien verzoekers geboren zijn in Djibouti en de Djiboutese nationaliteit bezitten, wat echter

niet vaststaat, dan kan uit de voorgelegde stukken geenszins een verblijf in Djibouti blijken, te meer

gezien de vermeldingen op verzoekers identiteitskaart aangaande zijn verblijfplaats niet stroken met zijn

verklaringen. Voorts kan uit verzoekers verklaringen blijken dat ze ook de Jemenitische nationaliteit

hebben nu hun beide grootouders de Jemenitische nationaliteit hebben. Dat verzoeker weinig weet over

de wedervaren van zijn grootvaders in Jemen of de nationaliteit van zijn grootouders is een loutere

bewering die niet kan worden aangenomen nu niet kan worden ingezien waarom de familiegeschiedenis

ook geen belangrijk aspect van het Arabische familieleven zou vormen. Bovendien wordt de Djiboutese

nationaliteit van verzoekers vader ondergraven nu verzoeker beweert dat zijn grootmoeder langs

vaderzijde de Jemenitische nationaliteit bezat en Jemen nooit verlaten heeft. Immers verzoeker ontkent

aldus zijn bewering dat zijn vader in Djibouti is geboren (gehoor verzoeker p. 18-19). Ten slotte had

verzoekers grootvader langs vaderszijde eveneens de Jemenitische nationaliteit wat opnieuw de

beweerde Djiboutiaanse nationaliteit van zijn vader ondermijnt. Minstens kan aangenomen worden dat

verzoeker ook de Jemenitische nationaliteit heeft. In zoverre verzoekers problemen hebben in Djibouti,

wat niet werd aangetoond, kunnen zij zich vestigen in Jemen.

3.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partijen geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Verzoekers voeren geen middelen aan betreffende de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de

hiervoor gedane vaststellingen aangaande het asielrelaas en op de overige elementen in het dossier

tonen zij niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij een

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

Djibouti. Dit klemt te meer nu verzoekers volgens hun beweringen ook via de grootouders en aldus de

ouders, de Jemenitische nationaliteit bezitten.

4.1. Verzoekers tonen niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

wet van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus,

zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch

Staatsblad van 6 oktober 2006.

4.2. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht april tweeduizend dertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


