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nr. 128 564 van 2 september 2014

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 22 april 2014 heeft

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

31 maart 2014.

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 26 mei 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juni 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M.-C. FRERE loco advocaat J.

HARDY 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 verklaart een Eritrees staatsburger te zijn van Tigrinya origine en afkomstig uit Assab. U

woonde slechts twee jaar in Assab, daarna verhuisde u naar Addis Abeba in Ethiopië waar u woonde tot

in 2000. U heeft uw vader nooit gekend, volgens uw moeder zou hij vermoord zijn maar zij gaf u daar

geen verdere informatie rond. In 2000 werden jullie door de Ethiopische autoriteiten terug naar

Eritrea gedeporteerd omwille van het grensconflict. Na jullie deportatie gingen jullie in Tesseney wonen

in de wijk Sheib. U ging tot de vierde graad naar school in Ethiopië en ging daarna nog één jaar naar

school in Eritrea. Daarna stopte u uw opleiding omdat u niet naar het militaire trainingskamp Sawa wou

gestuurd worden. U en uw moeder behoren tot de Pinksterkerk, die verboden is in Eritrea. Om deze
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twee redenen besloot u uw land te verlaten, namelijk dat u uw militaire training niet wou doen en u uw

religie niet vrijelijk kon beleven. Nadat de Pinksterkerk werd verboden in mei 2002 waren er al

verschillende keren soldaten bij u thuis geweest toen jullie aan het bidden waren. Dit gebeurde zo’n

twee à drie keer maar jullie konden telkens vluchten. Uw moeder werd al meegenomen ter ondervraging

en u hoorde dat zij na uw vertrek uit het land werd gearresteerd nadat zij betrapt werd terwijl ze aan het

bidden was. U vernam van een kennis uit uw buurt die u ontmoette in Soedan. Zelf bent u pas tijdens

uw verblijf in Turkije gedoopt. Eind 2002 heeft u het land verlaten. De huurder van een kamer in het huis

van uw moeder hielp u om naar Kassala, Soedan te reizen, zelf keerde hij daarna terug naar Eritrea. Hij

is een Soedanees die werkt in Tesseney. Jullie reisden met een auto tot aan de grens en staken

vervolgens te voet de grens over. In Kassala liet hij u bij smokkelaars die u naar Khartoem brachten. U

bleef twee maanden in Khartoem in het huis van de smokkelaar. Het is daar dat u uw man heeft leren

kennen. Daarna vertrok u samen met uw toekomstige echtgenoot met het vliegtuig naar Turkije waar u

tot 2010 verbleef, u woonde er in Izmir en Istanbul. In 2009 bent u er gehuwd met (D.A.Y.),

die momenteel samen met u in België verblijft en eveneens een asielaanvraag indiende (CGVS-

nr 1315141). U slaagde er niet in documenten te verkrijgen en reisden daarom samen met uw

echtgenoot verder naar Griekenland in 2010. Jullie reisden met de auto en te voet en staken ook in een

bootje enkele riviertjes over. In Griekenland woonde u in Athene. De omstandigheden waren er niet

goed en u besloot verder te reizen. Een smokkelaar bezorgde u een valse Griekse identiteitskaart

waarmee u samen met de smokkelaar naar België reisde. In België aangekomen namen jullie de trein

naar Frankrijk. U ging eerst naar Rijsel en vervolgens naar Hazebrouck. U werd er opgevangen in een

kerk waar nog andere asielzoekers verbleven. Uw doel was op een vrachtwagen te klimmen die u

naar Engeland zou brengen. In juli of augustus slaagde u er in u in zo’n vrachtwagen te verstoppen.

Deze vrachtwagen reed echter naar België. U was met zes anderen in de vrachtwagen en toen dit veel

langer duurde dan voorzien waarschuwden jullie de chauffeur. De chauffeur belde de politie en die

brachten jullie naar het treinstation, waarna u terugkeerde naar Hazebrouck. U werd er opgevangen in

een kerk in Stanford en op 30 augustus 2012 bent u bevallen van uw zoon, (Z.K.). Na uw bevalling

besloot u terug te keren naar België omdat u dit werd aangeraden door de andere vrouwen in de kerk. U

keerde met de trein terug naar België, waar u op 14 september 2012 asiel heeft aangevraagd.

U legt geen documenten voor ter ondersteuning van uw asielaanvraag. U legt enkel de geboorteakte

van uw zoon neer. Uw advocaat legde wel volgende verslagen neer: operational guidance note

Eritrea (Home Office, UK Border Agency – augustus 2012) en Eritrea: identification documents,

including natinal identity cards and birth certificates; requirements and procedures for obtaining and

renewing identity documents, both within the country and abroad (Immigration and Refugee Board of

Canada – augustus 2013).

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in

de zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te

maken.

U verklaart te vrezen omwille van uw lidmaatschap van de Pinksterkerk en eveneens te zijn gevlucht

om uw militaire training te ontlopen. Uit uw verklaringen blijkt dat er geen geloof gehecht kan worden

aan uw bewering dat u werkelijk in 2000 vanuit Ethiopië naar Eritrea werd gedeporteerd en derhalve

evenmin aan uw verblijf in Eritrea en uw Eritrese nationaliteit.

Er kan in de eerste plaats geen geloof worden gehecht aan het feit dat zowel u en uw moeder

niet de mogelijkheid hadden om de Ethiopische nationaliteit te verwerven. U verklaart dat uw

moeder bij de onafhankelijkheid van Eritrea niets diende te ondernemen om de Eritrese

nationaliteit te verwerven. U verklaart dat u samen met uw moeder na het overlijden van uw vader

naar Ethiopië was geweest omdat zij er gemakkelijker werk zou kunnen vinden. Omdat men weet dat

uw moeder Eritrese is moest zij volgens uw verklaringen dus niets ondernemen om de nationaliteit te

verkrijgen. Integendeel, zij probeerde zelfs de Ethiopische nationaliteit te verkrijgen maar dit werd haar

geweigerd. Zij zou daartoe een aanvraag hebben ingediend in de lokale administratie maar gezien zij

van Eritrese afkomst is kreeg zij een Eritrese identiteitskaart in de plaats (gehoorverslag CGVS p.6).

Deze verklaringen stroken echter niet met de informatie die beschikbaar is bij het Commissariaat-

generaal en die werd toegevoegd aan het administratief dossier (Human Rights Watch – The Horn of

Africa war: mass expulsions and the nationality issue – januari 2003 en Queston & Answer Series –

Eritrea & Ethiopia: large-scale expulsions of population groups and other human rights violations in

connection with the ethiopian-eritrean conflict 19998-2000 – januari 2002). Daaruit blijkt namelijk dat

personen van Eritrese origine die in Ethiopië leefden op het moment dat Eritrea onafhankelijk werd, hun

Eritrese nationaliteit uitdrukkelijk dienden aan te vragen, door zich in eerste instantie te laten

registreren om aan het onafhankelijkheidsreferendum deel te kunnen nemen, waardoor ze de Eritrese

nationaliteit verwierven, ofwel later na de onafhankelijkheid in 1993 zich lieten registreren als Eritreër bij
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de Ethiopische autoriteiten waarbij ze afstand deden van hun Ethiopische nationaliteit. Personen van

Eritrese afkomst in Ethiopië die dit nalieten te doen, zoals u verklaart dat het geval was bij uw

moeder, werden geacht de Ethiopische nationaliteit te hebben en te behouden; deze personen

werden in de kebele’s (lokale administratie) geregistreerd en konden beschikken over Ethiopische

documenten. Het is derhalve opmerkelijk dat uw moeder er niet in slaagde de Ethiopische nationaliteit te

bekomen indien zij dat wenste. U verklaart eveneens dat uw moeder een Eritrese identiteitskaart ontving

wanneer haar de Ethiopische nationaliteit werd geweigerd (gehoorverslag CGVS p.6), dit komt evenmin

overeen met de beschikbare informatie (Algemeen ambtsbericht Ethiopië – december 2006). In 1999

moesten meerderjarige personen van Eritrese afkomst zich namelijk verplicht aanmelden bij de

Ethiopische autoriteiten voor een verblijfsvergunning. Diegenen die mogelijks voor de Ethiopische

nationaliteit in aanmerking kwamen, ontvingen een normale Ethiopische identiteitskaart, een

zogenaamde white card. Het merendeel van deze personen ontving een zogenaamde yellow card en

diende deze kaart halfjaarlijks te laten verlengen. U vermeldt echter nergens dat uw moeder over

dergelijke documenten zou hebben beschikt. Aangezien dit wel degelijk een gespreksonderwerp bleek

te zijn tussen u en uw moeder, u verklaart immers dat u op de hoogte bent dat zij trachtte de

Ethiopsiche nationaliteit te verkrijgen, is het opmerkelijk dat u hier geen correctere informatie over zou

kunnen verschaffen. Zeker gezien het belang dat er in die periode aan dergelijke documenten werd

gehecht.

Ook het tijdstip van uw deportatie is opmerkelijk. U verklaart in 2000 te zijn gedeporteerd nadat

uw moeder door collega’s werd aangegeven als Eritrese (gehoorverslag CGVS p.4). Uit de

beschikbare informatie blijkt echter dat het deporteren van inwoners van Eritrese origine door de

Ethiopische autoriteiten sterk afnam sinds de ondertekening van het akkoord tot wapenstilstand in juni

2000. Deportaties zouden sindsdien bovendien geweigerd kunnen worden. Men stelt zelfs dat in de

eerste zes maanden van 2000 geen gedwongen deportaties hadden plaatsgevonden. Het leeuwendeel

van deze gedwongen deportaties vond plaats tussen juni 1998 en februari 1999. Aangezien uw

moeder reeds als Eritrese probeerde aanspraak te maken op de Ethiopische nationaliteit en in

1999 zich verplicht zou hebben laten registeren is het opmerkelijk dat jullie dan pas zouden

zijn gedeporteerd en dat u verklaart dat dit op aanwijzen van enkele collega’s zou zijn gebeurd.

Het voorgaande wijst er namelijk op dat uw moeder bij de Ethiopische autoriteiten reeds bekend zou

hebben gestaan als van Eritrese origine. Dit betekent dat zij reeds van bij het begin van het conflict zou

zijn blootgesteld aan het risico op een deportatie. U verklaart verder dat u, toen jullie voor de

deportatie werden vergaderd in de kebele, een wit vluchtelingenpapier ontvingen (gehoorverslag CGVS

p.5). Hier is in de beschikbare informatie geen sprake van. Uitgezette Eritreërs zouden bij hun aankomst

in Eritrea wel een Identification Card for Eritreans Expelled from Ethiopia ofte een blue card ontvangen

hebben, dus evenmin een identiteitskaart zoals u vermeldt (gehoorverslag CGVS p.5). Hoewel u nog

jong was ten tijde van uw deportatie is het opmerkelijk dat u zich wel verkeerdelijk een wit document

zou herinneren maar deze anderen niet.

Bovenstaande opmerkingen zorgen ervoor dat er reeds getwijfeld kan worden aan uw

Eritrese nationaliteit en uw deportatie in het bijzonder. Ook uw verklaringen omtrent Tesseney en

uw leven in Eritrea kunnen deze geloofwaardigheid niet herstellen. U verklaart geboren te zijn in

Assab, maar er slechts tot uw twee jaar te hebben gewoond vooraleer u vertrok naar Ethiopië. Pas in

2000 zou u er vervolgens zijn teruggekeerd om er in 2002 weer te vertrekken richting Soedan

(gehoorverslag CGVS p.5-6). U verklaart dat uw leven in Eritrea helemaal niet goed was, u bleef altijd

thuis, kende er niet veel mensen en wist niet waar heen te gaan. U ging enkel soms mee met uw

moeder naar de markt (gehoorverslag CGVS p.7-8). Rekening houdend met uw leeftijd en uw levensstijl

in Eritrea komen uw verklaringen op het Commissariaat-generaal eerder ingestudeerd over. Zo kunt u

uw geboorteplaats Assab niet situeren in het land. U verklaart verkeerdelijk dat dit in het westen te

situeren is (gehoorverslag CGVS p.4) terwijl dit aan de oostkust van het land ligt, maar u blijkt toch te

weten dat Assab de belangrijkste haven van het land is (gehoorverslag CGVS p.21). Het is opmerkelijk

dat u als tiener zou weten met welke grote wegen Tesseney verbonden is met andere steden

(gehoorverslag CGVS p.17), maar dan weer niet weet langs welke weg uw huis gelegen was en waar

de bus naar toe reed die door uw wijk passeerde, waar u toch grotendeels uw tijd doorbracht

(gehoorverslag CGVS p.18). Wanneer u naar de subzoba’s van Tesseney wordt gevraagd is het

eveneens opmerkelijk dat u een kleine stad noemt ver weg aan de grens met Ethiopië die geen subzoba

is, terwijl u de naburige subzoba en tevens dichtstbijzijnde stad, namelijk Haykota, op geen enkel

moment vermeldt (gehoorverslag CGVS p.17). Wanneer u verder gevraagd wordt naar de programma’s

waar u naar keek op televisie antwoordt u dat u soms naar drama’s en liedjes keek. Wanneer dan wordt

doorgevraagd of u een dergelijk drama kunt noemen zegt u dat u uiteindelijk vooral naar het nieuws

keek (gehoorverslag CGVS p.21). Het tast uw geloofwaardigheid verder aan dat u verklaart als

twaalfjarige, die voornamelijk thuis bleef, enkel naar het nieuws zou hebben gekeken en geen ander

programma op tv kan vernoemen. Ook uw beleving van uw aankomst in de stad is weinig doorleefd.
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Tesseney werd gedurende het grensconflict volledig vernield en Ethiopische soldaten werden ervan

beschuldigd de stad te hebben geplunderd na het ondertekenen van het vredesverdrag. Bovendien

waren er veel oorlogsvluchtelingen die terugkeerden naar de stad, wat voor moeilijkheden zorgde

aangezien zij grotendeels afhankelijk waren van hulpverlening vanwege de ‘Eritrean Relief and Refugee

Commission’ (ERREC), die hen de nodige hulp probeerde te bieden (Home Office – Country of Origin

Information Report Eritrea – september 2006). U vermeldt echter deze organisatie niet, die

alomtegenwoordig was om mensen die zich in Eritrea dienden te vestigen hulp te bieden, u spreekt

enkel over het Rode Kruis die u zou ontvangen hebben aan de grens (gehoorverslag CGVS p.5).

Aangezien u verklaart teruggekeerd te zijn naar Eritrea in 2000, met name tijdens of net na het

grensconflict, is uw beleving van de stad weinig doorleefd te noemen. Wanneer u wordt gevraagd hoe

de stad er aan toe was antwoordt u enkel dat u hoorde van uw grootmoeder dat die werd

gebombardeerd en vernield (gehoorverslag CGVS p.20). Het is eerder onwaarschijnlijk dat dit geen

diepere indruk zou hebben nagelaten en u daar niet verder kunt over uitweiden met persoonlijke

indrukken. Men kan bijgevolg concluderen dat, hoewel u enige informatie geeft over Eritrea en de

stad Tesseney, dit niet aansluit bij de leefwereld van een twaalfjarige en uw verklaringen

bijgevolg een weinig doorleefde indruk nalieten, zodat er geen geloof kan worden gehecht dat u

daadwerkelijk in Eritrea heeft verbleven.

Verder kunnen er opmerkingen worden geformuleerd bij de vrees die aan de basis zou liggen

van uw vertrek uit Eritrea. U verklaart dat u voornamelijk wou vermijden een militaire training in Sawa

te moeten volgen en dat u daarnaast ook uw geloof vrijelijk wou beleven (gehoorverslag CGVS

p.23). Aangezien de geloofwaardigheid van uw verblijf in Eritrea al werd ondermijnd kan er ook hieraan

geen geloof worden gehecht. Er kunnen bovendien bijkomende vraagtekens worden geplaatst bij de

door u aangehaalde vrees. U slaagde er namelijk niet in aannemelijk te maken dat u werkelijk tot

de Pinksterkerk behoorde. In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat u pas in Turkije zou zijn

gedoopt (gehoorverslag CGVS p.24). Dit terwijl u verklaart dat u altijd al tot de Pinksterkerk heeft

behoort en uw moeder eveneens tot dezelfde kerk behoort (gehoorverslag CGVS p.7). Het is in deze

dan vreemd te noemen dat u nog niet eerder zou gedoopt zijn. U verklaart dit door aan te geven dat

de omstandigheden niet goed waren (gehoorverslag CGVS p.24). U woonde tot uw elfde echter in

Ethiopië waar men wel zijn religie vrij kan uitdrukken (Algemeen ambtsbericht Ethiopië – mei 2013)

zodat dit, indien u afkomstig was uit een gezin van Pinkstergelovigen, niet kan verklaren waarom u nog

steeds niet werd gedoopt. Bovendien verblijft u sinds 2003 in Europa (gehoorverslag CGVS p.9)

waardoor u al geruime tijd de tijd heeft gehad om uw religie vrij te beleven. Dit zorgt er voor dat het

merkwaardig is dat u niet goed geïnformeerd blijkt over de belangrijkste feestdagen binnen het

Pinkstergeloof. U verklaart correct dat het begrip ‘Pinksteren’ staat voor de vijftigste dag, maar volgens

u wordt die dag gevierd dat Christus is gekruisigd om de mens te redden, namelijk dat hij gestorven is

op de vijftigste dag (gehoorverslag CGVS p.25). Pinksteren staat echter voor de komst van de Heilige

Geest over de leerlingen van Christus, vijftig dagen na de verrijzenis van Christus. Op dat moment

zouden zij ‘in tongen’ beginnen spreken, zodat iedereen, van welke nationaliteit dan ook, hen kon

begrijpen (Home Office – Country of Origin Information Bulletin, Eritrea: Pentecostals and Jehovah’s

Witnesses – januari 2006). Dat u niet op de hoogte bent van de inhoud van de belangrijkste feestdag

binnen uw geloof doet sterk twijfelen aan uw betrokkenheid bij de Pinksterkerk. Temeer u voordien wel

de term ‘speaking tongues’ ter sprake bracht maar blijkbaar niet volledig op de hoogte bent van de

inhoud van dit begrip. Ook hier doet dit een eerder ingestudeerde kennis vermoeden. Ook wat betreft de

andere feestdagen binnen het geloof bent u niet volledig correct. Zo verklaart u dat Pasen steeds op

dezelfde dag, twee maanden na Kerstmis valt, wat niet het geval is (gehoorverslag CGVS p.25).

Bovenstaande opmerkingen zorgen ervoor dat er kan getwijfeld worden aan uw verklaringen

omtrent uw geloof, wat uw algehele geloofwaardigheid verder aantast en evenzeer de

geloofwaardigheid van uw verklaringen om die reden Eritrea te hebben verlaten.

Tot slot dient gewezen te worden op de laattijdigheid van uw asielaanvraag. U verklaart

Eritrea reeds eind 2002 verlaten te hebben (gehoorverslag CGVS p.24), daarna twee maanden in

Soedan te hebben verbleven en vervolgens tot 2010 in Turkije te hebben gewoond (gehoorverslag

CGVS p.9). Tot 2012 verbleef u in Griekenland (gehoorverslag CGVS p.10), waarna u via België naar

Frankrijk reisde om later in een poging om naar Engeland te reizen opnieuw in België terecht te komen.

U keerde terug naar Frankrijk waar u beviel van uw zoon en na de bevalling kwam u opnieuw naar

België om uiteindelijk asiel aan te vragen. U verklaart dat u bij uw tweede doorreis in België expliciet

werd gevraagd of u asiel wilde aanvragen, wat u weigerde aangezien u verder wou reizen naar

Engeland (gehoorverslag CGVS p.15-16). Bovendien verklaart u eveneens een valse naam te hebben

opgegeven toen voor het eerst in België was en er werd gearresteerd, op dat moment zou u verklaard

hebben Yordanus te heten (gehoorverslag CGVS p.4). Van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor

zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische of Franse autoriteiten vraagt, mag

worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en
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zo accuraat mogelijk aanbrengt, en dit reeds van bij het eerste interview in om het even welke lidstaat

van de Europese Unie, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan

de asielprocedure. Deze rondreis doorheen verschillende Europese landen zonder er enige stappen te

ondernemen om asiel aan te vragen valt dan ook niet te rijmen met het gedrag van iemand die nood

heeft aan internationale bescherming.

Voorts dient opgemerkt te worden dat u niet in het bezit bent van enig identiteits- en/

of reisdocument, waardoor uw identiteit en/ of reisweg niet kunnen worden nagegaan. Enkel

de geboorteakte van uw zoon toont aan dat u daadwerkelijk in Hazebrouck bent bevallen.

Deze geboorteakte is verder niet in staat uw verklaringen omtrent uw reisweg of identiteit aan te

tonen. Nochtans geldt in elk soort procedure en dus ook in de asielprocedure dat men zijn verklaringen

waar mogelijk, dient te ondersteunen mits documenten. De documenten die uw advocaat neerlegt

betreffen verslagen met betrekking tot de algemene situatie in Eritrea en hebben geen bewijswaarde

voor uw individuele vrees.

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.

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

2.1.1. In een enig middel beroept verzoekster zich op een appreciatiefout en op de schending van artikel

48/3 tot 48/7 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van

artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele

vrijheden (hierna: EVRM), van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van artikel 2 en 3

van de wet van 29 juli 1951 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van

“het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen”.

Verzoekster wijst erop dat zij nog bijzonder jong was toen zij met haar moeder naar Ethiopië verhuisde.

Bij hun aankomst waren zij al geregistreerd als afkomstig uit Eritrea. Zij verklaarde te denken dat haar

moeder de Ethiopische nationaliteit aanvroeg na de onafhankelijkheid van Eritrea. Aangezien haar

afkomst uit Eritrea al bekend was, werd haar de Ethiopische nationaliteit geweigerd en kreeg zij

documenten waarin stond dat zij Eritrese was. Of haar moeder de Ethiopische nationaliteit aanvroeg

voor of na de onafhankelijkheid van Eritrea, is niet duidelijk.

Verder werden verzoekster gedurende het gehoor geen vragen gesteld met betrekking tot de “yellow

card”. Verzoekster weet niet of haar moeder zo’n document heeft gekregen. Zij denkt dat dit niet het

geval was, aangezien haar moeder zich in die periode probeerde te verstoppen. Verzoekster merkt op

dat de verblijfstitel jaarlijks verlengd diende te worden en niet halfjaarlijks zoals door verweerder wordt

gesteld. Tevens wijst verzoekster erop dat zij met haar moeder enkel sprak over diens aanvraag voor de

Ethiopische nationaliteit en niet over andere verblijfstitels. Zij stelt te jong te zijn geweest voor zo’n

gespreksonderwerp.

Volgens verzoekster is het aannemelijk dat in de loop van het jaar 2000 nog deportaties plaatsvonden

naar Eritrea. Verzoekster verwijst naar een verslag van de Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés

(hierna: OSAR). Uit verzoeksters verklaringen blijkt niet dat haar moeder zich in 1999 verplicht zou

hebben laten registreren. Verder benadrukt verzoekster dat zij en haar moeder wel degelijk een “wit

vluchtelingenpapier” kregen, hetgeen hoogst aannemelijk is, aangezien zij geregistreerd dienden te

worden bij hun vertrek en hun aankomst. Verzoekster weet niet meer of het een “deportation order” (zie

verslag OSAR) betrof. Uit het feit dat hij daaromtrent geen informatie heeft, kan verweerder niet afleiden

dat verzoeksters relaas niet aannemelijk is.

Verder meent verzoekster dat haar verklaringen omtrent Eritrea en Tesseney voldoende gedetailleerd

zijn om haar afkomst uit Eritrea te bevestigen. Zij verwijst naar haar verklaringen in het gehoorverslag.
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Zij benadrukt dat zij er slechts een paar jaar doorbracht en toen maar twaalf jaar oud was. Verweerder

houdt geen rekening met het feit dat verzoekster Tigrinya spreekt, de taal van Eritrea.

Waar de bestreden beslissing haar verwijt haar asielaanvraag “niet zo snel mogelijk” te hebben

ingediend, voert verzoekster aan dat zij in Turkije asiel aanvroeg, maar dat haar gevraagd werd het land

te verlaten. UNHCR heeft volgens verzoekster al meermaals herhaald dat het laattijdig indienen van een

asielaanvraag op zich geen afdoende motief is om die aanvraag te verwerpen en dat de bewijslast niet

verschillend is. Verzoekster merkt op dat zij tussen september 2012 – toen zij asiel aanvroeg – en

januari 2014 – toen zij gehoord werd – meerdere berichten heeft gestuurd aan het CGVS om zo snel

mogelijk gehoord te worden.

Wat betreft haar behoren tot de Pinksterkerk, voert verzoekster aan dat uit de geraadpleegde bronnen

blijkt dat het doopsel bij de Pinksterkerk op een latere leeftijd gebeurt. Het is een “bewuste keuze” en

veronderstelt dat de gelovige al meerdere jaren naar de kerk gaat en dit uitdrukkelijk aanvraagt.

Verzoekster meent aannemelijke verklaringen te hebben afgelegd in verband met haar geloof. Dat zij

zich vergiste omtrent de exacte betekenis van Pinksteren en dat zij stelde dat Pasen steeds op dezelfde

dag (twee maanden na Kerstmis) valt, zijn volgens verzoekster geen afdoende motieven om te

betwisten dat zij tot de Pinksterkerk behoort.

Onder verwijzing naar de UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs

of asylum seekers from Eritrea van 2011 stelt verzoekster dat haar asielmotieven verband houden met

politieke overtuigingen, religie en het als jonge vrouw behoren tot een bepaalde sociale groep. Tevens

verwijst verzoekster naar de documenten die haar raadsman neerlegde op het CGVS.

2.1.2. Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift het verslag van OSAR (stuk 3) en drie documenten met

betrekking tot de Pinksterkerk en het doopsel in het bijzonder (stuk 4).

2.2.1. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,

heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij

in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en

aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu

bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. De Raad merkt op dat verzoekster geen enkel document ter staving van haar asielrelaas

bijbrengt, noch op het CGVS, noch bij onderhavig verzoekschrift. Verzoekster brengt evenmin een begin

van bewijs bij ter staving van haar voorgehouden identiteit en herkomst.
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De documenten die verzoeksters raadsman op het CGVS neerlegde, alsook de stukken die verzoekster

aan onderhavig verzoekschrift toevoegt (stukken 3 en 4) zijn van louter algemene aard en hebben geen

betrekking op haar persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat zij bij een

terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd.

Verzoekster dient de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen.

Verder stelt de bestreden beslissing terecht: “Tot slot dient gewezen te worden op de laattijdigheid van

uw asielaanvraag. U verklaart Eritrea reeds eind 2002 verlaten te hebben (gehoorverslag CGVS p.24),

daarna twee maanden in Soedan te hebben verbleven en vervolgens tot 2010 in Turkije te hebben

gewoond (gehoorverslag CGVS p.9). Tot 2012 verbleef u in Griekenland (gehoorverslag CGVS p.10),

waarna u via België naar Frankrijk reisde om later in een poging om naar Engeland te reizen opnieuw in

België terecht te komen. U keerde terug naar Frankrijk waar u beviel van uw zoon en na de bevalling

kwam u opnieuw naar België om uiteindelijk asiel aan te vragen. U verklaart dat u bij uw tweede

doorreis in België expliciet werd gevraagd of u asiel wilde aanvragen, wat u weigerde aangezien u

verder wou reizen naar Engeland (gehoorverslag CGVS p.15-16). Bovendien verklaart u eveneens een

valse naam te hebben opgegeven toen voor het eerst in België was en er werd gearresteerd, op dat

moment zou u verklaard hebben Yordanus te heten (gehoorverslag CGVS p.4). Van een asielzoeker,

die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische of Franse

autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn

asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, en dit reeds van bij het eerste

interview in om het even welke lidstaat van de Europese Unie, daar op hem de verplichting rust om zijn

volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Deze rondreis doorheen verschillende

Europese landen zonder er enige stappen te ondernemen om asiel aan te vragen valt dan ook niet te

rijmen met het gedrag van iemand die nood heeft aan internationale bescherming.” Het feit dat haar in

Turkije gevraagd zou zijn het land te verlaten en dat zij het CGVS meerdere berichten zou gestuurd

hebben om zo snel mogelijk gehoord te worden, doet hieraan geen afbreuk. Waar verzoekster nog stelt

dat het laattijdig indienen van een asielaanvraag op zich geen afdoende motief is om de aanvraag te

verwerpen, dient opgemerkt dat rekening dient te worden gehouden met het geheel van de motivering

en niet met diverse onderdelen van de motivering op zich. Eén onderdeel op zich kan misschien een

beslissing niet dragen, maar kan in samenlezing met andere onderdelen voldoende draagkrachtig zijn.

Het is immers het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-

generaal hebben doen besluiten verzoekster het vluchtelingenstatuut en subsidiaire

beschermingsstatuut te weigeren.

Waar verzoekster stelt dat zij en haar moeder reeds als afkomstig uit Eritrea geregistreerd werden

wanneer zij in Ethiopië aankwamen, dient opgemerkt dat verzoekster tijdens haar gehoor op het CGVS

enkel verklaarde dat haar moeder met haar naar Ethiopië verhuisde omdat zij gevraagd werd om daar te

komen werken en dat men daarom wist dat zij Eritrese was (gehoorverslag CGVS, p. 6). Nergens blijkt

echter dat haar moeder of verzoekster zelf geregistreerd werden als afkomstig van Eritrea. Het gaat hier

dan ook om een loutere post factum-verklaring. Dit klemt des te meer daar deze verklaring niet te rijmen

valt met haar verklaring dat de Ethiopiërs waarmee haar moeder samenwerkte, in 2000 aan de

Ethiopische autoriteiten verklapten dat zij en haar moeder Eritreërs waren (gehoorverslag CGVS, p. 4

en 5).

Waar verzoekster aanvoert dat geen rekening werd gehouden met haar jonge leeftijd, dient opgemerkt

dat uit een lezing van het gehoorverslag blijkt dat de protection officer zijn vragen heeft aangepast aan

de leefwereld van iemand van verzoeksters leeftijd ten tijde van haar beweerde verblijf in Eritrea.

Bovendien, aangezien verzoekster omwille van haar verblijf in Eritrea internationale bescherming vraagt,

mag van haar redelijkerwijze verwacht worden dat zij zich terdege informeert over de context en de

omstandigheden van haar beweerde problemen.

Waar verzoekster aanvoert dat zij niet weet of haar moeder voor of na de onafhankelijkheid van Eritrea

de Ethiopische nationaliteit aanvroeg, dient opgemerkt dat verzoekster tijdens haar gehoor op het CGVS

verklaarde dat haar moeder hiertoe niets diende te ondernemen (gehoorverslag CGVS, p. 6), terwijl uit

de door verweerder aan het administratief dossier toegevoegde informatie (zie map ‘Landeninformatie’)

blijkt dat personen die zich na de onafhankelijkheid van Eritrea lieten registreren als Eritreër geacht

werden afstand te doen van hun Ethiopische nationaliteit, terwijl personen die dit niet deden, zoals

verzoeksters moeder, werden geacht de Ethiopische nationaliteit te hebben en te behouden. Deze

informatie valt dan ook niet te rijmen met verzoeksters verklaring dat haar moeder een Ethiopische

identiteitskaart wou, hiervoor niets ondernam, maar deze haar toch geweigerd werd en zij een Eritrese
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identiteitskaart kreeg (gehoorverslag CGVS, p. 6). Of verzoeksters moeder de Ethiopische

identiteitskaart voor of na de onafhankelijkheid aanvroeg, doet hieraan geen afbreuk, vermits uit

verweerders voormelde informatie blijkt dat personen die aan het onafhankelijkheidsreferendum

wensten deel te nemen, zich dienden te registreren, waardoor zij de Eritrese nationaliteit verwierven.

Verzoekster verklaarde echter dat haar moeder niets ondernam en hoger kwam reeds vast te staan dat

verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij en haar moeder reeds als afkomstig van Eritrea geregistreerd

waren.

Verder stelt de bestreden beslissing: “In 1999 moesten meerderjarige personen van Eritrese afkomst

zich namelijk verplicht aanmelden bij de Ethiopische autoriteiten voor een verblijfsvergunning. Diegenen

die mogelijks voor de Ethiopische nationaliteit in aanmerking kwamen, ontvingen een normale

Ethiopische identiteitskaart, een zogenaamde white card. Het merendeel van deze personen ontving

een zogenaamde yellow card en diende deze kaart halfjaarlijks te laten verlengen. U vermeldt echter

nergens dat uw moeder over dergelijke documenten zou hebben beschikt. Aangezien dit wel degelijk

een gespreksonderwerp bleek te zijn tussen u en uw moeder, u verklaart immers dat u op de hoogte

bent dat zij trachtte de Ethiopsiche nationaliteit te verkrijgen, is het opmerkelijk dat u hier geen

correctere informatie over zou kunnen verschaffen. Zeker gezien het belang dat er in die periode aan

dergelijke documenten werd gehecht.” Verzoekster stelt enkel dat haar hieromtrent geen vragen werden

gesteld tijdens het gehoor. Evenwel dient opgemerkt dat verzoekster zelf verantwoordelijk is voor de

verklaringen die zij aflegt en dat het niet aan de protection officer is om het gehoor te “sturen”. Waar

verzoekster erop wijst dat de verblijfstitel op basis van een “yellow card” jaarlijks verlengd moest

worden, kan worden aangenomen dat het, zoals verweerder in zijn nota met opmerkingen toegeeft, een

materiële vergissing betreft die echter geen afbreuk doet aan de overige elementen van de motivering.

Verweerder merkt in zijn nota met opmerkingen verder terecht het volgende op: “Waar verzoekster

voorts stelt dat dit geen gespreksonderwerp was tussen haar en haar moeder, kan zij niet gevolgd

worden. Uit haar verklaringen blijkt dat haar moeder haar wel degelijk zaken vertelde (gehoorverslag

CGVS p. 6). Bovendien was verzoekster op de hoogte was van het feit dat haar moeder getracht heeft

de Ethiopische nationaliteit te verwerven, in het bezit werd gesteld van een Eritrese identiteitskaart, …,

zodat, indien de door verzoekster beweerde Eritrese nationaliteit daadwerkelijk op de waarheid berust,

er redelijkerwijze kan verwacht worden dat zij met betrekking tot de manier waarop haar moeder en

zijzelf deze verworven zou hebben en met betrekking tot de deportaties geloofwaardige verklaringen

kan afleggen, quod non in casu.”

Betreffende het moment van de beweerde deportatie van haar en haar moeder – het jaar 2000

(gehoorverslag CGVS, p. 4) – verwijst verzoekster naar een verslag van OSAR, doch verweerder merkt

in zijn nota met opmerkingen dienaangaande terecht op dat verzoekster slechts verwijst naar gegevens

gebaseerd op de verklaringen van een asielzoekster in het kader van haar asielaanvraag zonder dat in

het verslag verder wordt ingegaan op de periode waarin deze deportaties konden plaatsvinden. Verder

herhaalt verzoekster slechts enkele van haar eerder afgelegde verklaringen, hetgeen geen dienstig

verweer is. De bestreden beslissing stelt dan ook terecht: “Ook het tijdstip van uw deportatie is

opmerkelijk. U verklaart in 2000 te zijn gedeporteerd nadat uw moeder door collega’s werd aangegeven

als Eritrese (gehoorverslag CGVS p.4). Uit de beschikbare informatie blijkt echter dat het deporteren

van inwoners van Eritrese origine door de Ethiopische autoriteiten sterk afnam sinds de ondertekening

van het akkoord tot wapenstilstand in juni 2000. Deportaties zouden sindsdien bovendien geweigerd

kunnen worden. Men stelt zelfs dat in de eerste zes maanden van 2000 geen gedwongen deportaties

hadden plaatsgevonden. Het leeuwendeel van deze gedwongen deportaties vond plaats tussen juni

1998 en februari 1999. Aangezien uw moeder reeds als Eritrese probeerde aanspraak te maken op de

Ethiopische nationaliteit en in 1999 zich verplicht zou hebben laten registeren is het opmerkelijk dat jullie

dan pas zouden zijn gedeporteerd en dat u verklaart dat dit op aanwijzen van enkele collega’s zou zijn

gebeurd. Het voorgaande wijst er namelijk op dat uw moeder bij de Ethiopische autoriteiten reeds

bekend zou hebben gestaan als van Eritrese origine. Dit betekent dat zij reeds van bij het begin van het

conflict zou zijn blootgesteld aan het risico op een deportatie. U verklaart verder dat u, toen jullie voor de

deportatie werden vergaderd in de kebele, een wit vluchtelingenpapier ontvingen (gehoorverslag CGVS

p.5). Hier is in de beschikbare informatie geen sprake van. Uitgezette Eritreërs zouden bij hun aankomst

in Eritrea wel een Identification Card for Eritreans Expelled from Ethiopia ofte een blue card ontvangen

hebben, dus evenmin een identiteitskaart zoals u vermeldt (gehoorverslag CGVS p.5). Hoewel u nog

jong was ten tijde van uw deportatie is het opmerkelijk dat u zich wel verkeerdelijk een wit document

zou herinneren maar deze anderen niet.”

Betreffende de vaststellingen in de bestreden beslissing aangaande verzoeksters verklaringen omtrent

Tesseney en haar leven in Eritrea, voert verzoekster aan dat deze verklaringen volgens haar voldoende
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gedetailleerd en doorleefd zijn, dat zij slechts een paar jaar in Eritrea doorbracht en toen pas twaalf jaar

oud was. Hiermee komt verzoekster niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde

verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal, hetgeen echter de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen.

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en worden door de

Raad overgenomen. Waar verzoekster erop wijst dat zij Tigrinya spreekt, “de taal van Erytrea”, blijkt uit

de door verweerder aan zijn nota met opmerkingen toegevoegde informatie (bijlage 1) dat Tigrinya ook

onder meer in delen van Ethiopië wordt gesproken, zodat een kennis van deze taal geen element is dat

haar Eritrese afkomst onomstotelijk kan bewijzen.

Gelet op het voorgaande dient besloten te worden dat verzoekster er niet in slaagt haar Eritrese

nationaliteit en haar deportatie naar Eritrea aannemelijk te maken. Verzoeksters verwijzing naar de

UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of asylum seekers from

Eritrea is dan ook niet relevant.

Bijgevolg kan evenmin geloof gehecht worden aan de beweerde vervolgingsfeiten ten gevolge van haar

behoren tot de Pinksterkerk waarvan zij stelt in Eritrea het slachtoffer te zijn geworden. Dit klemt des te

meer daar verzoekster omtrent het Pinkstergeloof een aantal verklaringen aflegde die niet te rijmen zijn

met de informatie omtrent dit geloof in het administratief dossier (zie map ‘Landeninformatie’): “U

verklaart dat u voornamelijk wou vermijden een militaire training in Sawa te moeten volgen en dat u

daarnaast ook uw geloof vrijelijk wou beleven (gehoorverslag CGVS p.23). Aangezien de

geloofwaardigheid van uw verblijf in Eritrea al werd ondermijnd kan er ook hieraan geen geloof worden

gehecht. Er kunnen bovendien bijkomende vraagtekens worden geplaatst bij de door u aangehaalde

vrees. U slaagde er namelijk niet in aannemelijk te maken dat u werkelijk tot de Pinksterkerk behoorde.

In de eerste plaats kan worden opgemerkt dat u pas in Turkije zou zijn gedoopt (gehoorverslag CGVS

p.24). Dit terwijl u verklaart dat u altijd al tot de Pinksterkerk heeft behoort en uw moeder eveneens tot

dezelfde kerk behoort (gehoorverslag CGVS p.7). Het is in deze dan vreemd te noemen dat u nog niet

eerder zou gedoopt zijn. U verklaart dit door aan te geven dat de omstandigheden niet goed waren

(gehoorverslag CGVS p.24). U woonde tot uw elfde echter in Ethiopië waar men wel zijn religie vrij kan

uitdrukken (Algemeen ambtsbericht Ethiopië – mei 2013) zodat dit, indien u afkomstig was uit een gezin

van Pinkstergelovigen, niet kan verklaren waarom u nog steeds niet werd gedoopt. Bovendien verblijft u

sinds 2003 in Europa (gehoorverslag CGVS p.9) waardoor u al geruime tijd de tijd heeft gehad om uw

religie vrij te beleven. Dit zorgt er voor dat het merkwaardig is dat u niet goed geïnformeerd blijkt over de

belangrijkste feestdagen binnen het Pinkstergeloof. U verklaart correct dat het begrip ‘Pinksteren’ staat

voor de vijftigste dag, maar volgens u wordt die dag gevierd dat Christus is gekruisigd om de mens te

redden, namelijk dat hij gestorven is op de vijftigste dag (gehoorverslag CGVS p.25). Pinksteren staat

echter voor de komst van de Heilige Geest over de leerlingen van Christus, vijftig dagen na de

verrijzenis van Christus. Op dat moment zouden zij ‘in tongen’ beginnen spreken, zodat iedereen, van

welke nationaliteit dan ook, hen kon begrijpen (Home Office – Country of Origin Information Bulletin,

Eritrea: Pentecostals and Jehovah’s Witnesses – januari 2006). Dat u niet op de hoogte bent van de

inhoud van de belangrijkste feestdag binnen uw geloof doet sterk twijfelen aan uw betrokkenheid bij de

Pinksterkerk. Temeer u voordien wel de term ‘speaking tongues’ ter sprake bracht maar blijkbaar niet

volledig op de hoogte bent van de inhoud van dit begrip. Ook hier doet dit een eerder ingestudeerde

kennis vermoeden. Ook wat betreft de andere feestdagen binnen het geloof bent u niet volledig correct.

Zo verklaart u dat Pasen steeds op dezelfde dag, twee maanden na Kerstmis valt, wat niet het geval is

(gehoorverslag CGVS p.25). Bovenstaande opmerkingen zorgen ervoor dat er kan getwijfeld worden

aan uw verklaringen omtrent uw geloof, wat uw algehele geloofwaardigheid verder aantast en evenzeer

de geloofwaardigheid van uw verklaringen om die reden Eritrea te hebben verlaten.” Verzoeksters

verwijzing naar informatie waaruit blijkt dat het doopsel binnen het Pinkstergeloof niet steeds direct op

de bekering volgt (verzoekschrift, stuk 4.b), kan de voorgaande motieven niet wijzigen. Verzoekster

komt immers niet verder dan het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal,

met name dat zij reeds sinds 2003 in Europa verblijft zodat zij ruim de tijd had haar religie vrij te beleven

en dat haar gebrekkige kennis omtrent de Pinksterkerk afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van haar

relaas, hetgeen deze motieven evenwel niet kan weerleggen.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoeksters asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van haar relaas toont verzoekster niet aan dat zij vroeger vervolgd is

geweest. Derhalve kan zij zich niet beroepen op de toepassing van artikel 48/7 van de

vreemdelingenwet.



RvV X - Pagina 10

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas en de elementen in het

dossier toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een

reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 twee september tweeduizend veertien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


