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nr. 147 233 van 5 juni 2015

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 2 januari 2015 heeft

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

1 december 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 10 maart 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 april 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN WALLE, die loco advocaat M. LYS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, 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, en geboren te zijn op 29 april 1994, te Adi Abas,

Eritrea. U liep school tot u de achtste graad beëindigde in het jaar 2010. U huwde met (B.K.) op 16

januari 2011. Het dorp waar u woonde – Adi Abas – bevond zich nabij de Ethiopische grens, en er zijn

soldaten aanwezig in de omgeving. Dezen hadden de inwoners van het dorp de opdracht gegeven geen

gasten toe te laten in hun huizen, en dat – indien er iemand te gast komt – dit aangegeven dient te

worden, zoniet kan men beschuldigd worden van mensensmokkel. Op een dag in juli 2012 was u alleen

thuis in uw ouderlijk huis, wanneer er een vrouw naar uw huis toekwam en vroeg of ze bij u kon

overnachten. U stond dit toe. De volgende dag kwamen er soldaten naar u toe, en dezen beschuldigden

u ervan dat u iemand bij u had laten overnachten, en u dit niet had aangegeven. U ontkende alles en

beweerde van niets te weten. U werd ervan beschuldigd dat u de vrouw heeft geholpen bij het
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oversteken van de grens, maar u bleef ontkennen. Wanneer de soldaten daarna vertrokken, besloot u

om zelf ook Eritrea te ontvluchten. U vertrok dezelfde dag en liep te voet naar de Eritrees-Ethiopische

grens. Nadat u de grens overstak, werd u door de Ethiopische autoriteiten naar het dorp Dohan

gebracht, daarna naar Adi Grat en Enda Abaguna, en later werd u ondergebracht in het

vluchtelingenkamp Adi Harish. Nadien reisde u verder naar Addis Abeba, waar u verbleef tot omstreeks

april 2014. U zette nadien uw reis verder naar Soedan, Libië, en per boot naar Italië, van waar u verder

reisde, via Frankrijk, naar België. U kwam aan te België op 27 mei 2014, en vroeg de volgende dag asiel

aan bij de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

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

vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van

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

heeft gemaakt.

Er dient immers vastgesteld dat uw, door u geopperde, Eritrese nationaliteit en herkomst,

geenszins geloofwaardig bevonden worden.

Als eerste kan uw onwetendheid wat betreft de Eritrese kalender worden opgemerkt. Uit de beschikbare

informatie blijkt dat post-onafhankelijk Eritrea de Gregoriaanse (Europese) kalender hanteert, en alle

publieke feestdagen gevierd worden op basis van deze kalender. De namen voor de maanden van het

jaar – Tiri, Jekatit, Megabit, Miazia, Ginbot, Sene, Hamle, Nehase, Meskerem, Tekemti, Hedar, Tahsas

– dragen dezelfde namen als de namen van de maanden, gehanteerd binnen de Ethiopische kalender.

Echter, gegeven de verschillende wijze van berekenen, is de eerste maand van het jaar binnen de

(Europese) Gregoriaanse kalender die in Eritrea wordt gehanteerd, de maand ‘Tiri’ (januari) – daar waar

de eerste maand van het jaar, binnen de Ethiopische kalender, de maand ‘meskerem’ (september, in

termen van de Gregoriaanse – ‘Europese’ - kalender) betreft. Daar de Ethiopische kalender op een

andere wijze berekend wordt, de eerste maand van het jaar binnen deze kalender overeenkomt met de

(negende) maand september binnen de Gregoriaanse kalender, en er 12 maanden zijn van telkens

30 dagen, bestaat de – binnen de Ethiopische kalender voorkomende – (dertiende) maand ‘Pagumen’

niet binnen de Gregoriaanse kalender, die in Eritrea wordt gehanteerd. U gevraagd in welke maand

kerstmis wordt gevierd, antwoordde u ‘in de maand silase shiwate’ (zie gehoorverslag CGVS, p. 5). U

gevraagd of dat de naam van een maand betreft, antwoordde u ontkennend, en verklaarde u dat het in

de maand ‘Hedar’ is (zie gehoorverslag CGVS, p. 6) – hetgeen binnen de Gregoriaanse kalender

die in Eritrea wordt gehanteerd, de maand november betreft. Gevraagd of u zeker bent dat kerstmis

in de maand ‘Hedar’ gevierd wordt, antwoordde u bevestigend. Het dient echter vastgesteld dat

Kerstmis gevierd wordt op datum van 25 december, en dit een publieke feestdag betreft. Dat u

Kerstmis situeert in de maand ‘Hedar’, die volgens de Eritrese kalender de maand november

betreft, roept twijfels op met betrekking tot de door u geopperde afkomst uit Eritrea, en uw

geopperde Eritrese nationaliteit. Gevraagd wanneer Pasen gevierd wordt, antwoordde u het niet te

weten. Gevraagd op welke datum nieuwjaarsdag valt, antwoordde u vragend: “Bedoelt u voor ons?”

(zie gehoorverslag CGVS, p. 10). U gevraagd op welke datum nieuwjaarsdag wordt gevierd in Eritrea,

antwoordde u ontwijkend ‘een dag in het jaar’. U de vraag nogmaals gesteld, vraagt u zich af of u

gevraagd wordt naar de datum waarop leden van het pinkstergeloof nieuwjaarsdag vieren, dan

wel andere mensen. U verduidelijkt dat u gevraagd wordt naar de datum waarop nieuwjaarsdag

gevierd wordt in Eritrea, los van enige religie, antwoordde u eerst ’24 Ginbot’ (hetgeen

overeenstemt met 24 mei in de Gregoriaanse kalender, die in Eritrea gehanteerd wordt), en verbeterde

u zichzelf daarna door te stellen dat nieuwjaar in de maand ‘Tiri’ wordt gevierd (hetgeen overeenstemt

met de maand januari in de Gregoriaanse kalender, die in Eritrea gehanteerd wordt). Gevraagd

wanneer in januari nieuwjaarsdag valt, antwoordde u het niet te weten. Gevraagd hoe het kan dat

u zoiets niet weet, gegeven uw verklaring uw hele leven in Eritrea te hebben gewoond, waar

dezelfde kalender wordt gehanteerd als deze in Europa – verschillend van de Ethiopische

kalender – antwoordde u het niet meer te weten. Gevraagd wanneer u getrouwd bent,

antwoordde u op 16 januari 2011 (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Gevraagd of u vóór

nieuwjaarsdag trouwde, dan wel erna, antwoordde u ontwijkend dat het in de maand ‘Tiri’ was.

U nogmaals gevraagd of uw huwelijk plaatsvond voor of na nieuwjaarsdag, antwoordde u, opnieuw

de vraag ontwijkend, te weten dat het in de maand ‘tri’ was. U de vraag nogmaals gesteld, antwoordde

u uiteindelijk het niet te weten (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Dat u niet blijkt te weten of de

datum 16 januari voor of na nieuwjaarsdag valt, doet verdere ernstige twijfels rijzen met

betrekking tot de door u geopperde Eritrese nationaliteit en herkomst. Gevraagd wanneer het

kerkelijk feest Meskel – dat u zelf vermeldde – gevierd wordt, antwoordde u ‘de zeventiende’ (zie

gehoorverslag CGVS, p. 19). Gevraagd in welke maand, antwoordde u de negende. Gevraagd wat de

naam is van die maand, zweeg u eerst, en nadat de vraag u een derde keer werd gesteld, antwoordde u

uiteindelijk dat dat de maand ‘Tahsas’ betreft. Het dient evenwel vastgesteld dat de negende maand



RvV X - Pagina 3

van het jaar – september – in Eritrea ‘Mesekerem’ wordt genoemd, en de maand ‘Tahsas’ de

maand december betreft. Dat u niet blijkt te weten dat de negende maand van het jaar, de maand

‘Meskerem’ betreft, doet verdere ernstige twijfels rijzen met betrekking tot de door u geopperde

Eritrese nationaliteit en herkomst. Gevraagd op welke dag van het jaar het schooljaar start in

Eritrea – iets dat u toch wel zou moeten weten, gegeven uw verklaring school te hebben gelopen

in Eritrea van graad 1 tot en met graad 8 (zie gehoorverslag CGVS, p. 11) – antwoordde u er

niet zeker van te zijn, en te denken dat het in de zevende maand is (zie gehoorverslag CGVS, p. 9).

Gevraagd wat de naam van de zevende maand is, antwoordde u ‘Hamle’ (hetgeen overeenstemt met de

maand juli in de Gregoriaanse kalender, die in Eritrea gehanteerd wordt). U gewezen op het feit dat u

zelf school liep in Eritrea, en gevraagd of u daaromtrent dan niet zeker bent, antwoordde u er

zeker van te zijn dat het schooljaar aanvangt in de maand juli, maar dat u niet meer weet op welke

dag. Gevraagd in welke maand het schooljaar eindigt in Eritrea, antwoordde u in ‘Sene’ (hetgeen

overeenstemt met de maand juni in de Gregoriaanse kalender, die in Eritrea gehanteerd wordt) (zie

gehoorverslag CGVS, p. 11). U gevraagd of er dan geen vakantie is tussen het einde en de start

van het schooljaar, gegeven uw verklaring dat het schooljaar aanvangt in de maand Hamle [juli],

antwoordde u, nadat de vraag u nogmaals herhaald moest worden, dat er één maand vakantie is, en

dat het begint in de maand Hamle. Daarop wijzigde u weer uw verklaringen, en verklaarde u dat

het eindigt in de achtste maand, er dan nog een maand vakantie is, en het schooljaar eindigt in

de achtste maand. Gevraagd hoe dat mogelijk is, gezien uw verklaring dat het schooljaar in ‘Hamle’, de

zevende maand, aanvangt, antwoordde u weinigzeggend en geen antwoord biedend op de bizarre

vaststelling waarmee u werd geconfronteerd, ‘in de zevende, de achtste maand’. U geconfronteerd

met de vaststelling dat u, volgens uw eigen verklaringen op het CGVS, schoolliep tot het jaar

2010, en gevraagd hoe het mogelijk is dat u dit dan niet weet, antwoordde u dat u het niet weet.

Het dient vastgesteld, zo blijkt uit de beschikbare informatie toegevoegd aan het administratieve

dossier, dat het schooljaar in Eritrea aanvangt in de maand september, en eindigt in de maand

juni, en dit geldt voor alle niveaus van onderwijs. Dat u dit niet blijkt te weten, hoewel u – naar

eigen zeggen – schoolliep tot en met de achtste graad in Eritrea, overtuigt niet en doet verder

ernstig afbreuk aan de reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van de door u

geopperde Eritrese nationaliteit en herkomst.

Gevraagd of u weet wanneer de start van de onafhankelijkheidsstrijd wordt gevierd in

Eritrea, antwoordde u ’24 Ginbot’ (hetgeen overeenstemt met de maand mei in de Gregoriaanse

kalender, die in Eritrea gehanteerd wordt) (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). U de vraag ter bevestiging

nogmaals gesteld, antwoordde u opnieuw 24 Ginbot. Gevraagd wat er dan precies wordt gevierd op

24 Ginbot, antwoordde u dat ‘ze’ dan de vlag nemen en naar Senafe gaan. Nogmaals gevraagd wat er

dan wordt gevierd, antwoordde u herhalend dat ze dan met de vlag naar Senafe gaan. Gevraagd

waarom ze dat doen, en wat ze dan vieren, antwoordde u het niet te weten. U gevraagd of u dan die

datum kent, en weet dat ze met een vlag naar Senafe gaan, maar u niet weet waarom, bevestigde

u dat u niet weet waarom, u enkel weet dat ze met een vlag naar Senafe lopen, en u nooit vroeg

waarom (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Gevraagd of 24 Ginbot niet een erg belangrijke dag is in

Eritrea, antwoordde u bevestigend dat het een belangrijke dag is. Gevraagd waarom het zo

belangrijk is, antwoordde u echter het niet te weten. U geconfronteerd met de vaststelling dat het

wel erg bizar is dat u de exacte datum – 24 Ginbot – kent, maar u er geen benul blijkt van te hebben wat

er dan eigenlijk wordt gevierd, zweeg u. Het dient vastgesteld dat 24 Ginbot de

Eritrese onafhankelijkheidsdag betreft, dat deze gevierd wordt over het hele land, en dit de

belangrijkste feestdag in Eritrea uitmaakt. Dat u enkel de precieze datum ’24 Ginbot’ kent, eerst

(foutief) aangaf dat op die dag de start van de onafhankelijksstrijd wordt gevierd, en uiteindelijk

verklaarde niet te weten wat er wordt gevierd op 24 Ginbot, doet verder ernstig afbreuk aan de

reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van de door u geopperde Eritrese nationaliteit

en herkomst. Opnieuw gevraagd of u weet wanneer de start van de onafhankelijkheidsstrijd wordt

gevierd in Eritrea, antwoordde u het jaartal ‘1961’. Gevraagd op welke dag dat dan wordt gevierd, op

welke dag van het jaar de start van de onafhankelijkheidsstrijd wordt herdacht, antwoordde u de vraag

niet te begrijpen. U de vraag opnieuw gesteld, en u uitgelegd dat de start van de

onafhankelijkheidsstrijd, jaarlijks op een vaste dag wordt herdacht, antwoordde u te weten dat

het begon in 1961 en het steeds een feest is. Gevraagd wanneer dat feest dan is, antwoordde u

het evenwel niet te weten. Aan het einde van het gehoor op het CGVS gevraagd wat er op de eerste

dag van de negende maand wordt herdacht, antwoordde u ‘Awna Anbes’. Het dient vastgesteld dat

de start van de Eritrese onafhankelijkheidsstrijd jaarlijks wordt herdacht op de eerste september,

en dit een publieke feestdag betreft.

Bovenstaande vaststellingen, waaruit een selectief ingestudeerde kennis naar voren komt, weet

niet te overtuigen en schaadt de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende

uw nationaliteit en herkomst, op fundamentele wijze. Onderstaande vaststellingen, bevestigen
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enkel het ongeloofwaardig karakter van de door u, in het kader van uw asielaanvraag, afgelegde

verklaringen.

Gevraagd of u weet wat ‘Hegdef’ is, antwoordde u vaagweg dat zij het volk administreren (zie

gehoorverslag CGVS, p. 9). Gervraagd of u dat wat kunt uitleggen, en wat u bedoelt, antwoordde u –

vaagweg en verwarrend – dat het de administraties zijn, het burgers zijn, en de boerderij waar u werkte

onder hun administratie stond. Opnieuw gevraagd wie dat dan zijn, antwoordde u herhalend dat uw volk

‘geadministreerd’ wordt door Hegdef. Opnieuw gevraagd wat u daarmee bedoelt, antwoordde u dat jullie

onder Hegdef staan. Opnieuw gevraagd wat Hegdef is, en ter verduidelijking gevraagd of het een

instelling betreft, een gebouw, een groep mensen of een persoon, antwoordde u – mogelijks nog

verwarder – dat Hegdef geadministreerd wordt door de overheid en de burgers. U de vraag opnieuw

gesteld, antwoordde u dat Hegdef ‘mensen’ betekent. Opnieuw gevraagd om uitleg, en gevraagd om

gewoon uit te leggen wat ‘Hegdef’ is, antwoordde u uiteindelijk het niet te weten. U geconfronteerd met

uw eigen verklaring, namelijk dat uw boerderij onder Hegdef stond, en gevraagd of u dan niet weet

wat Hegdef is, antwoordde u het niet te weten. Het dient echter vastgesteld dat de politieke partij

‘People’s Front for Democracy and Justice’ – ‘PFDJ’, ofte ‘Hegdef’ in de taal Tigrinya [acroniem

voor ‘Hezbawi Genbar neDämokrasen Fetehen’] (zie informatie toegevoegd aan het administratieve

dossier), in Eritrea aan de macht is sinds de onafhankelijkheid van het land. Dat u dit niet weet, en

zelfs het acroniem van deze partij in de taal Tigrinya niet herkent, wanneer deze u voorgelezen

wordt, doet verder afbreuk aan de reeds ernstig en fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid

van de door u geopperde Eritrese nationaliteit. Gevraagd wat er gebeurt nadat je de elfde graad in

het onderwijs te Eritrea beëindigt, antwoordde u dat de school dan gedaan is, en je dan naar Sawa moet

gaan (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Gevraagd wat Sawa is, herhaalde u dat je naar Sawa moet gaan

nadat je school beëindigt. Opnieuw gevraagd wat Sawa is, en ter verduidelijking gevraagd of het een

streek betreft, een meer, een rivier, een dorp, een kamp, dan wel een berg, antwoordde u niet te weten

of het een rivier of een berg is, en u enkel weet dat je daar naar toe moet gaan om nationale dienst te

doen. Gesteld dat u wel weet dat men naar Sawa moet gaan voor de nationale dienst, maar niet weet

wat Sawa eigenlijk is, antwoordde u het niet te weten. Gevraagd of men in Sawa nog moet schoollopen,

antwoordde u het niet te weten. Later tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde u dat, als men stopt

met schoollopen, de overheid je meeneemt naar Wi’a (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd wat

Wi’a is, antwoordde u herhalend dat je meegenomen kan worden naar Wi’a. Gevraagd wat Wi’a is,

en ter verduidelijking gevraagd of het een dorp, een kamp, een rivier, dan wel een berg betreft,

antwoordde u opnieuw het niet te weten. Het dient opgemerkt dat uw verklaringen blijk geven

van oppervlakkige, selectief ingestudeerde kennis, die niet weet te overtuigen. Zo weet u wel te

verklaren dat je na de elfde graad naar Sawa moet gaan, en men ook opgepakt kan worden en

meegenomen naar Wi’a, maar bij de minste vraag om verduidelijking weet u niet te antwoorden,

en weet u zelfs niet of de plek die u zelf noemde een streek, een meer, een rivier, een dorp, een

kamp, dan wel een berg betreft. De manier waarop u opperde te ‘weten’ dat men na de elfde

graad naar Sawa dient te gaan, of dat men naar Wi’a gebracht kan worden, hoewel u niet blijkt te

weten, zelfs niet bij benadering, wat Sawa of Wi’a eigenlijk is – wijst enkel op selectief

ingestudeerde kennis, die verder ernstig afbreuk doet aan de reeds fundamenteel aangetaste

geloofwaardigheid van de door u geopperde Eritrese nationaliteit –en herkomst. Gevraagd

hoeveel klassen er zijn in de school waar u ging van de eerste tot en met de achtste graad, antwoordde

u eerst te denken dat er bijna elf klassen zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 13). Gevraagd wat u met

‘bijna’ bedoelt, en gevraagd of het elf klassen zijn of niet, antwoordde u niet te kunnen zeggen of het er

elf zijn. U geconfronteerd met de vaststelling dat u er – volgens uw eigen verklaringen – gedurende 8

jaar schoolliep, en gevraagd of u dan niet weet hoeveel klassen er zijn, antwoordde u ontwijkend dat u

schoolliep en u de klassen telde. U dezelfde vraag opnieuw gesteld, antwoordde u ontwijkend dat er een

ochtendshift en een middagshift is. Gevraagd hoeveel verdiepingen het schoolgebouw had, antwoordde

u – nogmaals de vraag ontwijkend – dat het leslokaal eruit zag zoals het lokaal waar het gehoor op

het CGVS plaatsvond. U duidelijk gesteld dat de u gestelde vraag “Hoeveel verdiepingen had het

schoolgebouw?” luidt, antwoordde u de vraag volkomen negerend, dat er ook huizen in zink waren.

Gevraagd of u gewoon de u gestelde vraag wilt beantwoorden, en u opnieuw gevraagd hoeveel

verdiepingen het schoolgebouw had, waar u 8 jaar lang schoolliep, antwoordde u – wederom de vraag

ontwijkend – dat er een kantoor was, de school waar jullie studeerden, en er ook huizen zijn. U de

vraag daarna nog tweemaal expliciet gesteld, bleef u de u gestelde vraag simpelweg

negeren. Dat u niet in staat blijkt te zijn te antwoorden op een dergelijke simpele vraag, doet

verder afbreuk aan de reeds ernstig aangetaste geloofwaardigheid van uw verklaringen

betreffende uw zogenaamd verblijf te Eritrea, van uw geboorte tot uw vlucht in juli 2012. U

geconfronteerd met de vaststelling dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ)

verklaarde dat u schoolliep tot juni 2011 (zie Verklaring DVZ’, punt 11), antwoordde u dat u dat niet

zei (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd of u een schoolkaart had in Eritrea, legde u uit dat er u
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jaarlijks een nieuwe schoolkaart werd gegeven, en dat de oude dan werd ingehouden. Gevraagd of u

uw schoolkaart van de achtste graad nog heeft, antwoordde u dat u die had, maar die door

Ethiopiërs werd afgenomen, nadat u de grens had overgestoken. U geconfronteerd met de

vaststelling dat u op de DVZ verklaarde dat uw schoolkaart werd ingehouden, wanneer u zich

te Eritrea inschreef voor het volgende schooljaar, en deze u niet meer werd teruggeven (zie

‘Verklaring DVZ’, punt 26B), verklaarde u eerst de vraag niet te begrijpen (zie gehoorverslag CGVS, p.

15). U opnieuw geconfronteerd met de tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen afgelegd op de DVZ, en

deze afgelegd op het CGVS, verklaarde u dat u niet weet of u dat zei, daarna dat u dat inderdaad zei

en dat dat een vergissing was, die u nu wilt rechtzetten. Het dient opgemerkt dat de manier

waarop u de door u afgelegde verklaringen op de DVZ enerzijds simpelweg ontkent, en

anderzijds wijt aan een ‘vergissing’ – die u pas wenst recht te zetten nadat u met de

tegenstrijdigheid werd geconfronteerd – geenszins weet te overtuigen, en verder afbreuk doet

aan de reeds ernstig aangetaste geloofwaardigheid van de door u, in het kader van uw

asielaanvraag, afgelegde verklaringen. Gevraagd waar u uw echtgenoot leerde kennen, antwoordde

u dat u hem door uw familie leerde kennen (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd hoe u hem dan

leerde kennen, antwoordde u dat u hem niet kende, en uw familie hem voor u koos. Gevraagd hoe uw

familie hem kende, en wat de link is tussen hem en uw familie, antwoordde u ontwijkend dat je het aan

de familie moet vragen als je wilt trouwen. U opnieuw gevraagd hoe uw familie uw echtgenoot kende, en

hoe ze bij hem terecht kwamen, antwoordde u dat uw familie u dat niet zei en u niet weet hoe ze elkaar

kenden. Gevraagd waar uw man schoolliep, antwoordde u in de Medere-school (zie gehoorverslag

CGVS, p. 19). Gevraagd of hij dan schoolliep in dezelfde school als u – gezien uw verklaring dat u

van graad 1 tot 8 schoolliep in de Medereschool in het dorp Medere (zie gehoorverslag CGVS, p. 11) –

antwoordde u ontkennend. Gevraagd of er dan meer dan één school is te Medere, antwoordde u dat

er slechts 1 school is. U gevraagd uit te leggen hoe het dan kan dat u niet naar dezelfde school ging als

uw echtgenoot, antwoordde u, uw verklaringen wijzigend, dat het wel in dezelfde school was,

maar u hem toen niet kende en u niet weet in welke klas hij zat. Gevraagd in welke graad hij zat

wanneer jullie met elkaar huwden, dan wel of hij niet langer schoolliep, antwoordde u het niet te weten.

Gevraagd of u dan niet wou weten of uw man nog schoolliep, dan wel of hij reeds geld verdiende,

wanneer jullie met elkaar trouwden, antwoordde u – de vraag nogmaals negerend – dat uw

man verdween zes maanden na de trouw, en u niet weet waarheen hij ging. Dat u niet weet te

antwoorden op de vraag of de man waarmee u opperde getrouwd te zijn, nog schoolliep wanneer

jullie met elkaar huwden – hoewel jullie in dezelfde school schoolliepen – weet niet te overtuigen,

en sterkt enkel de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende het door u

geopperde leven te Eritrea. Gevraagd of uw ouders over een identiteitskaart beschikten in Eritrea,

antwoordde u bevestigend (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Gevraagd in welke taal deze

identiteitskaart is opgesteld, en of deze enkel in Tigrinya opgesteld is, antwoordde u dat de

identiteitskaart opgesteld is in het Tigrinya en het Engels. Het dient echter vastgesteld, zo blijkt uit de

beschikbare informatie, dat Eritrese identiteitskaarten opgesteld zijn in de talen Tigrinya en

Arabisch, en niet in het Engels.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, dient besloten dat uw verklaringen,

afgelegd in het kader van uw asielaanvraag, geenszins weten te overtuigen, en de door u

geopperde Eritrese nationaliteit –en afkomst, helemaal niet geloofwaardig worden bevonden. Het

feit dat u uw verklaringen in het Tigrinya hebt afgelegd vormt geen afdoende bewijs van uw beweerde

Eritrese nationaliteit, omdat Tigrinya niet alleen in Eritrea wordt gesproken maar eveneens in een

aanzienlijk deel van Ethiopië (zie informatie in administratief dossier), en doet bijgevolg geen afbreuk

aan bovenstaande vaststellingen.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken

dat er in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor vervolging’ zoals bepaald in de Conventie van

Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming, in aanmerking kan worden genomen.

U legde geen enkel document neer ter staving van de door u geopperde identiteit en nationaliteit, noch

ter ondersteuning van het door u geopperd asielrelaas.

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 de schending van artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951, van artikel 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 57/6, § 2, 57/7bis en 62 van de
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voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 1, 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van “Het algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur”, van “De beoordelingsfout” en van de algemene zorgvuldigheidsplicht.

Verzoekster merkt op dat zij bij het overlopen van het gehoorverslag met haar raadsman vaststelde dat

er verschillende vragen en antwoorden niet overeenkomen met de vragen die haar gesteld werden en

de antwoorden die zij gaf en zij stelt de nauwkeurigheid van de vertaling tijdens het gehoor in vraag. Zij

wijst erop dat haar raadsman op het einde van het gehoor vermeldde dat sommige zaken in het Engels

niet goed vertaald werden en dat het niveau van Engels van de tolk niet optimaal was. Tevens verwijst

zij naar de nota’s van de advocaat tijdens het gehoor (“tolk zeer laag niveau Engels”). Op het einde van

het gehoor werd aan verzoekster niet gevraagd of zij de tolk goed begrepen heeft, enkel in het begin. Er

komen volgens verzoekster vele onverklaarbare tegenstrijdigheden voor in het gehoorverslag en de

Nederlandse tekst – die reeds een vertaling vanuit het Engels is en dus reeds door de protection officer

geïnterpreteerd werd – betreft geen volzinnen en bevat veel fouten tegen het Nederlands. Zo wordt

regelmatig vermeld dat zij naast de vraag antwoordde, hetgeen geïnterpreteerd werd als “de vraag

negeren”. De vraag naar het aantal verdiepingen van haar school, werd haar nooit gesteld, eventueel

omdat de tolk het woord “verdieping” niet kende in het Tigrinya of in het Engels. Er werd haar telkens

gevraagd over haar school te vertellen, hetgeen zij deed. Verzoekster stelt dat zij de vragen niet

negeerde, maar ze niet begreep aangezien ze niet correct en duidelijk vertaald werden.

Vervolgens stelt verzoekster als volgt in haar verzoekschrift:

“[7] Het CGVS haalt ten eerste aan dat verzoekster stelt dat Kerstmis, hetgeen in Eritrea gevierd wordt

op 25 december (25 Tahsas), gevierd zou worden in de maand Hedar (november).

Er dient verduidelijkt te worden dat de eerste verklaring van verzoekster “Silase Shewate” de naam van

een kerk betreft. Verzoekster weet immers dat er daar Kerst wordt gevierd.

Verzoekster komt niet uit een gelovige familie en weet dan ook niet wanneer Kerstmis gevierd wordt. Zij

denkt in Hedar (november), hetgeen er maar een maand naast zit.

Zij verklaarde ook op de vraag of zij naar de kerk ging dat dit niet het geval was. (gehoorverslag p. 10)

Het CGVS zet bovendien uiteen hoe de Ethiopische kalender werkt, en lijkt daarmee te insinueren dat

verzoekster Ethiopische zou zijn. Er dient echter vastgesteld te worden dat Kerstmis in Ethiopië gevierd

wordt op 7 januari, of 7 Meskerem, hetgeen dus ook absoluut niet overeen stemt met de verklaringen

van verzoekster.

[8] Vervolgens kan verzoekster Pasen en Nieuwjaarsdag niet situeren.

Verzoekster weet wel te specifiëren dat nieuwjaar in de maand Tiri (januari) gevierd wordt.

In Ethiopië wordt Meskaram First / Enkutatash ( Nieuwjaar) gevierd op 11 september, hetgeen dus

absoluut niet overeenkomt met de verklaringen van verzoekster.

Nogmaals dient aangehaald te worden dat verzoekster enerzijds niet uit een gelovige familie komt en

anderzijds niet hoger geschoold is. Zij stopte met school op 16-jarige leeftijd en huwde op 16-jarige

leeftijd. Zij verliet Eritrea toen zij 18 was en deed er twee jaar over om, via een vluchtelingekamp in

Ethiopië, naar België te komen.

[9] Het CGVS stelt verder dat verzoekster het feest Meskel vernoemde maar kon niet zeggen wanneer

dit gevierd wordt.

Meskel wordt gevierd in Eritrea op 27 september. Verzoekster antwoordde dus correct dat Meskel in de

9e maand gevierd wordt. Ze was echter in de war door de aanhoudende vragen. Verzoekster somde al

eerder tijdens haar gehoor de namen van de 12 maanden op, het is dan ook onredelijk te stellen dat zij

niet zou weten welke de 9e maand is.

[10] Het CGVS merkt op dat verzoekster onduidelijk is wat betreft de aanvang en het einde van het

schooljaar in Eritrea. Volgens haar gegevens zou het schooljaar starten in september en eindigen in

juni.

Verzoekster verklaarde correct dat het jaar eindigde in juni maar ze kon de aanvang niet precies

weergeven en verklaarde dat het in juli of augustus was, en dat er ook een maand vakantie was.

Nogmaals dient opgemerkt te worden dat verzoekster slechts 8 jaar lang naar school is geweest, en dit

bovendien bij haar gehoor in oktober 2014 reeds 4 jaar geleden was.

Zij leefde in Eritrea niet op het ritme van de kalender en de school maar op het ritme van de natuur.

Haar vader was immers landbouwer en zij hielp hem op het land. Zij hecht dan ook geen belang aan

data en maanden, maar eerder aan de stand van de zon, de maan en de seizoenen.

[11] Verder zou verzoekster niet voldoende info kunnen geven over de dag dat de onafhankelijkheid

gevierd wordt, 24 ginbot.

Verzoekster gaf aan dat “zij” dan de vlag naar Senafe dragen maar kan geen verdere info geven. Uit

haar verklaringen blijkt dat zij wel weet dat dit een nationale feestdag is, maar dat zij zelf niet deelnam

aan de festiviteiten. Als landbouwers was dit een gewone dag dat er niet naar school moest gegaan
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worden en waarop het land kon bewerkt worden. Aangezien verzoekster zelf niet deelnam aan dit feest

kon zij hier geen verdere info over geven.

[12] Er kan besloten worden dat verzoekster een aantal zaken omtrent de kalender wel degelijk correct

aangaf, zoals dat de eerste maand Tiri is, welke alle maanden van het jaar zijn, (p. 6 gehoorverslag),

wanneer de onafhankelijkheid gevierd wordt (24 ginbot) (p. 7 gehoorverslag), wanneer martelaarsdag

gevierd wordt (20 Sene) en wanneer vrouwendag gevierd wordt (8 Megabit).

De tegenpartij lijkt vastbesloten overeenkomsten te vinden tussen de verklaringen van verzoekster en

de maanden volgens de gehanteerde Ethiopische kalender om zodoende te insinueren dat zij

Ethiopische zou zijn. Zij slaagt echter niet in dit betoog en beperkt zich tot het uiteenzetten van de

Ethiopische kalender zonder overeenkomsten te vinden met de verklaringen van verzoekster.

Er kan vastgesteld worden uit de verklaringen van verzoekster dat zij geen flauw idee heeft hoe

kalenders, noch de Gregoriaanse noch de Ethiopische, gehanteerd worden. Zij weet dat er 12 maanden

zijn, en kan deze opnoemen, maar ze kan ze niet gebruiken.

Het enige wat objectief uit deze vragen kan vastgesteld worden is dat verzoekster een kalender niet

correct kan gebruiken, hetgeen enkel bevestigd dat zij laaggeschoold is.

Het is voor verzoekster bijzonder moeilijk om toe te geven dat zij de werking van een kalender niet kent.

Dit is voor haar genant en zij probeert dan ook zo goed mogelijk te tonen dat zij wel een vaag idee

hiervan heeft.

Er dient herinnerd te worden dat de standaard handleiding voor de behandeling van asielaanvragen1,

uitgaande van de UNHCR, de volgende fragmenten bevat:

[…]

Verzoekster werd niet geconfronteerd met haar inconsistente verklaringen en had dan ook niet de

mogelijkheid uit te leggen dat zij laaggeschoold is, dat zij de vragen niet altijd goed begreep en dat ze in

haar gezin geen belang hechten aan christelijke feestdagen.”

Tevens stelt verzoekster als volgt in haar verzoekschrift:

“Verzoekster verklaart verschillende malen tijdens haar gehoor dat zij iets “niet weet, maar enkel heeft

gehoord”. Voor haar “weet” zij pas iets indien ze het zelf heeft meegemaakt.

Het betreft een cultureel verschil.

Zij gaf correcte informatie, zowel over Hegdef, Sawa als over het schoolsysteem. Het CGVS meent

echter dat deze informatie niet volledig genoeg is en dat zij meer details had moeten kunnen geven. Er

dient echter vastgesteld te worden dat er geen “fouten” werden gedetecteerd in de verklaringen van

verzoekster, die echter “onvoldoende” werden bevonden.

Er dient echter rekening gehouden te worden met de opleidingsgraad van verzoekster en met haar

intelligentiegraad. Er kan vastgesteld worden dat zij steeds verklaart wat zij zelf in haar dagelijks leven

heeft kunnen vaststellen.

Zo verklaarde verzoekster in verband met Hegdef:

[…]

Hieruit blijkt dus duidelijk dat verzoekster weet wat Hegdef is, zijnde mensen die het volk administreren,

of met andere woorden de overheid. De aanhoudende vragen brachten haar ook in de war, waardoor zij

op het einde maar zei dat ze het niet wist.

Het feit dat verzoekster niet spontaan antwoordt dat het een politieke partij is kan verklaard worden door

het feit dat er in Eritrea geen democratisch gekozen regering is, verzoekster is nooit moeten gaan

stemmen en begrijpt dus het concept van een politieke partij niet.

Uit haar dagelijks leven op de boerderij lijdt zij af dat Hegdef de mensen zijn die alles administreren.

[14] Wat betreft Sawa verklaarde zij:

[…]

Ook hier beperkt verzoekster zich tot hetgeen ze zelf heeft meegemaakt. Ze weet dat de militaire

legerdienst in sawa gedaan wordt, dat je er de 12e graad aflegt (en dat het dus eens school is), dat je

als je goede punten hebt verder kan studeren en je anders naar ergens gestuurd wordt om je nationale

dienst te voldoen. Het feit dat verzoekster niets wil bevestigen dat ze niet persoonlijk heft ondervonden

neemt niet weg dat zij correcte informatie geeft met betrekking tot sawa. Zij verklaarde verder ook dat je

wanneer je stopt met schoollopen je naar het trainingskamp Wi’a gebracht kan worden.

[15] Wat betreft het schoolsysteem verklaarde zij correct dat er 11 graden zijn en dat de 12e graad in

Sawa wordt afgelegd. Verzoekster liep echter maar school tot de 8e graad (16 jaar). Zij kon verder ook

uitleggen dat de graden 1 tot 5 in het Tigrinya worden gegeven en 6 tot 11 in het Engels, en dat er na de

8e graad een algemeen multiple choise examen dient afgelegd te worden. Verzoekster nam hieraan

deel maar informeerde zich niet naar haar score aangezien zij ondertussen, op 16-jarige leeftijd, huwde

en niet langer naar school ging.
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Zij getuigt dus van een voldoende kennis van de overheid, sawa en het schoolsysteem in Eritrea. Er

dient echter rekening gehouden te worden met haar lage scholingsgraad, haar intelligentiegraad en haar

jonge leeftijd bij vertrek.

Verzoekster gaf heel wat correcte informative waar geen melding van wordt gemaakt in de bestreden

beslissing, zoals de informatie die zij gaf omtrent de administratieve opdeling van Eritrea en het

administratief centrum Choana Adi Hisho waarvan zij afhing, omtrent de wijken in Senafe, de zoba en

de nuszoba van Adi Abas, de namen van de directeur van de school waar zij ging en de priester in de

kerk in haar dorp, wat jiberti’s zijn, wat een gifa is,…”

Met betrekking tot het gebruik van de taal Tigrinya stelt verzoekster dat het aan het administratief

dossier toegevoegde artikel dienaangaande niet duidelijk leesbaar is en dat niet kan afgeleid worden

van welke bron het artikel afkomstig is. Dat Tigrinya ook in Ethiopië gesproken wordt, neemt niet weg

dat het haar moedertaal is, hetgeen volgens haar bijdraagt aan de geloofwaardigheid van haar relaas.

Vervolgens stelt verzoekster als volgt in onderhavig verzoekschrift:

“B) In hoofdorde : m.b.t. de toekenning van de status van vluchteling aan verzoekster gelet op het

bestaan in zijn hoofde van gegronde vrees voor vervolging in geval van terugkeer naar zijn land van

herkomst

1) Gegronde vrees vervolgd te worden in geval van terugkeer naar het land van herkomst

[17] In het arrest nr 35496 van de Raad werd geoordeeld dat het zogezegd ontbreken van

geloofwaardigheid van de verklaringen van de verzoekster niet betekent dat de Raad zich niet in fine

dient de vraag te stellen of het bestaan van een vrees voor vervolging of van een risico op ernstige

schade kan worden aangetoond door de gegevens van de zaak die voor vaststaand worden gehouden.

“Elke persoon die zich buiten het land waarvan hij de nationaliteit heeft of, indien hij geen nationaliteit

heeft, buiten zijn land van herkomst bevindt, en die de bescherming van dat land niet kan of wil inroepen

omdat hij vreest voor vervolging omwille van zijn ras, zijn religie, zijn nationaliteit, het behoren tot een

bepaalde sociale groep, of zijn politieke overtuiging."

Vervolging in de zin van de Conventie van Genève veronderstelt een voortdurende of systematisch

schending van de mensenrechten die een ernstige aantasting van de menselijke waardigheid inhoudt en

tegen dewelke een staat niet wil of niet kan beschermen.

Verder zal aangetoond worden dat verzoekster in casu een gegronde vrees voor vervolging heeft.

[18] De Eritrese asielzoekers vrezen vervolging door hun eigen autoriteiten. Aangezien de staat de

vervolgende entiteit uitmaakt, kan deze geen effectieve bescherming bieden.

Verzoekster toonde, mits enkele verduidelijkingen in aanmerking genomen worden, op een

geloofwaardige manier haar Eritrese nationaliteit aan. Zelf was zij in Eritrea nog niet in het bezit van een

identiteitskaart, aangezien zij 3 maanden na haar 18e verjaardag naar Ethiopië vluchtte.

Zij legde echter nieuwe documenten neer die de nationaliteit van haar vader en haar moeder aantonen.

(stukken 3 tot 5)

Deze identiteitskaarten komen overeen met de format die weergegeven wordt in het rapport “Eritrea:

Identification documents, including national identity cards and birth certificates; requirements and

procedures for obtaining and renewing identity documents, both within the country and abroad (2009-

august 2013) van the Immigration and Refugee Board of Canada, toegevoegd aan de bestreden

beslissing.

De namen, geboortejaren en geboorteplaatsen van de ouders van verzoekster die vermeld worden op

de Eritrese identiteitskaarten die worden toegevoegd aan huidig verzoekschrift komen overeen met

diegene die aangegeven werden tijdens de ondervraging van de persoonsgegevens op de DVZ.

Zij voegt eveneens een kopij toe van de identiteitskaart van haar oudere zus, Lemai YEMAN, die echter

niet geheel leesbaar is. (stuk 5)

Tenslotte voegt zij een kopij toe van haar doopsel certificaat, dat de volgende elementen bevestigt: (stuk

6)

- de naam van verzoekster

- haar doopnaam

- de namen van haar ouders

- de nationaliteit van haar ouders

- haar geboortedatum

- de datum van het doopsel

- de naam van haar peetmoeder of vader

- de priester, de kerk en de handtekening van haar vader

Deze elementen komen stuk voor stuk overeen met de verklaringen van verzoekster.

In het rapport “Eritrea: Identification documents, including national identity cards and birth certificates;

requirements and procedures for obtaining and renewing identity documents, both within the country
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and abroad (2009-august 2013) van the Immigration and Refugee Board of Canada, is ook sprake van

dit “Baptismal certificate”, hetgeen neergelegd dient te worden voor het verkrijgen van een

geboorteattest.

Door een samenlezing van de bijgevoegde documenten wordt de nationaliteit van verzoekster

aangetoond, waardoor de facto de individuele vrees voor vervolging van verzoekster ook voldoende

werd aangetoond. Verzoekster dient dan ook op basis van deze documenten de vluchtelingenstatus te

worden toegekend.

Ten overvloede dient nog opgemerkt te worden dat de instanties zich niet louter kunnen baseren op de

zogezegde twijfelachtige nationaliteit om de aanvraag af te wijzen.

In geval er twijfel bestaat over de Eritrese nationaliteit van verzoekster, hadden de instanties de nood

aan bescherming t.o.v. het zogezegde land van herkomst van verzoekster, bijvoorbeeld Ethiopië,

moeten onderzoeken, hetgeen niet gedaan werd in casu.

Men zou met name het risico op uitwijzing van Ethiopië naar Eritrea moeten onderzoeken, en de

juridische en praktische mogelijkheden om er bescherming en verblijf te verkrijgen.

2) M.b.t. de bewijslast en het voordeel van de twijfel

[19] Overwegende dat het gepast is er aan te herinneren dat de bewijslast in asielzaken met enige

meegaandheid moet beoordeeld worden, zoals boven reeds vermeld.

Overwegende dat de aanbeveling van het UNHCR tot toepassing van het voordeel van de twijfel van

toepassing is wanneer het relaas van de asielzoeker geloofwaardig is (CPRR n°05-5394/R13382, 9 mei

2006, Congo).

Er dient inderdaad benadrukt te worden dat een persoon die een verzoek tot erkenning als vluchteling

indient, zich in een zeer kwetsbare situatie bevindt.

Hij bevindt zich in een vreemde omgeving, en het feit dat hij zijn zaak moet voorleggen aan een

overheid in een vreemd land, vaak in een taal die niet de zijne is, kan voor hem grote moeilijkheden

opleveren zowel op praktisch als psychologisch vlak. (UNHCR-gids, §190)

De bewijsvereisten mogen dan ook niet te strikt geïnterpreteerd worden, en dit rekening houdend met

de moeilijke situatie waarin de verzoekster tot de status van vluchteling zich bevindt. (UNHCR-gids,

§197)

Teneinde de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoekster te beoordelen, moet men zich de

vraag moet stellen of deze coherent en waarschijnlijk zijn. (UNCHR-gids, §204) ;

Wat de beoordeling van de geloofwaardigheid van de verklaringen van de asielzoeker betreft, past het

te benadrukken dat rekening moet gehouden worden met de omstandigheden en eigenheden van elke

situatie (persoonlijke, familiale en culturele factoren), de leeftijd, het opleidingsniveau van de asielzoeker

en eventuele trauma’s.

Men mag in dergelijke omstandigheden geen dermate precisie eisen in de antwoorden van verzoekster.

(UNHCR-gids, 199);

De ernst van het vervolgingsrisico dat verzoekster loopt in geval van terugkeer, vereist een brede

toepassing van het principe van het voordeel van de twijfel.

De notie "risico" vormt de inzet van huidig beroep. De vraag die moet beslecht worden is de volgende:

"Kan men gelet op het geheel van de eigenheden van deze zaak uitsluiten dat er een enkele kans is dat

de risico's op vervolging ingeroepen door verzoekster in geval van terugkeer naar haar land van

herkomst, zich zullen realiseren?"

Op dit punt kan verwezen worden naar de arresten n°16.891 van 2/10/08 en n°22144 van 28/01/2009 :

[…]

(vrije vertaling: "De Raad kan inderdaad niet uitsluiten dat in geval van terugkeer naar zijn land, de

vervolgingen waar verzoekster wellicht kan aan bloot gesteld worden (…) vervolgingen betreffen die

vallen onder artikel 1 sectie A §2 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951")

Bijgevolg, gelet op de gegronde redenen tot vervolging die bestaan in hoofde van verzoekster in geval

van terugkeer naar haar land van herkomst, dient verzoekster de status van vluchteling toegekend te

worden.

C) In ondergeschikte orde : m.b.t. de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

[20] De asielaanvraag geïntroduceerd door Verzoekster bevatte eveneens een aanvraag van het

subsidiaire beschermingsstatuut.

De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de asielzoeker die aannemelijk maakt dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in

het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel

risico zou lopen op ernstige schade en die zich niet onder de bescherming van dat land kan, of wegens

dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden van artikel 55/4 valt.

Volgens artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet kan de subsidiaire beschermingsstatus

worden toegekend in het geval van een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger

als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.
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Het gebruik van de begrippen “zwaarwegende gronden” en “reëel risico” in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet stuurt aan op een individueel onderzoek van de concrete situatie waarin de

betrokkene zich bevindt.

Er dient vastgesteld te worden dat de C.G.V.S. haar weigering op geen enkele grond steunt. Geen

enkele passage in de bestreden beslissing betreft de aanvraag van het subsidiaire beschermingsstatuut.

De enige zin in de beslissing die gewijd is aan dit artikel bepaalt het volgende: “Verder komt u ook niet in

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

Tijdens de ondervraging, gehouden voor het C.G.V.S., heeft verzoekster nochtans eveneens de vraag

geuit dat hem het subsidiaire beschermingsstatuut zou toegekend worden aangezien zij het risico loopt

ernstige schade te ondergaan in de zin van artikel 48/4, §2, b) van diezelfde wet, hetgeen slaat op «

marteling of mensonwaardige of denigrerende behandelingen ».

Bij terugkeer naar haar land van herkomst kan niets verzekeren dat Verzoekster niet dezelfde ernstige

inbreuken zal te beurt vallen als diegene reeds ondergaan, zoals uiteengezet tijdens de ondervraging,

gehouden voor het C.G.V.S.

Hieruit volgt dat het risico dat verzoekster ernstige inbreuken op haar psychische integriteit zal moeten

ondergaan bij haar terugkeer zeer reëel is.

Ten slotte kan uit deze elementen afgeleid worden dat de C.G.V.S. de gevolgen van het uitzonderlijk

kwetsbaar profiel van verzoekster in de uiteengezette context, in geval van terugtocht naar haar land

van herkomst, niet onderzocht heeft. Bijgevolg is de bestreden beslissing niet alleen onvoldoende

gemotiveerd en drager van een beoordelingsfout, maar miskent zij ook artikel 48/4, §2, a) en b) van de

wet van 15 december 1980.

D) In uiterst ondergeschikte orde : m.b.t. de vernietiging van de bestreden beslissing

[21] Indien Uw Raad zou oordelen dat het vluchtelingenstatuut noch de subsidiaire bescherming kan

toegekend worden aan verzoekster, maar zich onvoldoende geïnformeerd acht, is het gepast de

genomen beslissing te vernietigen en de zaak terug te verwijzen naar het CGVS.

De beslissing is voornamelijk gebaseerd is op enkele lacunes en onwaarschijnlijkheden in de

verklaringen van verzoekster, die bij huidig verzoekschrift tegengesproken werden. Verzoekster voegde

aan huidig verzoekschrift verschillende bewijselementen toe, waaronder de identiteitskaart van haar

vader, die van haar moeder en die van haar zus, evenals een kopij van haar doopselcertificaat. Een

nieuw gehoor kan opheldering brengen.

Bovendien werd uiteengezet dat de vertaling tijdens het gehoor duidelijk te wensen overliet, waardoor

men zich er niet op kan baseren. Het gehoor dient verder ook aangepast te zijn aan de intelligentie en

opleidingsgraad van verzoekster, hetgeen bij een nieuwe oproeping de kans zou bieden een correcte

vertaling te voorzien en preciezere vragen te stellen met betrekking tot de zaken die effectief tot de

leefwereld van verzoekster behoren.

Verder werd reeds aangehaald dat, indien het CGVS in twijfel trekt of verzoekster de Eritrese

nationaliteit wel heeft,(quod non), zij dan wel de nood aan bescherming t.o.v. bijvoorbeeld Ethiopië

hadden moeten onderzoeken, hetgeen niet gedaan werd in casu. Men zou met name het risico op

uitwijzing naar Eritrea moeten onderzoeken, en de juridische en praktische mogelijkheden om er

bescherming en verblijf te verkrijgen.

Uw Raad oordeelde, in zijn arrest van 12 december 2011, n° 71721 als volgt:

[…]

Vrije vertaling : overwegende dat de Raad niet zelf kan overgaan tot onderzoeksmaatregelen, werd er

geoordeeld dat, wanneer een situatie evolueert in een bepaalde richting die de beslissing zou kunnen

beinvloeden, hij zich ofwel moet baseren op de informatie die door de partijen aangediend werden,

ofwel de beslissing vernietigen zodat de CGVS het dossier herbekijkt, rekening houdend met de nieuwe

elementen.”

2.1.2. Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift een kopie van de Eritrese identiteitskaart van haar

vader, moeder en zus (stukken 3-5) en een kopie van haar doopcertificaat (stuk 6).

2.1.3. Verweerder voegt bij zijn nota met opmerkingen een rapport van Landinfo van 29 april 2013

getiteld “Topical Note Eritrea: Administrative structure and documents” (bijlage 1).

2.2.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Waar verzoekster de schending aanvoert van het

“algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”, duidt zij niet aan welk algemeen beginsel van behoorlijk

bestuur zij geschonden acht.



RvV X - Pagina 11

2.2.2. Verzoekster preciseert niet op welke wijze de artikelen 48 en 48/2 van de vreemdelingenwet,

dewelke overigens op louter algemene wijze bepalen welke vreemdelingen als vluchteling kunnen

worden erkend dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming, zouden

(kunnen) zijn geschonden. De schending van deze artikelen wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.

2.2.3. Artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet werd met ingang van 1 september 2013 opgeheven.

Bijgevolg kan de schending van dit artikel niet dienstig worden aangevoerd tegen de bestreden

beslissing.

2.2.4. Waar verzoekster de schending aanvoert van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, dient opgemerkt dat dit artikel enkel het

toepassingsgebied van deze wet bepaalt. Verzoekster duidt niet aan op welke wijze dit artikel

geschonden zou (kunnen) zijn.

2.2.5. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 57/6, tweede lid en 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.

2.2.6. 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 bestreden beslissing weigert verzoekster de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i) zij

niet kan werken met de Eritrese kalender, (ii) haar kennis over de viering van de onafhankelijkheidsstrijd

in Eritrea en wat deze viering inhoudt, gebrekkig is, (iii) haar kennis over de politieke organisatie en de

nationale dienstplicht in Eritrea eveneens gebrekkig is, (iv) haar verklaringen over haar school, haar

schoolloopbaan en die van haar echtgenoot incoherent en opnieuw gebrekkig zijn, (v) zij onjuiste

verklaringen aflegde over de identiteitskaarten van haar ouders, (vi) het feit dat zij Tigrinya spreekt geen

afdoende bewijs is van haar beweerde Eritrese nationaliteit, en (vii) zij geen documenten neerlegt ter

staving van haar identiteit en nationaliteit, noch ter staving van haar relaas.

Bij de beoordeling en in het bijzonder deze afgeleid uit de feitelijke kennis van het land van nationaliteit

van de verzoekende partij, houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht

rekening met het aangehouden profiel van de verzoekende partij. Hij onderzoekt, naast de vraag of

deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop de Raad in rechte vermag acht te

slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de verwerende partij en of hij op grond daarvan en al

naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de besluitvorming relevante gegevens waarop

hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte vermag acht te

slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in concreto. In de eerste

plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in hoofde van de verzoekende partij van

feitelijke gegevens die behoren tot de onmiddellijke leefomgeving van de verzoekende partij.

Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke

kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van de verzoekende partij daarbij

uiteraard minder doorslaggevend is en er alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake

feitelijke gegevens binnen de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten

beschouwing wordt gelaten.

Waar verzoekster aanvoert dat de vertaling tijdens haar gehoor niet goed verlopen is, wijst verweerder

er in zijn nota met opmerkingen terecht op dat verzoekster bij aanvang van het gehoor uitdrukkelijk

bevestigde dat zij de tolk goed begreep (gehoorverslag CGVS, p. 3), zodat het niet ernstig is dat zij na

confrontatie met de bestreden beslissing achteraf stelt dat zij de tolk niet goed begreep. Tevens wijst

verweerder er terecht op dat verzoekster tijdens haar gehoor een bepaalde vraag beantwoordde zonder

de vertaling door de tolk af te wachten (gehoorverslag CGVS, p. 15). Verder blijkt uit een lezing van het
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gehoorverslag dat het gehoor op een normale wijze is verlopen. Waar zij stelt dat zij laaggeschoold is,

kan zij niet gevolgd worden. Zij verklaarde immers tot de achtste graad (zestien jaar) naar school te zijn

geweest, hetgeen niet in overeenstemming is met een lage scholingsgraad (gehoorverslag CGVS, p.

11). Verzoekster betwist het feitenrelaas niet zoals dit weergegeven is in de bestreden beslissing,

hetgeen een verdere aanduiding is dat de communicatie, te dezen omtrent haar aangevoerde

problemen, op normale wijze verliep. Voorts stelt de bestreden beslissing terecht dat verzoekster

bepaalde vragen ontwijkend of helemaal niet beantwoordde, hetgeen zij mits onderhavig verzoekschrift

niet kan verklaren door te wijzen op een gebrekkige vertaling tijdens het gehoor.

Waar verzoekster stelt dat zij niet uit een gelovige familie komt, zodat zij niet weet wanneer Kerstmis

valt, dient erop gewezen dat verzoekster zulks geenszins verklaarde tijdens haar gehoor. Tevens voegt

zij bij onderhavig verzoekschrift een kopie van haar doopcertificaat, hetgeen bezwaarlijk duidt op de

afkomst uit een ongelovige familie. Redelijkerwijze kan derhalve verwacht worden dat zij weet wanneer

Kerstmis valt volgens de Eritrese kalender, temeer daar zij stelt haar hele leven tot aan haar vlucht in

Eritrea te hebben gewoond.

Ook verzoeksters stelling in onderhavig verzoekschrift dat zij in de war was door de aanhoudende

vragen, kan de motieven van de bestreden beslissing niet weerleggen. Er kan redelijkerwijze van

iemand die beweert uit Eritrea afkomstig te zijn, verwacht worden dat hij op constante en coherente

wijze weet weer te geven welke de negende maand van de Eritrese kalender is. Dat verzoekster niet

leefde volgens “het ritme van de kalender en de school maar op het ritme van de natuur” is een blote

bewering, die evenmin de motieven van de bestreden beslissing kan weerleggen. Hetzelfde geldt voor

haar bewering dat zij iets pas “weet” wanneer zij het zelf heeft meegemaakt. Daarenboven dient erop

gewezen dat nergens in de bestreden beslissing geïnsinueerd wordt dat verzoekster de Ethiopische

nationaliteit zou hebben.

Wat betreft haar kennis van het Tigrinya, dient erop gewezen dat de door verweerder aan het

administratief dossier toegevoegde informatie dienaangaande (zie map ‘Landeninformatie’) van het

National African Language Resource Center (NALRC) weldegelijk leesbaar is en dat verzoekster zelf

geen stukken bijbrengt waaruit blijkt dat verweerders informatie onjuist of achterhaald is.

Wat betreft de door verzoekster bij onderhavig verzoekschrift gevoegde identiteitskaarten van haar

vader, moeder en zus en haar doopcertificaat (verzoekschrift, stukken 3-6), dient er vooreerst op

gewezen dat documenten enkel een ondersteunende werking hebben, namelijk het vermogen om de

intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf

vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te

herstellen. Verzoekster verklaarde tijdens haar gehoor dat de Eritrese identiteitskaarten van haar ouders

in het Tigrinya en het Engels zijn opgesteld (gehoorverslag CGVS, p. 17), zodat deze stukken niet in

overeenstemming zijn met haar eigen verklaringen. Bovendien betreffen het slechts kopieën, die door

middel van allerhande knip- en plakwerk gemakkelijk te vervalsen zijn. Uit de door verweerder aan zijn

nota met opmerkingen toegevoegde informatie (bijlage 1) blijkt daarenboven dat valse Eritrese

documenten gemakkelijk te verkrijgen zijn, hetgeen de bewijswaarde van verzoeksters documenten

verder aantast. Verweerder wijst er in zijn nota bovendien terecht op dat het merkwaardig is dat

verzoekster pas na de bestreden beslissing de nodige stappen ondernam om documenten te bekomen

die haar identiteit zouden kunnen staven. Dit geldt des te meer aangezien verzoekster er blijkbaar in

slaagt om identiteitsdocumenten bij te brengen van haar vader, moeder en zus maar geen

identiteitsdocument dat betrekking heeft op haar persoon. Een kopie van een doopcertificaat kan

bezwaarlijk aangenomen worden als identiteistdocument.

Blijkens het voorgaande, slaagt verzoekster er niet in de motieven van de bestreden beslissing te

weerleggen. Zij komt immers niet verder dan het herhalen van reeds afgelegde verklaringen, het

opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-

generaal. De motieven van de bestreden beslissing vinden steun in het administratief dossier, zijn

pertinent en correct en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

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

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

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 van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.
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2.3.2. Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of zij

bij terugkeer een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

loopt, een verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst en algemene rapporten niet

volstaan. Zij moet enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van

individuele bedreiging vereist. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoekster haar

recente afkomst uit haar beweerde regio van afkomst niet aannemelijk kon maken gelet op haar

beperkte kennis. Verzoekster maakt hierdoor zelf het bewijs van dergelijk verband met haar persoon

onmogelijk. Aangezien het bijgevolg vrijwel onmogelijk is een correct beeld te krijgen van verzoeksters

(recente) verblijfplaatsen en leefsituatie de laatste jaren en bijgevolg ook van haar huidige nationaliteit is

het dienvolgens evenzeer onmogelijk een correct beeld te krijgen van een eventuele nood aan

subsidiaire bescherming.

Gelet op het hoger vastgestelde inzake 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 vijf juni tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


