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nr. 154 396 van 13 oktober 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 Djiboutiaanse nationaliteit te zijn, op 13 februari 2015

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

staatlozen van 9 januari 2015.

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 juni 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juli 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. DE SCHUTTER en van

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Djiboutiaans staatsburger te zijn afkomstig van de hoofdstad Djibouti (Quartier 6). U

behoort tot de Issa-clan (subclan Harane).

Volgens uw verklaringen begonnen uw problemen toen uw vader zwaar ziek en verlamd werd sinds

2009, waarna uw halfbroer H. van dezelfde vader de verantwoordelijkheid over uw familie overnam. Op

7 december 2012 kwam hij thuis met een oudere man, H.W.G.. H. had ingestemd met H.W.G.s vraag

om u te kunnen huwen, omdat H.W.G. de eigenaar is van het huis waar jullie in wonen en van de taxi

waarmee H. voor een inkomen zorgde. Hij vertelde dat u met H.W.G. zou trouwen. Diezelfde dag nog

informeerde u uw schoolvriend Q.O. hierover. De daaropvolgende dag gingen jullie samen naar de

vrouwenorganisatie Union Nationale des Femmes de Djibouti (UNFD). U legde hen uw situatie uit. Ze

noteerden alle informatie, en zeiden dat ze u zelf zouden contacteren. Bij het verlaten van deze

organisatie zouden jullie echter opgemerkt zijn door E., een familielid van H.W.G.. Hij joeg uw vriend
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weg, bracht u naar huis en informeerde uw halfbroer dat hij u met een andere man had gezien. U kreeg

daarop ruzie met H., omdat u hem zei dat u niet met H.W.G. wilde trouwen. H. werd boos en begon u,

samen met E., te slaan. Daarop sloten ze u op in een kamer in afwachting dat uw huwelijk geregeld

werd.

De volgende dag, op 9 december 2012, kwam H.W.G. langs met de ouderlingen van de Issa clan. Er

werd toen besloten dat het huwelijk de daaropvolgende dag, op 10 december 2012, voltrokken zou

worden. Toen u daarna op H.W.G. spuwde en hem zei dat u niet met hem wilde trouwen, werd u

opnieuw geslagen. H.W.G. vroeg uw halfbroer om u nog één maand thuis te houden, in afwachting van

de afronding van herinrichtingswerken in zijn eigen huis. In die periode werd H.W.G. echter opgenomen

in het ziekenhuis. Tijdens een bezoek van E. aan de moskee bevrijdde uw moeder u, en zette u op een

bus naar een vriendin van haar die u zou helpen Djibouti te ontvluchten.

Op 15 januari 2013 zou u het land hebben verlaten. U reisde op illegale wijze via Ethiopië naar België,

waar u op de luchthaven van Zaventem toe zou komen. Op 4 maart 2013 vroeg u hier asiel aan. Bij een

eventuele terugkeer naar Djibouti vreest u door uw halfbroer en uw man geslagen of zelfs gedood

te zullen worden.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u de volgende documenten neer: uw originele

identiteitskaart (uitgereikt op 14/01/2012); een origineel attest van inschrijving aan het Lycée de Gabode

voor het jaar 2012-2013 (uitgereikt op 09/10/2013); uw originele akte van uw religieus huwelijk (dd.

13/12/2013); een Belgisch medisch attest waaruit blijkt dat u besneden bent.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden voor ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart dat u Djibouti ontvluchtte naar aanleiding van uw gedwongen huwelijk met de huisbaas van

uw familie. Tot op heden zouden uw oudere stiefbroer H. en uw echtgenoot H.W.G. actief naar u op

zoek zijn. U vreest dan ook dat ze u bij terugkeer naar Djibouti zouden opsporen. In dat geval vreest u

dat u alsnog H.W.G.s vrouw zou worden, maar ook dat uw broer u zou (dood)slaan. Er zijn echter

verschillende elementen die uw algehele geloofwaardigheid in dit verband danig op de helling zetten.

Vooreerst zijn uw verklaringen dermate vaag en inconsistent dat ze niet kunnen overtuigen. Zo stroken

op de eerste plaats uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet volledig met die

voor het CGVS. Op de DVZ verklaarde u namelijk dat u gedurende ongeveer 20 dagen werd

vastgehouden. Op het CGVS gaf u echter meer exacte data die een periode overspannen van maar

liefst 36 dagen. U beweerde daarop plots dat u op de DVZ gezegd had dat u gedurende 20 dagen tot

een maand werd opgesloten, een enigszins vreemde bewering aangezien u bij aanvang van het gehoor

op het CGVS nog bevestigde dat uw verklaringen op DVZ aan u werden voorgelezen en correct

neergeschreven waren (CGVS 09/04/2014, 18). In dit verband kan overigens ook gewezen worden op

uw uiterst vage antwoord hoe u uw tijd in die toch wel lange periode in gevangenschap

precies doorbracht. Zo antwoordde u tot tweemaal toe dat u er niets deed om de tijd te verdrijven

(CGVS 09/04/2014, 16 en 18).

Op de tweede plaats blijken ook uw verklaringen tijdens beide gehoren op het CGVS niet op alle punten

even consistent. Zo vergat u plots een gebeurtenis te vermelden toen u bij de herconvocatie nogmaals

gevraagd werd om een chronologisch overzicht te geven van de gebeurde feiten zoals ze zich in

december 2012 stelden. Zo verklaarde u op het eerste gehoor dat op de dag voor de voltrekking van uw

huwelijk, meer bepaald op 9 december 2012, de ouderlingen van de Issa clan bij u thuis waren

langsgekomen. Uw moeder zou hen toen gevraagd hebben u te beschermen, maar zij zouden zich

akkoord verklaard hebben met het huwelijk en gezegd hebben dat u zich moest voorbereiden op het

engagement van de volgende dag (CGVS 09/04/2014, 5 en 14). Op het tweede gehoor maakt u hier

echter geen gewag meer van. Meer zelfs, u verklaarde toen dat er op de dag voor uw huwelijk niemand

naar jullie huis gekomen zou zijn. Op de uitdrukkelijke vraag of er mensen van de clan langskwamen op

9 december, antwoordde u eveneens negatief. De mensen van de clan waren immers enkel uitgenodigd

op de dag dat het huwelijk gelegaliseerd werd (CGVS 04/08/2014, 5). Geconfronteerd met deze

chronologische inconsistentie in uw verklaringen, bevestigde u aanvankelijk nogmaals dat de

ouderlingen naar uw standpunt kwamen informeren op 10 december, dus de dag zelf van het huwelijk.

Er een tweede maal op gewezen dat dit niet overeenstemt met uw verklaringen op uw eerste gehoor,

paste u uw verklaringen plots aan door te beweren dat de ouderlingen ook de dag daarvoor (negen

december) langs waren gekomen, en nadien opnieuw op de tiende (CGVS 04/08/2014, 6).

Ter staving van het aan u opgedrongen huwelijk legt u een (religieuze) huwelijksakte neer. Er rijzen

echter ernstige twijfels omtrent de authenticiteit van dit document, en dit omwille van de volgende

redenen. Ten eerste bevat het document lacunes: Zo staat waar uw clan vermeld zou moeten staan,

nogmaals uw naam volledig herhaald. De clan waartoe uw echtgenoot zou behoren werd niet eens

ingevuld. Hoewel u aangeeft niet vertrouwd te zijn met dergelijke documenten, beweert u dat het
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vermelden van de clan tegenwoordig niet meer als belangrijk wordt beschouwd, zeker indien beide

huwelijkspartners tot dezelfde clan behoren (CGVS 04/08/2014, 10-11). De clan-naam van alle overige

personen op dit document staan trouwens evenmin vermeld. Zelfs indien dit niet zo belangrijk is als alle

betrokkenen tot eenzelfde clan behoren, zoals u beweert, dan nog kan de vraag gesteld worden

waarom de desbetreffende clan-naam zelfs niet éénmaal vermeld staat.

Ten tweede zou u volgens dit document weggegeven zijn door uw vader, en dus niet door uw halfbroer

H. die optrad in naam van uw vader. Indien uw vader werkelijk door verlamming nergens meer toe in

staat was, zelfs niet om te protesteren tegen het u opgedrongen huwelijk, kan de vraag gesteld worden

waarom het niet toegestaan zou zijn aan uw halfbroer om ook officieel in naam uw vader op te treden

(CGVS 04/08/2014, 11).

Ten derde werd u gevraagd naar de getuigen op uw huwelijk. Eerst verklaarde u vaagweg dat uw

halfbroer en de ouderlingen optraden als getuigen. U kon echter niet zeggen of hun namen vermeld

stonden op de huwelijksakte (CGVS 04/08/2014, 6). Bij de bespreking van de akte werd u gevraagd

welke personen als getuigen vermeld staan op uw huwelijksakte, hetgeen u niet wist. Nadat de namen u

voorgelezen werden, verklaarde u louter deze namen al gehoord te hebben, maar kon u niet

verduidelijken wie deze personen precies zijn, laat staan welke band ze met H.W.G. hebben (CGVS

04/08/2014, 12).

Om al deze redenen kan er dus ernstig getwijfeld worden aan de echtheid van uw bewering dat u tegen

uw wil uitgehuwelijkt werd aan een zekere H.W.G., temeer aangezien ook uw verklaringen omtrent de

huidige stand van zaken te vaag blijven om daadwerkelijk te overtuigen. Zo zouden uw halfbroer en

H.W.G. u tot op heden zoeken (CGVS 09/04/2014, 3 en 12). Hoewel het huwelijk intussen reeds meer

dan anderhalf jaar geleden voltrokken werd, liet H.W.G. het niet annuleren of verwerpen. Ondanks zijn

sterke kinderwens zou hij evenmin al plannen hebben om met een andere vrouw te huwen, maar

integendeel blijven wachten op u (CGVS 04/08/2014, 2). Gevraagd op welke manier ze u dan concreet

proberen te zoeken, antwoordt u dat ze eerst bij uw vrienden zijn langs gegaan en nu hun zoekterrein

uitgebreid hebben naar plaatsen rond de stad door ginds kennissen van u te contacteren. Daarnaast

zetten ze uw moeder onder druk om hen uw verblijfplaats te onthullen, al houdt uw moeder tegen hen

vol dat zij van niets weet (CGVS 04/08/2014, 3). De vraag kan echter gesteld worden waarom H. en

H.W.G. na al die tijd, en na een vruchteloze zoektocht van anderhalf jaar, nog steeds in de

overtuiging zijn u effectief te zullen vinden.

Tot slot kan er in de Djiboutiaanse context gewezen worden op de mogelijkheid om – op zijn minst – te

trachten om bescherming te zoeken. Zo verklaart u dat u hulp ging zoeken bij een lokale

vrouwenorganisatie (UNFD), maar u legt daar geen enkel begin van bewijs van neer. Hoewel deze

vrouwenorganisatie uw contactgegevens noteerde om u op te zoeken, zou uw moeder tot op heden nog

niets van hen gehoord hebben (CGVS 04/08/2014, 9). Van uw vriend Q.O. die u met deze organisatie in

contact bracht hoorde u ook niets meer. Meer zelfs, ondanks uw initiële vertrouwen in hem zou u heden

zelf geen contact meer met hem proberen te zoeken. U zou plots immers enkel nog uw moeder

vertrouwen (CGVS 04/08/2014, 9).

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

bepaald in de Conventie van Genève 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 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.

De door u voorgelegde documenten kunnen de geloofwaardigheid van uw asielrelaas niet herstellen.

De door u neergelegde identiteitskaart staaft louter uw identiteit en herkomst, hetgeen geenszins betwist

wordt. Het schoolattest bewijst dat u het schooljaar 2012-2013 heeft aangevangen in Djibouti, hetgeen

evenmin in twijfel word getrokken. Uw huwelijksakte werd hierboven reeds besproken.

Tot slot wat betreft het door u voorgelegde medisch attest uitgereikt op 7 april 2014 door Dr. K. V.

te Lokeren hetgeen stelt dat u een vrouwenbesnijdenis onderging in het verleden kan slechts gesteld

worden dat u deze traditionele praktijk reeds ondergaan hebt en u om deze reden geen internationale

bescherming meer kan worden verleend.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 13 februari 2015 een schending aan van de artikelen

48/3 en 48/7 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet).

Met betrekking tot het aantal dagen dat verzoekster werd vastgehouden, stelt zij dat “zij op DVZ niet de

pretentie had een exact getal te geven (zij stelt ook uitdrukkelijk “+/-“), dat zij dat enkel zo inschatte op

dat moment” en dat zij op het Commissariaat-generaal “de periode benoemde”. Het betreft volgens haar

“geen tegenstrijdigheid maar hooguit een onnauwkeurigheid”. Zij meent: “Het ware natuurlijk anders

geweest indien haar op DVZ gevraagd was naar het exact aantal dagen van vasthouding.”.

Wat het bezoek van de clanleden van Issa betreft, verwijst zij naar haar verklaringen op het

Commissariaat-generaal. Verzoekster stelt dat “de ouderlingen van de Issa-clan vrienden van haar

vader waren, die zeer geregeld op bezoek kwamen, zodat zij niet aan hun aanwezigheid had gedacht bij

de vragen over bezoek op de 9de december”. Zij legt uit dat zij, toen haar gevraagd werd naar de komst

van clanleden op 9 december, niet onmiddellijk dacht “aan de clan ouderen, maar aan de clanleden die

uitgenodigd waren op het huwelijk”. Zij geeft toe dat zij “zich éénmaal vergist heeft over de precieze

datum dat verzoeksters moeder heeft aangedrongen bij de clan-oudsten om het huwelijk niet goed te

keuren”, toen zij verkeerdelijk 10 december antwoordde. Verzoekster meent in de war te zijn geweest

“door de vraagstelling, waarbij in het algemeen gevraagd werd naar “clanleden”, terwijl elke persoon in

haar vluchtverhaal en elke aanwezige op haar huwelijk van dezelfde clan was”. Pas toen haar gevraagd

werd naar de clanleden die door haar moeder werden aangesproken zou zij hebben begrepen dat het

om deze clanoudsten ging.

Aangaande de voorgelegde huwelijksakte, herhaalt verzoekster dat het vermelden van de clannaam

“niet belangrijk was aangezien iedereen tot dezelfde clan behoorde” en dat “zolang verzoeksters vader

in leven is, hij wordt vermeld als verantwoordelijk voor haar op dergelijke documenten”. Zij wijst erop dat

de commissaris-generaal niet aantoont dat deze versie niet kan kloppen, “hij vindt ze hooguit bizar”. Zij

stelt dat zij alleen maar kan putten uit haar ervaring, dat zij alles gedaan heeft wat in haar mogelijkheden

ligt om toelichting te geven bij dit document en dat zij de inspanning geleverd heeft om de originele akte

bij te brengen. Verzoekster wijst op de gedeelde bewijslast en op de mogelijkheid van de commissaris-

generaal om Cedoca de opdracht te geven opzoekingen te doen, wat in casu werd nagelaten. Zij klaagt

aan dat de commissaris-generaal “gratuite twijfels” uit, “zonder na te gaan of verzoeksters uiteenzetting

kan kloppen” en zonder dit “proberen na te gaan indien hij het een dermate doorslaggevend element

vindt”.

Met betrekking tot de getuigen stelt verzoekster dat “het gaat om personen die kennis of familie zijn van

haar echtgenoot H.W.G.”, dat zij H.W.G. nauwelijks kende, dat contact tussen een ongetrouwde vrouw

en een man bijzonder ongebruikelijk is in de cultuur van Djibouti en dat het niet hoeft te verbazen dat zij

“niet of nauwelijks weet wie de getuigen op het huwelijk waren, een huwelijk dat tegen haar zin werd

afgesloten en dat zij niet mee heeft voorbereid”.

Over de zoektocht van haar halfbroer H. en H.W.G. stelt verzoekster dat zij enkel contact heeft met haar

moeder. Dat H.W.G. tot op heden niet hertrouwd zou zijn, kan haar niet worden verweten, meent

verzoekster. Zij wijst erop dat H.W.G. een familievriend is en dat het voor hem niet evident is om een

andere vrouw te nemen, nu dit de relatie met haar familie op het spel zou kunnen zetten.

Verder geeft verzoekster aan dat zij, in geval van terugkeer en huwelijk, het risico loopt op

herbesnijdenis. Zij wijst op het artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet en stelt dat zij bij een huwelijk “zou

worden “opengemaakt” om seksuele betrekkingen te hebben, en zwanger te kunnen worden, en

naderhand opnieuw worden geëxciseerd”. Dit risico is volgens haar inherent aan een gedwongen

huwelijk in geval van terugkeer.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te hervormen en haar de vluchtelingenstatus toe te kennen.

In ondergeschikte orde vraagt verzoekster de bestreden beslissing te vernietigen.

Beoordeling

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

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel
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aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

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

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

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

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

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

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

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien de hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

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

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

Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3. Verzoekster maakt haar vrees voor vervolging niet aannemelijk nu haar verklaringen op essentiële

punten incoherent en onverzoenbaar zijn. Indien verzoekster inderdaad werd vastgehouden dan kan

verwacht worden dat ze weet of ze 3 of 5 weken werd opgesloten. Verzoekster verklaarde op de Dienst

Vreemdelingenzaken dat zij gedurende ongeveer 20 dagen werd vastgehouden, terwijl zij op het

Commissariaat-generaal aangaf dat zij vanaf 8 december tot 15 januari opgesloten werd, zijnde 36

dagen. De argumentatie in het verzoekschrift dat verzoekster “op DVZ niet de pretentie had een exact

getal te geven (zij stelt ook uitdrukkelijk “+/-“), dat zij dat enkel zo inschatte op dat moment”, dat zij op

het Commissariaat-generaal “de periode benoemde” en “Het ware natuurlijk anders geweest indien haar

op DVZ gevraagd was naar het exact aantal dagen van vasthouding”, is niet dienstig, daar verzoekster

zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken als op het Commissariaat-generaal een open vraag werd

gesteld en verzoekster respectievelijk “Mijn broer sloot mij +/- 20 dagen op in mijn kamer” dan wel “Van

de 8e december tot ik vertrok” antwoordde. Van een asielzoeker kan nochtans verwacht worden dat hij

belangrijke gebeurtenissen naar plaats en tijd kan situeren, zeker degene die aanleiding hebben

gegeven tot zijn vlucht, vermits kan verwacht worden dat deze gebeurtenissen, ongeacht de

traumatische ervaring, in het geheugen gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan

zouden hebben. Voornoemde discrepantie van 16 dagen is des te opvallender daar verzoekster op het

Commissariaat-generaal aangaf dat zij werd opgesloten de dag dat zij de vrouwenorganisatie bezocht

omdat haar broer haar toen met Q.O. had gezien en dat zij opgesloten bleef totdat zij op 15 januari haar

land van herkomst verliet, waardoor verzoekster een referentiepunt heeft voor zowel de begindatum als

de einddatum van haar opsluiting. Bovendien gaat het verzoekschrift niet in op de vaststelling dat

verzoekster slechts onaannemelijk vaag kon antwoorden op de vraag hoe zij deze lange tijd in

gevangenschap precies doorbracht (gehoor 9 april 2014, p. 16, 18) terwijl dit net de geloofwaardigheid

van deze opsluiting kan staven.

2.3.1. Voorts kan verwacht worden dat verzoekster haar huwelijk kan toelichten en dit niettemin ze niet

betrokken was bij de organisatie ervan, quod non. Integendeel verzoeksters toelichtingen zijn niet enkel

onvoldoende ze zijn daarenboven incoherent en strijdig op eenvoudige punten. Zo verklaarde

verzoekster inzake het bezoek van de ouderlingen van de Issa clan bij haar thuis de dag voor de

voltrekking van haar huwelijk (op 9 december 2012 toen haar moeder hen vroeg verzoekster te

beschermen (CGVS-gehoor 1 van 9 april 2014, p. 5, 14) terwijl ze geen gewag maakte en zelfs aangaf

dat er op de dag voor haar huwelijk niemand naar haar huis gekomen zou zijn en dat er geen mensen
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van de clan langskwamen op 9 december (CGVS-gehoor 2 van 4 augustus 2014, p. 5). Bij confrontatie

paste verzoekster haar verklaringen aan door te beweren dat de ouderlingen ook de dag daarvoor (9

december 2012) waren langsgekomen (gehoor 4 augustus 2014, p. 6). De uitleg in het verzoekschrift

dat “de ouderlingen van de Issa-clan vrienden van haar vader waren, die zeer geregeld op bezoek

kwamen, zodat zij niet aan hun aanwezigheid had gedacht bij de vragen over bezoek op de 9de

december”, dat zij, toen haar gevraagd werd naar de komst van clanleden op 9 december, niet

onmiddellijk dacht “aan de clan ouderen, maar aan de clanleden die uitgenodigd waren op het huwelijk”,

dat zij in de war was “door de vraagstelling, waarbij in het algemeen gevraagd werd naar “clanleden”,

terwijl elke persoon in haar vluchtverhaal en elke aanwezige op haar huwelijk van dezelfde clan was” en

dat zij, pas toen haar gevraagd werd naar de clanleden die door haar moeder werden aangesproken,

zou zij hebben begrepen dat het om deze clanoudsten ging, kan de vastgestelde incoherenties

bezwaarlijk verschonen. De Raad stelt immers vast dat verzoekster meermaals en op verschillende

manieren gevraagd werd naar gebeurtenissen en naar mensen die langskwamen op 9 december 2012,

de dag voor haar huwelijk onder meer “Wat gebeurde er voordien, de 9e vb?”, “Gebeurde er nog iets

anders die dag?”, “Kwamen mensen u bezoeken?”, “Kwamen mensen naar het huis?”, “Kwamen

mensen van de clan ook op de 9e?”, en verzoekster maakte hierbij geen melding van clanoudsten die

langskwamen op 9 december 2012 en die door haar moeder werden aangesproken. Bovendien

verklaarde zij, geconfronteerd met haar eerdere verklaringen tijdens haar eerste gehoor, uitdrukkelijk:

“De ouderlingen kwamen op de 10de en vroegen mijn standpunt over de hele zaak, ze probeerde uit te

leggen dat ze er tegen was, tegen het huwelijk en ze vroegen waarom, ze zei dat is een cultureel iets,

het is huwelijk valt niet buiten de normen van de gemeenschap, mijn moeder drong aan dat ze het

huwelijk niet wilde, maar ze zeiden oké, als de clan er geen probleem mee heeft, dat is hoe het is

uitgevoerd.”. Dat verzoekster zich bij dit ene antwoord “éénmaal vergist heeft over de precieze datum

dat verzoeksters moeder heeft aangedrongen bij de clan-oudsten om het huwelijk niet goed te keuren”

en bij alle voorgaande vragen “in de war” was, zoals wordt aangevoerd in het verzoekschrift, kan dan

ook geenszins worden aangenomen. Integendeel verzoeksters incoherenties inzake dit belangrijke maar

eenvoudige punt ondergraven geheel de waarachtigheid van haar asielrelaas. Van een asielzoeker mag

immers worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige

verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van

herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op een zorgvuldige,

nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek.

2.3.2. De (religieuze) huwelijksakte, door verzoekster voorgelegd op het Commissariaat-generaal, kan

de geloofwaardigheid van het asielrelaas niet herstellen nu dit document lacunes vertoont. Zo wordt

waar verzoeksters clan vermeld moet staan, haar naam volledig herhaald, werd de clan waartoe haar

echtgenoot zou behoren niet ingevuld en werd ook de clannaam van alle overige personen op dit

document niet vermeld. Verder zou verzoekster volgens dit document weggegeven zijn door haar vader,

en niet door haar halfbroer H. die optrad in naam van haar vader en de aanleiding was van het

gedwongen huwelijk. Bovendien bleek verzoekster onaannemelijk onwetend over de getuigen op haar

huwelijk. Dat het vermelden van de clannaam “niet belangrijk was aangezien iedereen tot dezelfde clan

behoorde”, zoals wordt gesteld in het verzoekschrift, is een loutere bewering die ingaat tegen de inhoud

van het document. Bovendien wordt op het document de clannaam Issa geen enkele keer vermeld

zodat aldus uit dit document niet kan blijken dat alle betrokkenen tot dezelfde clan behoren. De stelling

in het verzoekschrift dat “zolang verzoeksters vader in leven is, hij wordt vermeld als verantwoordelijk

voor haar op dergelijke documenten” is een post factum bewering dat strijdig is met verzoeksters

verklaringen. Verzoekster gaat er ten onrechte vanuit dat aan voorgelegde documenten slechts

bewijswaarde kan worden ontzegd indien de valsheid of het niet-authentiek karakter ervan wordt

aangetoond. De commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad kunnen evenwel ook om andere

redenen dan hun (bewezen) valsheid aan de aangebrachte stukken iedere bewijswaarde weigeren, met

name wanneer deze onvoldoende garanties op het vlak van authenticiteit bieden, zoals in casu. Waar in

het verzoekschrift gewezen wordt op de gedeelde bewijslast en op de mogelijkheid van de commissaris-

generaal om Cedoca de opdracht te geven opzoekingen te doen en tevens aangeklaagd wordt dat de

commissaris-generaal “gratuite twijfels” uit, “zonder na te gaan of verzoeksters uiteenzetting kan

kloppen” en zonder dit “proberen na te gaan indien hij het een dermate doorslaggevend element vindt”

gaat verzoekster voorbij aan de pertinente motieven inzake de bewijswaarde van het stuk. Bovendien

verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de asielaanvraag belaste

instanties de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te bekomen en

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling zelf op te vullen (RvS, nr. 164.792 van 16 november

2006). De loutere beweringen in het verzoekschrift met betrekking tot de getuigen op het huwelijk -dat

“het gaat om personen die kennis of familie zijn van haar echtgenoot H.W.G.”, dat zij H.W.G. nauwelijks

kende, dat contact tussen een ongetrouwde vrouw en een man bijzonder ongebruikelijk is in de cultuur
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van Djibouti en dat het niet hoeft te verbazen dat zij “niet of nauwelijks weet wie de getuigen op het

huwelijk waren, een huwelijk dat tegen haar zin werd afgesloten en dat zij niet mee heeft voorbereid”-

doen geen afbreuk aan de vaststelling dat de namen van de getuigen vermeld staan op de huwelijksakte

die door verzoekster zelf werd voorgelegd. Dat verzoekster van de inhoud van een document, dat zij

aan de asielinstanties overlegt om een element van haar asielrelaas te staven, dermate weinig op de

hoogte is, getuigt van een verregaande onverschilligheid en doet niet enkel afbreuk aan haar

geloofwaardigheid, maar ook aan haar beweerde vrees. Van asielzoekers wordt immers verwacht dat ze

zich in redelijke mate interesseren voor aspecten die betrekking hebben op hun asielrelaas. Bijgevolg

mag van asielzoekers verwacht worden dat ze een degelijke kennis verwerven over de inhoud van

overlegde stavingsstukken, quod non in casu.

2.3.3. Voorts is het niet aannemelijk dat verzoeksters halfbroer en H.W.G. haar tot op heden zoeken

(gehoor 9 april 2014, p. 3, 12), dat het huwelijk reeds meer dan anderhalf jaar geleden voltrokken werd,

maar dat H.W.G. het niet liet annuleren of verwerpen, dat hij ondanks zijn sterke kinderwens geen

plannen zou hebben om met een andere vrouw te huwen (gehoor 4 augustus 2014, p. 2) en dat H. en

H.W.G. aldus na al die tijd, na een vruchteloze zoektocht van anderhalf jaar, nog steeds in de

overtuiging zijn verzoekster effectief te zullen vinden. De argumentatie in het verzoekschrift -dat

verzoekster enkel contact heeft met haar moeder, dat het haar niet verweten kan worden dat H.W.G. tot

op heden niet hertrouwd zou zijn en dat H.W.G. een familievriend is waardoor het voor hem niet evident

is om een andere vrouw te nemen, nu dit de relatie met haar familie op het spel zou kunnen zetten- kan

de gehele ongeloofwaardigheid van de situatie slechts versterken. De Raad benadrukt dienaangaande

dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet alleen kan worden afgeleid uit tegenstrijdigheden,

maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen, zoals in casu.

2.3.4. Ten slotte en voor zoverre nodig -quod non- wijst de Raad op de beschermingsmogelijkheid te

Djibouti. Internationale bescherming kan immers slechts worden verleend indien blijkt dat de asielzoeker

geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming. Van een asielzoeker mag worden

verwacht dat hij of zij eerst alle mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land. In casu

verklaarde verzoekster dat zij eenmaal hulp ging zoeken bij een lokale vrouwenorganisatie (UNFD),

waarvan zij geen enkel begin van bewijs neerlegt, dat deze vrouwenorganisatie haar contactgegevens

noteerde om haar op te zoeken, maar dat haar moeder tot op heden nog niets van hen gehoord heeft

(gehoor 4 augustus 2014, p. 9) en dat verzoekster geen contact meer wilt onderhouden met haar vriend

Q.O. die haar nochtans met deze organisatie in contact bracht. Verzoekster toont zodoende geenszins

aan dat ze in Djibouti geen bescherming kan krijgen tegen de beweerde vervolging.

2.4. In haar verzoekschrift geeft verzoekster aan dat zij, in geval van terugkeer en huwelijk, het risico

loopt op herbesnijdenis. Zij wijst op het artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet en stelt dat zij bij een

huwelijk “zou worden “opengemaakt” om seksuele betrekkingen te hebben, en zwanger te kunnen

worden, en naderhand opnieuw worden geëxciseerd”. Dit risico is volgens haar inherent aan een

gedwongen huwelijk in geval van terugkeer.

2.5. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoekster tijdens haar asielprocedure, waarbij zij ondervraagd

werd op de Dienst Vreemdelingenzaken en tweemaal gehoord werd op het Commissariaat-generaal,

geen enkele melding maakte van een vrees voor herbesnijdenis. Zelfs wanneer verzoekster op 9 april

2014 door de commissaris-generaal uitdrukkelijk bevraagd werd over het medisch attest en haar

besnijdenis (zie ook de verweernota), maakte zij geen gewag van een vrees voor herbesnijdenis. Er kan

dan ook slechts vastgesteld worden dat verzoekster haar asielrelaas opbouwt naarmate de procedure

loopt. Dit tast haar geloofwaardigheid verder aan. Hoe dan ook blijkt uit het verzoekschrift dat

verzoekster deze herbesnijdenis “inherent” verbindt aan haar gedwongen huwelijk. Gelet op wat

voorafgaat, kan echter geen geloof worden gehecht aan haar gedwongen huwelijk, waardoor

verzoekster in gebreke blijft haar vrees voor herbesnijdenis (in het verlengde van haar gedwongen

huwelijk) in concreto aannemelijk te maken.

2.6. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.
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Subsidiaire beschermingsstatus

2.7. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoeksters verklaringen noch uit de

andere elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van

de Vreemdelingenwet.

2.7.1. Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

zij in geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou

lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

Besluit

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

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

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.9. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

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 dertien oktober tweeduizend vijftien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME K. DECLERCK


