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nr. 102 253 van 30 april 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Eritrese nationaliteit te zijn, op 12 april 2013 heeft

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

27 maart 2013.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 april 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 april 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat V. MEULEMEESTER en van attaché E. DEWIL die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Eritrese nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Asmara en te behoren tot

de etnische groep Bilen.

U werd op 14 april 1985 geboren te Asmara en woonde in de wijk Medeber in Asmara.

U liep school en voltooide de 8ste graad. Vervolgens deed u een jaar niets.

In 2003 werd u op straat in Asmara aangehouden en naar Sawa gestuurd alwaar u 1 jaar en 6 maanden

verbleef in het kader van de nationale dienstplicht.

Vervolgens werd u overgeplaatst naar Glass alwaar u gedurende 1 jaar en 6 maanden verbleef in het

kader van de nationale dienstplicht.

U was werkzaam in het militair hospitaal van Glass en werd er lastig gevallen door een militair, M.

genaamd.

In 2006 vroeg u de toelating om uw zieke moeder te gaan bezoeken. U verkreeg de toelating doch

moest 10 dagen later terugkeren om de dienstplicht verder te vervullen.
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U keerde echter niet terug naar Glass en deserteerde uit de nationale dienstplicht. U dook onder in

Asmara.

U werd frequent gezocht door het leger omdat u verzaakt had aan de nationale dienstplicht.

Van 2006 tot 2008 had u een relatie met S.A.. U ging met S.A. op café en naar restaurants.

In 2008 vertrok S.A. naar Soedan. U poogde op 2 oktober 2011 op illegale wijze Eritrea te ontvluchten

maar u werd tijdens deze poging gearresteerd door de Eritrese veiligheidsdiensten.

U werd afgevoerd naar de Barentu-gevangenis. U verscheen niet voor een rechtbank maar werd in

detentie gehouden omdat u (1) uit de dienstplicht ontsnapte en (2) illegaal de grens poogde over te

steken.

In de Barentu-gevangenis ontmoette u een man, I. genaamd, die evenals u tot de etnische groep Bilen

behoorde en een familieband met u had.

U kon op 28 december 2011 met de hulp van I. ontsnappen uit de gevangenis.

U ging naar Asmara alwaar u gedurende 12 dagen bij uw tante langs moederszijde, A. genaamd, in de

wijk Maitemenai in Asmara verbleef.

Uw vader poogde een paspoort en een exit-visum voor u te kopen. Op 16 december 2011 werd

uw paspoort uitgereikt. Op 23 december 2011 werd u een Eritrees exit-visum uitgereikt te Asmara.

Op 12 januari 2012 verliet u Asmara met een vlucht van Eritrean Airlines.

Op 12 januari 2012 arriveerde u in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten (verder VAE)). U huurde een

huis in Dubai (VAE) maar na 2 maanden verliep het bezoekersvisum dat u diende aan te kopen.

Op 18 maart 2012 verliet u de Verenigde Arabische Emiraten en reisde u naar Kish (Iran).

Op 4 april 2012 arriveerde u opnieuw in Dubai (VAE). U verkreeg een werkvergunning in Dubai (VAE)

als huishoudster. U diende echter vele uren te werken en kreeg geen salaris uitbetaald. Ondanks uw

nierproblemen moest u steeds hard werken. U had een slechte relatie met uw werkgeefster, Af.

genaamd. U werkte voor Af. tot januari 2013.

U besloot een beter leven te zoeken en elders asiel te gaan aanvragen.

U deed, met behulp van een smokkelaar genaamd A.H., een visumaanvraag op de Belgische

ambassade te Abu Dhabi (VAE).

Op 21 februari 2013 werd u een Schengen-visum type C afgeleverd door de Belgische ambassade in

Abu Dhabi (VAE). U reisde met een vlucht van Etihad Airways van Abu Dhabi (VAE) naar Brussel

(België) alwaar u op 3 maart 2013 arriveerde.

Op 3 maart 2013 vroeg u asiel aan op de luchthaven van Zaventem nadat u geweigerd werd om België

te betreden wegens een onduidelijk reismotief (zie verslagen van de Federale Politie van de luchthaven

van Zaventem dd. 3 maart 2013 nrs. PA/70/GC en BN/834/13).

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: een Eritrees paspoort

(nr. K0055538) op naam van S.J.A. uitgereikt door het Departement of Immigration and Nationality op

16 december 2011, een Eritrees exit-visum (nr. 0697383) op naam van S.J. uitgereikt door het

Departement of Immigration and Nationality op 23 december 2011, een verblijfsvergunning voor de

Verenigde Arabische Emiraten (nr. 111578947) op naam van S.J.A. uitgereikt op 6 juni 2012 te Dubai

(VAE), een Schengenvisum (nr. 010846112) type C op naam van S.J.A. uitgereikt op 21 februari 2013

door de Belgische ambassade te Abu Dhabi (VAE), een lidkaart van de National Union of Eritrean Youth

and Students (nr. 52998) waarop uw foto prijkt, een identiteitskaart (verblijfsvergunning) van de

Verenigde Arabische Emiraten (nr. 059370762) op naam van S.J.A. en geldig tot 5 juni 2014, een

Eritrese identiteitskaart (nr. 2349840) op naam van S.J.A. uitgereikt te Asmara op 6 januari 2004.

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.

In uw Eritrees paspoort, dat in beslag genomen werd door de Federale Politie te Zaventem en

waarvan er een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier, is een exit-visum terug te vinden

dat in december 2011 bij de bevoegde autoriteiten in Asmara verkregen werd.

Uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt echter dat de grote meerderheid van de Eritrese

bevolking, die naar het buitenland wil gaan, zulke exit-visa niet kunnen verkrijgen en daarom het land

niet op een legale manier kunnen verlaten. Om Eritrea op een legale manier te kunnen verlaten is

immers een dergelijk exit-visum vereist.

Dergelijk visum dient aangevraagd te worden bij het ministerie van Immigratie en Nationaliteit.

In beginsel worden in Eritrea geen uitreisvisa verstrekt aan mannen onder de 54 jaar, vrouwen onder de

47 jaar, Jehova’s getuigen en personen die als critici van de regering bekend

staan. Regeringsmedewerkers en ministers kunnen wel steeds een exit-visum verkrijgen, net zoals

personen die een medische behandeling in het buitenland nodig hebben (zie informatie in administratief
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dossier). Zelfs zakenmannen die een exit-visa willen bekomen om naar het buitenland te gaan moeten

ouder zijn dan 54 jaar, zodat ze niet meer in aanmerking komen voor de militaire dienstplicht, voordat ze

nog maar een visumaanvraag kunnen doen. Vanaf 2006 is Eritrea zelfs exit-visa beginnen weigeren

voor kinderen vanaf de leeftijd van elf jaar, met het oog op de verplichte militaire dienst (zie informatie in

administratief dossier).

Het is met andere woorden bijzonder moeilijk in Eritrea om een exit-visum te bekomen gezien de erg

strikte voorwaarden die eraan zijn verbonden (zie informatie in administratief dossier).

Aangezien u klaarblijkelijk wel de uitreiking van een dergelijk exit-visum heeft kunnen bekomen, brengt

dit manifest de geloofwaardigheid van de door u beweerde problemen in oktober 2011 – met name uw

aanhouding door de Eritrese autoriteiten na een poging om illegaal het land te verlaten alsook uw

bewering dat u in 2006 reeds deserteerde uit de nationale dienstplicht (p. 3) – in het gedrang.

Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt immers dat een exit-visumaanvraag gepaard gaat met

een uitvoerige controle van de aanvrager door de Eritrese autoriteiten (zie informatie in administratief

dossier).

Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt, zijn er in Eritrea twee categorieën personen die op

legale manier het land kunnen verlaten, en dat is enerzijds de categorie van de medische gevallen

en anderzijds de categorie van personen die ofwel uiterst betrouwbare regeringsfunctionarissen zijn en

hun families, ofwel leden van de regering, die op aanspraak van het departement studies in het

buitenland mogen doen (zie informatie in administratief dossier).

Het feit dat u op een legale wijze Eritrea hebt kunnen verlaten, via het bekomen exit-visum, en u naar de

Verenigde Arabische Emiraten mocht reizen, is bijgevolg een ernstige aanwijzing dat u niet door de

Eritrese autoriteiten gezocht wordt gezien het voorafgaandelijk uitvoerig onderzoek naar uw persoon

naar aanleiding van uw visumaanvraag.

Tijdens het gehoor - wanneer u gevraagd wordt wat uw vrees is ten opzichte van Eritrea - geeft u

bovendien zelf toe dat u zich verborg voor de Eritrese autoriteiten (p. 9) en dat u, nadat u in oktober

2011 illegaal het land poogde te verlaten bovendien – naast de poging tot illegale uitreis – ten laste werd

gelegd dat u deserteerde uit de nationale dienstplicht (p. 6).

U verklaart bijgevolg zelf dat de Eritrese autoriteiten op de hoogte zijn van uw verleden waardoor het

wel heel onwaarschijnlijk is dat u problemen zou hebben gehad in Eritrea, zoals u beweert, aangezien u

een exit-visum werd toegekend.

Indien u daadwerkelijk problemen met de Eritrese autoriteiten zou gehad hebben in 2011 en indien u

werkelijk de militaire dienstplicht zou ontvlucht zijn, is het hoegenaamd niet aannemelijk dat u zonder

een enkel probleem een exit-visum zou hebben verkregen.

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

administratief dossier, blijkt bovendien dat zowel een paspoort als een exit-visum in persoon

dient aangevraagd te worden bij de bevoegde autoriteiten.

Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt vervolgens dat Eritreërs die op een illegale

manier Eritrea hebben verlaten, een mogelijk risico lopen bij een eventuele terugkeer naar hun

land van herkomst.

Een persoon echter, die de Eritrese nationaliteit heeft, en die op een legale manier Eritrea heeft

verlaten, zelfs indien de betrokkene nog in aanmerking komt voor de verplichte militaire dienst, loopt in

het algemeen geen risico bij een eventuele terugkeer naar zijn land van herkomst, zelfs indien de

Eritrese autoriteiten op de hoogte zijn van het feit dat betrokkene een asielaanvraag heeft ingediend in

een derde land (zie informatie in administratief dossier).

Aangezien u over een exit-visum beschikt dat verkregen werd in Asmara op 23 december 2011, en

bijgevolg op een legale manier Eritrea heeft verlaten, mag enerzijds geconcludeerd worden dat u geen

vervolging riskeerde in Eritrea op het moment dat u het land verliet, gezien u aan de voorwaarden moet

voldaan hebben voor het exit-visum dat u heeft verkregen.

Bovendien is bovenvermeld risico bij terugkeer naar Eritrea niet op u van toepassing, rekening houdend

met het feit dat u over een exit-visum beschikt, waaruit kan afgeleid worden, gezien de informatie

waarover het CGVS beschikt en die hierboven werd vermeld, dat u door het regime in Eritrea een gunst

werd verleend door u een dergelijk exit-visum toe te kennen.

Bovendien blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt het volgende: “Indien aan iemand een visum

legaal is uitgereikt, maar die persoon wil terugkeren nadat de visumperiode is overschreden, dan loopt

hij of zij niet echt een groot risico. Er kan mogelijk een onderzoek worden ingesteld en betrokkene kan,

afhankelijk van het onderzoeksresultaat, vervolgens worden ondervraagd en een geldboete moeten

betalen voor de periode van overschrijding.”.

Hoewel zowel de federale luchthavenpolitie in hun verslagen verklaarde dat het door u

voorgelegde Eritrees paspoort (nr. K0055538) op naam van S.J.A. uitgereikt door het Departement

of Immigration and Nationality op 16 december 2011 een authentiek document is (zie

hogervermelde verslagen van de federale luchthavenpolitie) alsook uzelf verklaarde tijdens uw gehoor
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voor het CGVS dat dit uw authentieke (p. 23) en persoonlijke paspoort is (p. 4 en 23) verantwoordde u

de vaststelling dat de Eritrese autoriteiten u op 16 december 2011 een internationaal reisdocument

afleverden – en schijnbaar uw vertrek geenszins poogden te verhinderen doch uw vertrek eerder

faciliteerden - door te stellen dat u zich niet persoonlijk ging aanmelden om de uitreiking van het

paspoort te bewerkstelligen (p. 4).

U verklaarde in dit verband dat uw vader zich naar het immigratie-kantoor (Departement of Immigration

and Nationality) in Asmara begaf om de uitreiking van het paspoort aan te vragen (p. 5) en dat ook uw

vader het paspoort ophaalde (p. 6).

Hoewel u aanvankelijk verklaarde dat u het paspoort ondertekende nadat het aan uw vader werd

uitgereikt (p. 6) wijzigde u nadien uw verklaringen en repliceerde u op de vraag van de interviewer van

het CGVS “Hoe kon u het paspoort ondertekenen nadat uw vader het al ontving? Normaal wordt uw

handtekening geplastificeerd?” (p. 6) dat u een volledig klaar paspoort verkreeg en het paspoort niet zelf

ondertekende (p. 7) doch niet weet wie uw paspoort dan wel ondertekend zou hebben (p. 7).

Gevraagd hoe u precies uw exit-visum verkreeg, verklaarde u dat ook uw vader het exit-visum regelde

tesamen met het paspoort (p. 7) en het exit-visum verkreeg in het immigratie-kantoor (Departement of

Immigration and Nationality) in Asmara (p. 8). U verklaarde dat zowel uw paspoort als uw exit-visum

uitgereikt werden door de Eritrese autoriteiten (p. 9).

Gevraagd of het mogelijk was dat uw vader voor een meerderjarig persoon – uzelf - een exit-visum

kon verkrijgen aangezien u zich niet persoonlijk zou gepresenteerd hebben (p. 8) beweerde u dat uw

vader geld betaalde (p. 8) en sommige personen kende waardoor hij het exit-visum kon verkrijgen (p.

8).

Gevraagd welke exacte invloedrijke personen uw vader kende opdat u zowel een visum als

een paspoort werd uitgereikt zonder dat u uzelf diende te presenteren (p. 8) maakte u gewag van een

vriend van uw vader, W.T. genaamd (p. 8) die een u onbekende functie (p. 8) of u onbekende post (p.

8) uitoefende bij de immigratiediensten (p. 8).

Gevraagd om te vertellen over de connecties die uw vader had om een paspoort en exit-visum te

bekomen (p. 20) vertelde u slechts dat uw vader soms koffie of thee dronk met W.T. (p. 20) en u voegde

hier aan toe “er is niet meer dat ik hierover kan zeggen” (p. 20).

Gevraagd of uw vader slechts met één persoon connecties had (p. 20) repliceerde u dat uw vader

mogelijks meer connecties had doch dat de enige die u kent W.T. was (p. 20), de man die bij de

immigratiediensten werkte (p. 20).

Gevraagd om alles te vertellen wat u weet over W.T. (p. 21) zowel over zijn professioneel als over zijn

privé-leven (p. 21) verklaarde u niet meer te weten dat hij een – u onbekende – functie uitoefent bij de

immigratiediensten (p. 21), gehuwd is met een u onbekende vrouw (p. 21), dat u niet weet waar W.T.

woont (p. 21) en dat u niets meer weet (p. 21) waaruit besloten kan worden dat u het geenszins

aannemelijk heeft kunnen maken dat uw vader via omkoping zowel een paspoort als een exit-visum kon

verkrijgen.

Zelfs indien zowel uw paspoort als uw exit-visum door uw vader zouden verkregen zijn via

omkoping - hetgeen echter weinig geloofwaardig is (cf. supra) alsook aangezien zowel uw paspoort, uw

verblijfsvergunning van de Verenigde Arabische Emiraten als uw visumaanvraag bij de Belgische

ambassade in Abu Dhabi schijnbaar dezelfde handtekening te bevatten (zie informatie in administratief

dossier), een handtekening waarvan u tijdens uw gehoor voor het CGVS erkende dat het de uwe was

(p. 26) - kunnen volgende opmerkingen worden gemaakt.

Zo verklaarde u dat u Eritrea verliet vanuit de Asmara International Airport (p. 9) op 12 januari 2012 (p.

7) en dat u geen problemen had toen u op de luchthaven de Eritrese autoriteiten diende te passeren (p.

9). U verklaarde in dit verband dat u aan een checkpoint in de luchthaven uw paspoort diende te tonen

aan een persoon waarvan u de functie niet kent (p. 9), dat deze persoon de door u voorgelegde

documenten vergeleek met informatie in de computer (p. 9) en u liet doorgaan (p. 9). U verklaarde dat u

gewoon kon passeren en dat niemand u tegenhield (p. 26).

Aangezien u verklaarde dat de straf op desertie of het zich onttrekken aan de nationale dienstplicht

de dood of een u onbekend aantal jaren gevangenisstraf is (p. 22) en uit informatie waarover het

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

poging tot een illegale grensoverschrijding zwaar bestraft wordt is het geheel niet geloofwaardig dat u op

de internationale luchthaven van Asmara geen enkel probleem zou gekend hebben om het land te

verlaten.

Wanneer u gevraagd werd hoe u probleemloos Eritrea kon verlaten met uw eigen paspoort en het exit-

visum (p. 26) verklaarde u in vage bewoordingen te denken dat de kennis van uw vader die bij

de immigratiediensten werkte mogelijks contacten zou gehad hebben op de luchthaven (p. 26) maar u

kon deze blote beweringen in het geheel niet toelichten.

De documenten die u voorlegde veranderen niets aan bovenstaande vaststellingen.
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Het Eritrees paspoort (nr. K0055538) op naam van S.J.A. uitgereikt door het Departement

of Immigration and Nationality op 16 december 2011, het Eritrees exit-visum (nr. 0697383) op naam

van S.J. uitgereikt door het Departement of Immigration and Nationality op 23 december 2011,

de verblijfsvergunning voor de Verenigde Arabische Emiraten (nr. 111578947) op naam van S.J.A.

uitgereikt op 6 juni 2012 te Dubai (VAE), het Schengenvisum (nr. 010846112) type C op naam van

S.J.A. uitgereikt op 21 februari 2013 door de Belgische ambassade te Abu Dhabi (VAE), de lidkaart van

de National Union of Eritrean Youth and Students (nr. 52998) waarop uw foto prijkt, de identiteitskaart

(verblijfsvergunning) van de Verenigde Arabische Emiraten (nr. 059370762) op naam van S.J.A. en

geldig tot 5 juni 2014 en de Eritrese identiteitskaart (nr. 2349840) op naam van S.J.A. uitgereikt te

Asmara op 6 januari 2004 tonen uw Eritrese nationaliteit en uw (legaal) verblijf in de Verenigde

Arabische Emiraten aan waaraan in het kader van uw asielaanvraag echter niet getwijfeld wordt.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen 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.

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. Verzoekschrift

2.1.2. Middelen

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 10 april 2013 aan dat zij bij haar verhoor op 19 maart 2013

door een ambtenaar van het Commissariaat-generaal uitdrukkelijk verklaarde “dat zij haar paspoort en

exit-visum had verkregen middels omkoperij” (zie het verzoekschrift, p. 3), wat volgens haar dan ook

verklaart hoe zij is kunnen vluchten.

Omtrent dit visum stelt zij dat het werd uitgereikt aan haar en haar echtgenoot met het oog op een

handel in parfum; zij wijst er op dat zij evenwel geen echtgenoot heeft én dat uit officiële rapporten blijkt

(zie p. 3) “dat er geen visa worden verstrekt aan een integraal gezin uit schrik dat dit het land zou

kunnen verlaten”. Zij verwijst dienaangaande naar “Country of origin information report” van 17 augustus

2012 van UK Border Agency en merkt op “dat er nooit visa worden verstrekt aan handelaars onder de

leeftijd van 57 jaar”.

Volgens haar kan er dan ook niet worden besloten “dat verzoekster haar visum op een legale manier

zou hebben verkregen” (zie p. 4).

In verband met de opmerking van de commissaris-generaal in zijn beslissing dat verzoekster zich

beperkt (zie p. 4) “tot de loutere stelling dat verzoekster nooit een visum zou hebben gekregen indien zij

zich had onttrokken aan haar dienstplicht”, voegt verzoekster bij haar verzoekschrift een document (zie

p. 4) “ter staving dat zij verplicht werd in haar dienstplicht te verrichten”.

Verzoekster voert aan dat “uit diverse officiële rapporten blijkt dat asielzoekers, wier asielaanvraag werd

afgewezen, een reëel risico lopen op een onmenselijke behandeling bij terugkeer naar hun vaderland”

(zie p. 4) en dat dit ook geldt voor asielzoekers die hun land van herkomst legaal hebben verlaten; zij

verwijst naar “Eritrea – Information on the treatment of failed asylum seekers/returnees upon return to

Eritrea?” van 8 februari 2013 van “Refugee Documentation Centre of Ireland”.

Vervolgens stelt verzoekster “dat personen die een exit-visum hebben gekregen middels omkoperij of

middels netwerken, door de overheid zullen worden beschouwd als mensen die het land illegaal hebben

verlaten en bijgevolg sowieso zullen worden blootgesteld aan een onterende behandeling bij hun

terugkeer” (zie p. 5); zij citeert uit “UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international

Protection Needs of Asylum-seekers from Eritrea” van april 2009.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te hervormen en van haar de vluchtelingenstatus te

erkennen.

2.1.2. Stukken

Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift “Bewijs dienstplicht verzoekster”, alsook de rapporten “Country

of origin information report” van 17 augustus 2012 van “UK Border Agency”, “Eritrea – Information on
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the treatment of failed asylum seekers/returnees upon return to Eritrea?” van 8 februari 2013 van

Refugee Documentation Centre of Ireland, en “UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the

international Protection Needs of Asylum-seekers from Eritrea” van april 2009.

Ter zitting legt verzoekster nogmaals het “Bewijs dienstplicht verzoekster” voor, zonder vertaling.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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

rechtsmacht beschikt.

Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt

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

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

tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is

de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en

de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Bewijslast

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om en erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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 (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

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 (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

Verzoekster verklaart de Eritrese nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Asmara, te behoren tot de

etnische groep Bilen en ongehuwd te zijn. Zij verklaart bijna heel haar leven in de wijk Medeber in

Asmara te hebben verbleven.

Verzoekster verklaart dat zij vanaf het jaar 2003 haar nationale dienstlicht deed en in 2006 de toelating

vroeg om haar zieke moeder te gaan bezoeken. Zij stelt dat zij toelating verkreeg voor een verlof van

tien dagen en nadien moest terugkeren, dat zij evenwel niet terugkeerde naar Glass en aldus desertie

pleegde.

Verzoekster stelt dat zij daarop onderdook in Asmara; dat zij op 2 oktober 2011 op illegale wijze haar

land van herkomst poogde te ontvluchten maar gearresteerd werd door de Eritrese veiligheidsdiensten

en opgesloten werd in de Barentu-gevangenis.

Zij verklaart dat zij niet voor een rechtbank is verschenen maar in hechtenis werd gehouden wegens

desertie en wegens de poging tot illegale grensoverschrijding.

Zij verklaart dat zij op 28 december 2011, met de hulp van I., uit de gevangenis kon ontkomen. Zij

verklaart dat haar vader erin slaagde voor haar een paspoort en een exit-visum te kopen; op 16

december 2011 werd haar paspoort overhandigd en op 23 december 2011 bekwam zij in Asmara een

Eritrees exit-visum.
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Volgens verzoekster verliet zij Asmara op 12 januari 2012 aan boord van een vliegtuig van “Eritrean

Airlines” en kwam zij dezelfde dag in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) aan.

Zij verklaart op 18 maart 2012 de Verenigde Arabische Emiraten te hebben verlaten en naar Kish (Iran)

te zijn gereisd; op 4 april 2012 keerde zij evenwel naar Dubai terug waar zij een werkvergunning

bekwam en als huishoudster aan de slag ging.

Verzoekster stelt dat zij aldaar besloot een beter leven te gaan zoeken en elders asiel aan te vragen.

Zij verklaart dat zij met de hulp van een smokkelaar, A.H., een visumaanvraag indiende op de Belgische

ambassade te Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) en dat op 21 februari 2013 haar een

Schengen-visum, type C, afgeleverd werd.

Verzoekster stelt dat zij met een vlucht van “Etihad Airways” van Abu Dhabi naar Brussel reisde waar zij

op 3 maart 2013 aankwam.

Nadat haar de toegang tot het Rijk geweigerd werd wegens een onduidelijk reismotief, vroeg zij dezelfde

dag asiel aan op de luchthaven van Zaventem

De Raad stelt vast dat de verklaringen van verzoekster niet overeenkomen met de gegevens uit het

administratief dossier.

Zo blijkt uit de visumaanvraag van verzoekster ingediend op 14 februari 2013 bij de Belgische

ambassade in Abu Dhabi, die door verzoekster ondertekend werd -en waarvan zij tijdens haar verhoor

op 19 maart 2013 bevestigde dat het haar handtekening betreft (zie het verhoorverslag, p. 26)-, dat zij

getrouwd is, dat zij woont in Dubai en daarvoor een verblijfsvergunning bezit en dat zij werkt in de

parfumeriesector bij “Mahmood Saeed Co Emirates LLC” te Dubai.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeksters echtgenoot, A.M., op 17 februari 2013 eveneens een

visum voor België bekwam (zie antwoorddocument Cedoca van 22 maart 2013).

Het blijkt ook dat hij in december 2012 reeds een zakenvisum voor Portugal bekwam (zie voormeld

antwoorddocument Cedoca) en daarvan gebruik maakte van 19 december tot 24 december 2012 (zie

informatie visumaanvraag AMBABEL van 14 februari 2013). De Raad stelt tevens vast dat verzoekster

ook een visumaanvraag indiende op de Portugese ambassade in Abu Dhabi, waarbij zij verklaarde haar

echtgenoot in Portugal te willen gaan vervoegen (zie informatie visumaanvraag AMBABEL van 14

februari 2013). Deze visumaanvraag, waarbij verzoekster naliet bankafschriften te voegen, werd haar

geweigerd.

Verzoekster legde voor haar visumaanvraag op de Belgische ambassade te Abu Dabi een “Attestation

de congé de votre employeur correspondant à vous” en een “Attestation d’emploi: emploi chez

Mahmood Saeed Co Emirates LLC” voor (zie antwoorddocument Cedoca van 22 maart 2013); uit het

eerste attest blijkt dat haar werkgever verklaarde geen bezwaar te hebben tegen het aangevraagd

verlof van verzoekster; uit het attest van tewerkstelling blijkt dat verzoekster een salaris van 950 euro

ontving.

Verzoekster voegde bij haar visumaanvraag tevens bankafschriften van 2 oktober 2012 tot 26 januari

2013, op haar naam toe (zie antwoorddocument Cedoca van 22 maart 2013), van “Mashreq”, een bank

in de Verenigde Arabische Emiraten, waaruit blijkt dat zij meermaals per dag haar bankrekening

gebruikte.

Verzoekster voegde bij haar visumaanvraag tevens een e-mailbevestiging van de geboekte vliegtickets

op naam van haar echtgenoot A.M. en van haarzelf, alsook een hotelreservatie voor “Crowne Plaza

Hotel” te Brussel ter waarde van 2008 euro, op naam van haar echtgenoot, met haarzelf als “additional

guest” (zie antwoorddocument Cedoca van 22 maart 2013). Uit het administratief dossier blijkt

bovendien dat de hotelreservatie door de ambassade werd geverifieerd en dat de reservatie voor de

opgegeven data werd bevestigd (zie informatie visumaanvraag AMBABEL van 14 februari 2013).

Bij haar visumaanvraag voegde verzoekster tevens een brief van haar echtgenoot, A.M., gedateerd 12

februari 2013, waarin hij bevestigt dat zijn vrouw op zijn kosten naar België zal reizen en dat hij

hiertegen geen bezwaar heeft (zie antwoorddocument Cedoca van 22 maart 2013).

Uit wat voorafgaat blijkt aldus dat verzoekster getrouwd is met A.M., die recentelijk nog een

handelsvisum bekwam voor Portugal en dit ook gebruikte, dat ze in Dubai verblijven alwaar verzoekster

een verblijfsvergunning heeft, dat verzoekster werk heeft bij cosmeticabedrijf “Mahmood Saeed Co

Emirates LLC” te Dubai, dat zij verlof kon krijgen en een salaris heeft van 950 euro, dat zij over een

bankrekening beschikt met positief saldo en hiervan zeer regelmatig gebruik maakt en dat zij of haar

echtgenoot een vliegtuigreis naar België kochten alsook een verblijf in het “Crowne Plaza Hotel” in

Brussel ter waarde van 2008 euro vastlegden.

Hieruit leidt de Raad af dat verzoekster en haar echtgenoot blijkbaar in Dubai een ongestoord en stabiel

bestaan kenden.

Deze vaststelling gaat in tegen de verklaringen van verzoekster dat zij, als ongetrouwde vrouw, na haar

vlucht uit haar land, in Dubai een werkvergunning bekwam en als huishoudster aan de slag ging en

nadien op zoek naar een beter leven, besloot elders asiel aan te vragen.



RvV X - Pagina 8

De Raad hecht in geen geval geloof aan verzoeksters verklaringen dat zij als gedeserteerde persoon die

gepoogd had illegaal de grens over te steken en daarop in de Barentu-gevangenis werd opgesloten -

waaruit zij volgens haar verklaringen op 28 december 2011 kon ontsnappen- op 16 december 2011 een

paspoort en op 23 december 2011 een exit-visum kon bekomen van de Eritrese autoriteiten.

Uit informatie in het administratief dossier blijkt dat de grote meerderheid van de Eritrese bevolking, die

naar het buitenland wil gaan, zulke exit-visa niet kan verkrijgen en daarom het land niet op een legale

manier kan verlaten, gezien een dergelijk exit-visum vereist is om Eritrea op een legale manier te

kunnen verlaten, dat het in Eritrea bijzonder moeilijk is om een exit-visum te bekomen gezien de erg

strikte voorwaarden die eraan zijn verbonden, dat een exit-visumaanvraag gepaard gaat met een

uitvoerige controle van de aanvrager door de Eritrese autoriteiten, dat zowel een paspoort als een exit-

visum dient aangevraagd te worden in persoon, bij de bevoegde autoriteiten.

De Raad gelooft niet dat een persoon met een gerechtelijk verleden als verzoekster, een authentiek (zie

de verslagen van de federale luchtvaartpolitie) paspoort en exit-visum bekomt en dan nog op het

moment dat zij zich in de gevangenis bevindt.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift aanvoert (zie p. 3) dat zij tijdens haar verhoor uitdrukkelijk

verklaarde “dat zij haar paspoort en exit-visum had verkregen middels omkoperij”, wijst de Raad er

vooreerst op dat verzoekster aanvankelijk geen melding maakte van enige omkoperij.

Op de vraag hoe zij het paspoort in handen kreeg, antwoordde verzoekster dat haar vader de procedure

voerde en dat zij zich niet persoonlijk moest aanbieden in Asmara (zie het verhoorverslag van 19 maart

2013, p. 4-5), dat hij het aanvroeg toen zij na 28 december 2011 twaalf dagen bij haar tante in

Maitemena is Asmara verbleef, dat alles binnen 12 dagen verliep en dat alles geregeld werd door haar

vader (zie het verhoorverslag, p. 6-7), zonder te vermelden dat het paspoort op illegale wijze verkregen

werd.

Op de vraag hoe het exit-visum bekomen werd, antwoordde verzoekster dat haar vader dit regelde

samen met het paspoort en dat het ook werd uitgereikt door “Immigration Office” (zie het

verhoorverslag, p. 7-8), ook zonder enige vermelding van omkoping.

Pas op de vraag of het voor een meerderjarig persoon mogelijk is een exit visum te verkrijgen zonder

zich zelf persoonlijk aan te bieden, verklaarde verzoekster “Het is een business het is mogelijk”, waarna

zij verklaarde dat het bekomen werd door omkoperij (zie het verhoorverslag, p. 8).

Van een asielzoeker die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, mag nochtans worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op een volledige en correcte manier aanbrengt. De asielzoeker

dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste verhoor daar op

hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure (RvS 10

oktober 2006, nr. 163.364).

Bovendien stelt de Raad vast dat verzoekster tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent de

handtekening op het paspoort. Zo verklaarde zij aanvankelijk dat zij het paspoort kreeg van haar vader

en dat zij het nadien zelf ondertekende (zie het verhoorverslag, p. 6). Nadat zij er op gewezen werd dat

het paspoort en de handtekening normaal geplastificeerd worden vooraleer haar vader het paspoort

ontving, verklaarde verzoekster: “Ik dacht dat ik het ondertekende maar dat klopt niet, ik verkreeg een

volledig klaar paspoort” (zie het verhoorverslag, p. 7); zij verklaarde daarop niet te weten wie het

paspoort dan wel ondertekend had.

Naast de vaststelling dat verzoekster incoherente verklaringen aflegde omtrent het al dan niet

eigenhandig handtekenen van haar paspoort, stelt de Raad vast, zoals ook de commissaris-generaal

opmerkte, dat de handtekening op het paspoort van verzoekster, op haar verblijfsvergunning van de

Verenigde Arabische Emiraten en op haar visumaanvraag bij de Belgische ambassade in Abu Dhabi

dezelfde handtekening lijkt te zijn, een handtekening waarvan verzoekster tijdens haar verhoor op 19

maart 2013 erkende dat het de hare was (zie het verhoorverslag, p. 26).

De Raad is derhalve van oordeel dat verzoekster in persoon haar handtekening op het paspoort heeft

gezet en het aan haar is afgeleverd.

Haar uitleg dat haar vader het paspoort heeft geregeld, komt ook op de helling te staan door de

vaststelling dat verzoekster op een onaannemelijk manier onwetend bleek te zijn over de connecties

van haar vader daaromtrent.

Zo verklaarde verzoekster aan de ambtenaar van het Commissariaat-generaal dat haar vader geld

betaalde en sommige personen kende waardoor hij het exit-visum kon verkrijgen (zie het gehoorverslag,

p. 8). Op de vraag welke invloedrijke personen haar vader kende opdat haar zowel een visum als een

paspoort werd uitgereikt zonder dat zij zichzelf diende te presenteren, maakte verzoekster gewag van

een vriend van haar vader, W.T. genaamd, die een haar onbekende functie of haar onbekende post

uitoefende bij de immigratiediensten (zie het verhoorverslag, p. 8).
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Gevraagd welke connecties haar vader had om een paspoort en exit-visum te bekomen vertelde

verzoekster slechts dat haar vader soms koffie of thee dronk met W.T. en dat “er is niet meer dat ik

hierover kan zeggen” (zie het verhoorverslag, p. 20).

Gevraagd of haar vader slechts met één persoon connecties had, repliceerde verzoekster dat haar

vader mogelijks meer connecties had doch dat de enige die ze kent W.T. was, de man die bij de

immigratiediensten werkte (zie het verhoorverslag, p. 20). Gevraagd om alles te vertellen wat ze weet

over W.T., zowel over zijn professioneel als over zijn privéleven, verklaarde verzoekster niet meer te

weten dat hij een haar onbekende functie uitoefent bij de immigratiediensten, gehuwd is met een haar

onbekende vrouw, dat ze niet weet waar W.T. woont en dat ze niets meer weet (zie het verhoorverslag,

p. 21).

Ter terechtzitting gepolst naar het beroep van haar vader, verklaarde verzoekster dat haar vader een

kleine garage had waar hij werkte nadat hij de stiel van “automechanieker” zelf had geleerd.

In acht genomen wat voorafgaat, met name haar uiterst vage verklaringen omtrent de tussenpersoon en

de onaanzienlijke status van haar vader, neemt de Raad de uitleg van verzoekster dat haar vader voor

haar een paspoort en exit-visum bekwam, niet aan.

In acht genomen de blijkens de informatie toegevoegd aan het administratief dossier, strenge

formaliteiten, wordt niet aangenomen dat verzoekster gezien haar voorgehouden antecedenten van

desertie en poging tot illegale grensoverschrijding, -en nog vóór zij volgens haar verklaringen op 28

december 2011 uit de Barentu-gevangenis kon ontsnappen- een paspoort en visum kon bekomen.

Verzoekster verklaarde ook dat toen zij op 12 januari 2012 haar land verliet vanuit de “Asmara

International Airport” (zie het verhoorverslag, p. 7, 9) zij geen problemen had bij het voorbijgaan van de

grenscontrole. Zij verklaarde dat zij haar paspoort diende te tonen aan een persoon waarvan zij de

functie niet kent, dat deze persoon documenten controleerde met informatie in de computer en haar liet

doorgaan (zie het verhoorverslag, p. 9); dat zij aldus gewoon kon passeren en dat niemand haar

tegenhield (zie het verhoorverslag, p. 26).

Aangezien verzoekster verklaarde dat de straf op desertie of het zich onttrekken aan de nationale

dienstplicht de dood of een haar onbekend aantal jaren gevangenisstraf is (zie het verhoorverslag, p.

22) en gezien uit informatie in het administratief dossier blijkt dat ook een poging tot een illegale

grensoverschrijding zwaar bestraft wordt, is het niet geloofwaardig dat verzoekster met haar verleden,

probleemloos zou hebben kunnen vertrekken via de luchthaven van Asmara, zelfs indien de

documenten door omkoping zouden zijn verkregen.

Besloten wordt dat aan de door verzoekster in haar land van herkomst verklaarde moeilijkheden, geen

geloof kan worden gehecht.

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat verzoekster op de vragen die haar ter zitting werden gesteld

omtrent de bezigheden die zij tijdens haar militaire opleiding moest uitvoeren niet verder kwam dan

“dagelijks opstaan om vijf uur, veel en lang lopen” en over haar bewapening enkel het woord “Khalasni”

uitbracht wat ook niet van aard is om dienstplicht -en desertie- aannemelijk te maken.

De opmerkingen in het verzoekschrift dat uit officiële rapporten blijkt “dat -in Eritrea- geen visa worden

verstrekt aan een integraal gezin uit schrik dat dit het land zou kunnen verlaten” en “dat er nooit visa

worden verstrekt aan handelaars onder de leeftijd van 57 jaar” -waarvoor verzoekster naar “Country of

origin information report” van 17 augustus 2012 van “UK Border Agency” verwijst-, zijn niet volledig juist.

In de eerste plaats nuanceert deze informatie in die zin dat de overheid “in het algemeen” geen exit-visa

verstrekt aan gezinnen.

Daarbij moet opgemerkt worden dat het paspoort van verzoekster geen enkele aanduiding bevat

omtrent een huwelijkse staat; verzoekster verklaarde hier in België ook (zie vragenlijst, nr. 16; zie

verhoorverslag van 19 maart 2013, p. 14) dat zij geen partner had en nooit gehuwd was.

Zo volgens de verklaringen van verzoekster afgelegd bij de Belgische ambassade te Abu Dhabi met het

oog op het bekomen van een visum voor België, zij gewag maakt van een echtgenoot, met name ene A.

M., heeft dit niets van doen met moeilijkheden om een eventueel exit-visum voor een gezin te bekomen

in Eritrea.

De verwijzing in het verzoekschrift naar een gezinsvisum is derhalve onterecht.

De bewering in het verzoekschrift dat er nooit visa worden verstrekt aan handelaars onder de leeftijd

van 57 jaar, is incorrect; de informatie spreekt over “businessman will almost always have to satisfy the

age limit” (eigen vertaling: “zakenlui moeten meestal aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen”).

De Raad ziet niet in wat hiermee beoogd wordt gezien verzoekster geen enkel gewag maakte dat zij in

haar land handel dreef.

Het bij het verzoekschrift gevoegde stuk “Bewijs dienstplicht verzoekster”, betreft een fotokopie waaraan

de Raad geen bewijswaarde hecht gezien dergelijke stukken door knip- en plakwerk gemakkelijk te

vervalsen zijn; het stuk is daarenboven niet gesteld in de taal van de rechtspleging en niet vergezeld
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van een vertaling naar deze taal zoals vereist door artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december

2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen; hetzelfde geldt voor

dezelfde fotokopie, neergelegd ter terechtzitting, zodat de Raad zelfs geen kennis kan nemen van de

inhoud.

De Raad stelt ook vast dat verzoekster bij aankomst op 3 maart 2013 op de luchthaven te Zaventem

verklaarde naar België te zijn gekomen met toeristisch oogmerk en om haar neef te bezoeken en pas

nadat haar de toegang tot het Rijk geweigerd werd om een onduidelijk reismotief, asiel aanvroeg,

niettegenstaande zij bij haar verhoor (zie het gehoorverslag, p. 12) verklaarde dat ze naar België kwam

omdat zij een “beter leven wilde”, “haar problemen wou ontvluchten” en “asiel te komen aanvragen”.

Haar gedrag op de luchthaven keert zich ook tegen de geloofwaardigheid van haar verklaringen omtrent

de reden waarom zij haar land verliet.

Het is de Raad niet ontgaan dat uit de informatie “Country of origin information report” van 17 augustus

2012 van “UK Border Agency” (zie p. 136) blijkt dat ook personen die medische behandeling in het

buitenland nodig hebben, exit-visa kunnen verkrijgen, dat verzoekster bij haar verhoor op 19 maart 2013

(zie het gehoorverslag, p. 27) gewag maakte van nierproblemen, bij haar verhoor op 6 maart 2013 eerst

verklaarde niemand te kennen die in België of in een ander land van de Europese Unie verbleef (zie

vragenlijst, nr. 6) en naderhand verklaarde (zie nr. 8) dat haar broer, S. -die de passeur 5000 dollar had

betaald (zie nr. 35)- sinds vele jaren in Nederland verbleef (zie het verhoorblad van 19 maart 2013, p.

15) om een reden die verzoekster niet wist mee te delen.

In haar verzoekschrift voert verzoekster nog aan dat “uit diverse officiële rapporten blijkt dat

asielzoekers, wier asielaanvraag werd afgewezen, een reëel risico lopen op een onmenselijke

behandeling bij terugkeer naar hun vaderland”.

Zij stelt dat afgewezen asielzoekers, die het land legaal hebben verlaten, eveneens een reëel risico

lopen op een onmenselijke behandeling bij terugkeer en “dat personen die een exit-visum hebben

gekregen middels omkoperij of middels netwerken, door de overheid zullen worden beschouwd als

mensen die het land illegaal hebben verlaten en bijgevolg sowieso zullen worden blootgesteld aan een

onterende behandeling bij hun terugkeer”.

Zij verwijst hiervoor naar “Eritrea – Information on the treatment of failed asylum seekers/returnees upon

return to Eritrea?” van 8 februari 2013 van “Refugee Documentation Centre of Ireland” en “Eligibility

guidelines for assessing the international Protection Needs of Asylum-seekers from Eritrea” van april

2009 van UNHCR.

De Raad neemt, in acht genomen wat voorafgaat niet aan dat verzoekster haar land op een illegale

manier heeft verlaten.

Uit informatie die door de commissaris-generaal werd toegevoegd aan het administratief dossier en die

de Raad aanneemt, blijkt dat een persoon echter, die de Eritrese nationaliteit heeft en die op een legale

manier Eritrea heeft verlaten, zelfs indien de betrokkene nog in aanmerking komt voor de verplichte

militaire dienst, in het algemeen geen risico loopt bij een eventuele terugkeer naar zijn land van

herkomst, zelfs indien de Eritrese autoriteiten op de hoogte zijn van het feit dat betrokkene een

asielaanvraag heeft ingediend in een derde land.

Gelet op de persoonlijke situatie van verzoekster, zijnde dat zij -samen met haar man, blijkbaar een

reizend zakenman- een stabiel bestaan kende in Dubai -zie de visumaanvraag voor België-, maakt zij

niet aannemelijk dat bij haar geoorloofd verblijf in het buitenland, mede die in het Rijk vanaf begin maart

2013, de Eritrese autoriteiten op de hoogte zouden zijn van haar asielaanvraag in België.

De Raad wijst er op dat verzoekster beschikt over een geldig paspoort indien zij uit eigen beweging naar

haar land zou terugkeren; er wordt ook niet uitgesloten dat zij eerst niet naar Dubai terug kan keren.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan aan het asielrelaas van verzoekster geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verzoekster brengt geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de

zin van voormelde wetsbepalingen.
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De Raad is van oordeel dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade loopt zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c)

van de vreemdelingenwet..

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.2.5. Besluit

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

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

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet aantoont.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig april tweeduizenddertien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. S. CROMBECQ, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

S. CROMBECQ M. BONTE


