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nr. 154 397 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 2 februari 2015

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

staatlozen van 24 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 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 M.C. FRERE 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 van Somalische origine te zijn afkomstig van de hoofdstad

Djibouti. U behoort tot de Isse-clan (subclan Odah Gub). U huwde in 2003 met M.M. en heeft 7

kinderen. U baatte sinds 2001 een kledingswinkel uit in Djibouti stad, uw echtgenoot was werkzaam in

een supermarkt.

Volgens uw verklaringen bent u reeds sinds 2007 lid van de politieke partij Mouvement pour le

Renouveau Démocratique et le Développement (MRD). Tot 2012 was u gewoon lid en betaalde u om de

3 maanden 30.000 Djibouti francs lidgeld. Nadat uw winkel in 2012 door de autoriteiten werd gesloten,

kon u uw lidgeld niet meer betalen. U begon zich sindsdien echter actiever in te zetten voor de MRD. Als

hoofd van de MRD-vrouwen in uw quartier, het quartier 7, was u verantwoordelijk voor het mobiliseren

en informeren van de mensen. Samen met de andere vrouwen in uw wijk zorgde u ook voor vochtige
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kledij tijdens manifestaties ter bescherming tegen traangas, en bereidde u maaltijden voor de MRD-

leden die vastgehouden werden in het politiekantoor van Nagad. Uw echtgenoot zou net als u lid van

MRD en mobilisator geweest zijn in jullie quartier, maar dan bij de mannenafdeling.

Jullie problemen zouden echter pas echt begonnen zijn naar aanleiding van de laatste

parlementsverkiezingen in Djibouti op 22 februari 2013. Diezelfde dag nog zou uw man op zijn werk

ontslagen zijn. Sinds de laatste verkiezingen zouden u en uw echtgenoot zich ook genoodzaakt hebben

gezien om jullie te verbergen voor de autoriteiten. Omwille van al deze moeilijkheden besloot u een

mensensmokkelaar te contacteren met het oog op uw mogelijk vertrek uit Djibouti. U gaf de smokkelaar

uw geldig paspoort, en hij beloofde u een visum voor Frankrijk te regelen. In tussentijd zette u uw

politieke activiteiten gewoon voort.

Als gevolg daarvan zou u op 6 september 2013 een eerste keer thuis door de politie gearresteerd zijn.

Na 3 dagen gevangenschap in Nagad werd u vrijgelaten op voorwaarde dat u uw politieke activiteiten

stop zou zetten. U negeerde deze voorwaarde, en op 13 oktober 2013 werd u opnieuw thuis

gearresteerd door de politie. Na 5 dagen opsluiting in Nagad werd u vrijgelaten met de boodschap dat

als u uw politieke activiteiten toch zou hernemen, u de volgende keer in de gevangenis van Gabod zou

belanden. U trok zich hier niets van aan en zette uw activiteiten verder. Na uw tweede vrijlating werd u

echter door de smokkelaar gecontacteerd met het nieuws dat uw documenten in orde waren, en werd er

in samenspraak met uw man besloten om over te gaan tot de regeling van uw vertrek. Uw man zou in

Djibouti achtergebleven zijn, omdat er onvoldoende financiële middelen waren om ook zijn reis te

regelen. Op 6 november 2013 bracht de politie nog een convocatiebrief naar uw huis, waarin u

opgeroepen werd om u aan te melden op het politiecommissariaat.

U verbleef daarop nog 10 dagen in Hayabley met uw jongste kind Mo., waarna u met de hulp van de

smokkelaar samen met Mo. Djibouti op 17 november 2013 op legale wijze per vliegtuig verliet. Na een

transit in Addis Adeba (Ethiopië) zou u nog een aantal andere tussenstops maken om uiteindelijk in

België te landen op 18 november 2013. U vroeg hier op 21 november 2013 asiel aan. Begin 2014 werd

uw zoontje ziek, en ondanks behandeling in een ziekenhuis overleed hij op 29 januari 2014. U ontving in

het ziekenhuis bezoek van andere Djiboutiaanse burgers die in België verblijven en actief zijn voor MRD

en USN. U kreeg van hen een attest ter staving van uw politieke activiteiten in Djibouti.

U zou sindsdien amper nog contact gehad hebben met uw familie of andere mensen in Djibouti die u

over uw familie konden informeren. Van uw vroegere buurvrouw vernam u dat uw echtgenoot in februari

2014 gearresteerd werd door de politie. U heeft geen idee waar hij opgesloten zou zijn.

Bij een eventuele terugkeer naar Djibouti vreest u door de autoriteiten gearresteerd, gedood of verkracht

te zullen worden.

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

uw identiteitskaart; uw originele lidkaart van de MRD; een Belgisch attest vanwege MRD; uw originele

steunkaart van het USN in België; een convocatiebrief van de politie in Djibouti (dd. 06/11/2013); een

kopie van een MRDlid, S.E.A., in België die u zei dit neer te leggen om uw aanvraag te ondersteunen.

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 bij terugkeer naar uw land van herkomst vreest te worden gearresteerd of zelfs gedood

door de Djiboutiaanse autoriteiten omwille van uw activiteiten voor de politieke oppositiepartij

Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement (MRD).

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat totaal geen geloof kan worden gehecht aan de door u

ingeroepen vervolgingsfeiten die uit zouden gaan van de Djiboutiaanse autoriteiten omwille van uw

politieke activiteiten voor de oppositiepartij MRD.

U verklaarde dat u in 2007 samen met uw echtgenoot lid werd van het MRD, maar dat uw hulp zich toen

beperkte tot financiële ondersteuning. Vanaf 2012 begonnen jullie zich echter actiever in te zetten

(gehoorverslag CGVS, 20), hetgeen datzelfde jaar nog zou leiden tot de gedwongen sluiting van uw

winkel, uw belangrijkste bron van inkomsten (gehoorverslag CGVS, 6). De dag van de

parlementsverkiezingen, op 22 februari 2013, zou ook uw man zijn werk verloren hebben

(gehoorverslag CGVS, 12). In de daaropvolgende maanden durfden u en uw man naar eigen zeggen

amper nog thuis te blijven, uit vrees voor de autoriteiten (gehoorverslag CGVS, 14). Ondanks uw

voorzichtigheid werd u toch tweemaal thuis gearresteerd. Een eerste keer op zes september 2013,

waarna u drie dagen werd vastgehouden in Nagad. Een tweede keer op dertien oktober 2013, waarna u

pas na vijf dagen terug werd vrijgelaten (gehoorverslag CGVS, 13). Op 6 november 2013 ontving u een

convocatiebrief van de politie op uw naam, waarna u uw land zou ontvluchten (gehoorverslag CGVS,

18). Al deze verklaringen zijn echter weinig geloofwaardig in het licht van onderstaande informatie.

Zo verklaart u zelf dat u naar België reisde met uw eigen paspoort en een geldig visum voor Frankrijk.

Het is echter weinig geloofwaardig dat een smokkelaar of een derde persoon in het algemeen, op de
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Franse ambassade in Djibouti een visum voor u zou regelen, zonder dat u zich op enig moment

persoonlijk op de ambassade diende aan te melden (gehoorverslag CGVS, 11). Een visumaanvraag

vereist immers dat de aanvrager zich persoonlijk gaat aanmelden ter identificatie, alvorens een

dergelijke belangrijke vergunning wordt afgeleverd (zie COI Focus “Demande de visa français” in

blauwe map). U beweert dan ook dat u louter veronderstelt dat u over een geldig Frans visum beschikte,

aangezien dit is wat de smokkelaar u vertelde. U zou uw reisdocument echter op geen enkel moment

tijdens de reisweg zelf in handen hebben gehad (gehoorverslag CGVS, 21).

Aangezien u over een geldig paspoort beschikte rijst echter de vraag waarom u een beroep diende te

doen op een smokkelaar. De vage en weinig consistente verklaringen die u aflegde met betrekking tot

het moment dat u een smokkelaar contacteerde ondergraaft trouwens verder uw bewering dat u uw

vertrek uit Djibouti niet zelf georganiseerd zou hebben. Zo verklaart u op het CGVS de ene keer dat u na

de convocatiebrief naar de smokkelaar ging en die u uw paspoort vroeg om alles te regelen

(gehoorverslag CGVS, 10). Wat verder verklaart u dan weer dan u de smokkelaar reeds in september of

oktober contacteerde en uw paspoort gaf, meer bepaald nog voor uw arrestaties, en dat hij nadat u de

tweede keer vrijgelaten werd alles in orde had gebracht (gehoorverslag CGVS, 12).

Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt u overigens effectief over een echt en geldig

reisvisum voor Frankrijk te beschikken, geldig van 8 november 2013 tot 20 december 2013 omwille van

de medische toestand van uw zoontje Mo. (zie informatie in administratief dossier, blauwe map). Uit

voorliggend visumdossier blijkt dat u inderdaad over een geldig Djiboutiaans paspoort beschikt (nr.

10RE69743), uitgereikt op 8 mei 2012 door de Djiboutiaanse autoriteiten en geldig tot 7 mei 2018. De

vaststelling dat u een paspoort uitgereikt kreeg door de Djiboutiaanse autoriteiten op een moment dat u

reeds actief was voor de MRD en in hetzelfde jaar waarin uw winkel volgens uw verklaringen werd

gesloten door diezelfde autoriteiten (CGVS 04/06/2014, 6), ondermijnt in ernstige mate het door u

afgelegde vervolgingsrelaas dat uit zou gaan van de Djiboutiaanse autoriteiten. Immers, door het

uitreiken van een internationaal paspoort faciliteerden de Djiboutiaanse autoriteiten uw vertrek uit

Djibouti en zagen zij schijnbaar geen graten in uw uitreis.

Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd worden dat het eveneens opmerkelijk is dat u,

ondanks een Frans geldig visum, naar België zou reizen om asiel aan te vragen. De vraag kan immers

gesteld worden om welke reden(en) u naliet in Frankrijk zelf bescherming te zoeken, temeer aangezien

u in België naar eigen zeggen toch niemand kende voor u hier kwam (gehoorverslag CGVS, 17).

Ten tweede komen ook uw verklaringen omtrent de problemen die u nadien ondervonden zou hebben

als gevolg van uw politiek activisme eveneens ernstig op de helling te staan, en dit om de volgende

redenen.

Op de eerste plaats kan de vraag gesteld worden waarom u en uw man dermate sterk geviseerd

werden door de Djiboutiaanse autoriteiten. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u geen van beide een

hoge(re) functie bekleedden binnen de MRD. Zelfs als hoofd van de vrouwen in uw quartier kwam uw

taak op hetzelfde neer, met name het mobiliseren van de mensen (gehoorverslag CGVS, 8-9). U heeft

dan ook geenszins aannemelijk kunnen maken waarom de Djiboutiaanse autoriteiten net u en uw

echtgenoot zo sterk zouden viseren.

Daarnaast kan er maar weinig geloof gehecht worden aan uw verklaring omtrent de gedwongen sluiting

van uw winkel in 2012. Ondanks de verstrekkende (financiële) gevolgen voor u en uw gezin hierdoor

kunt u deze gebeurtenis immers amper in de tijd situeren. U weet enkel dat het in 2012 was. Hoewel er

rekening mee gehouden dient te worden dat u een beperkte scholing heeft gehad, staat uw

onwetendheid in schril contrast met de vaststelling dat u van alle andere problemen – het ontslag van

uw man, uw arrestaties en de convocatiebrief – (bijna) tot op de dag nauwkeurig kunt zeggen wanneer

deze plaatsgrepen (gehoorverslag CGVS, 13 en 12). De vaststelling dat u van de sluiting van uw winkel

niet eens kunt vertellen of deze in het begin, midden of einde van 2012 plaatsvond (gehoorverslag

CGVS, 6), wekt dan ook sterk de indruk dat deze gebeurtenis nooit plaatsgegrepen heeft. Een

vermoeden dat verder versterkt wordt door de vaststelling dat u over de gedwongen sluiting van uw

winkel niets vertelde op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in het kader van de problemen waarmee

u in Djibouti geconfronteerd werd (zie Vragenlijst d.d. 25/11/2013, vraag n° 5).

Verder doen ook uw vage en inconsistente verklaringen met betrekking tot uw bewering dat u en uw

man zich sinds de verkiezingen van 2013 moesten verbergen verder afbreuk aan uw algehele

geloofwaardigheid in dit verband (gehoorverslag CGVS, 14). Hoewel u gevraagd werd te verduidelijken

hoe u het concreet aanpakte om u te verbergen, hoe dit precies in zijn werk ging, slaagde u er niet in

hier een duidelijk antwoord op te formuleren (gehoorverslag CGVS, 14-15). De gefragmenteerde

verklaringen die hierover aflegde, blijken bovendien weinig consistent. Zo verklaarde u eerst dat uw man

zich overdag bij zijn familie verborg, en ’s nachts naar huis kwam (gehoorverslag CGVS, 14). Op de

vraag hoe u zich verborg, antwoordde u dat u ’s nachts steeds op andere plaatsen doorbracht.

Gevraagd wat u overdag dan deed, verklaarde u dat u zich verborg als u hoorde dat ze u zochten, en

van zodra u dacht dat de kust weer veilig was terugkeerde naar huis (gehoorverslag CGVS, 15-16). De
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laatste tien tot elf dagen voor uw vertrek uit Djibouti zou u zelfs samen met uw jongste kind

ondergedoken zijn in Hayabley (gehoorverslag CGVS, 18 en 19), een verklaring die echter haaks staat

op uw verklaring bij aanvang van het gehoor. U antwoordde toen immers dat u tot aan uw vertrek uit

Djibouti op 17 november 2013 in uw eigen huis gewoond had (gehoorverslag CGVS, 3).

Ten vierde kan ook aan de problemen waarmee uw echtgenoot in Djibouti geconfronteerd werd en de

moeilijkheden waarin hij zich mogelijk nog steeds zou bevinden, evenmin veel geloof gehecht worden.

Eerst en vooral omdat u noch over zijn politieke lidmaatschap, noch over de problemen die hier voor

hem uit voortvloeiden (bijvoorbeeld zijn ontslag) melding maakte op de DVZ (zie administratief dossier).

Op de vraag van de DVZ wat de woonplaats was van uw man en jullie kinderen, verwees u louter naar

uw quartier (zie Verklaring DVZ d.d. 25/11/2013, vraag n° 15a en 16) zonder enige verdere verwijzing

naar de moeilijke situatie waarin uw gezinsleden zich op dat moment bevonden: met name uw man die

zich constant moet verbergen, en uw kinderen die als gevolg daarvan ondergebracht waren bij andere

familieleden (gehoorverslag CGVS, 4 en 5). Gevraagd naar een overzicht van alle feiten die ertoe

hadden geleid dat u Djibouti ontvluchtte, vertelde u op de DVZ niets over de precaire situatie waarin uw

echtgenoot zich bevond, noch over het feit dat hij op zijn werk ontslagen was als gevolg van zijn

politieke activiteiten (zie Vragenlijst d.d. 25/11/2013, vraag n° 5). Hierop gewezen antwoordde u

eenvoudigweg dat die vraag u niet gesteld werd, en dat u op het moment van dat eerste korte gehoor in

de war was (gehoorverslag CGVS, 19). Van een asielzoekster mag echter redelijkerwijs verwacht

worden dat hij/zij spontaan alle redenen inroept om dewelke hij/zij niet terug kan naar zijn/haar land van

herkomst.

Bovendien stroken uw verklaringen omtrent de professionele werkzaamheden van uw echtgenoot niet

met de informatie uit uw visumaanvraag. Voor het CGVS verklaarde u dat uw echtgenoot in een

supermarkt werkte, en sinds zijn ontslag in februari 2013 zonder inkomen zat (CGVS 04/06/2014, 5 en

12). Uit uw visumaanvraag bij de Franse ambassade blijkt echter dat uw man eind 2013, ten tijde van

uw visumaanvraag, werkzaam was in de haven.

Tot slot is uw onwetendheid over het huidige lot van uw man opmerkelijk. Volgens uw verklaringen zou

u alle contactgegevens kwijtgeraakt zijn en zou u ook over geen contactgegevens van Djiboutianen in

België beschikken om onrechtstreeks opnieuw in contact te komen met uw familie (gehoorverslag

CGVS, 17-18). Nochtans blijkt uit uw verklaringen dat u er tot tweemaal toe in slaagde om op indirecte

wijze contact te leggen met mensen in Djibouti, meer bepaald om het overlijden van uw zoontje te

melden en om het telefoonnummer van uw buurvrouw in Djibouti te bekomen (gehoorverslag CGVS, 4

en 5). Het is dan ook via die weg dat u te weten kwam dat uw man omstreeks februari 2014

gearresteerd zou zijn door de Djiboutiaanse politie (gehoorverslag CGVS, 5). Verder zou u echter over

geen enkele (verdere) informatie over uw man beschikken (gehoorverslag CGVS, 17-18). Aan

deze uitleg kan echter geen enkel geloof gehecht worden, niet alleen gezien de sterke onderlinge

contacten tussen de leden van de Djiboutiaanse diaspora in België, maar ook aangezien u in het bezit

was van de contactgegevens (telefoonnummers en emailadres) van de vertegenwoordiger van het USN

– waar u lid van beweert te zijn - in België. Gezien zijn uitgebreide contacten onder Djiboutianen in

België en zelfs in Europa, is het niet aannemelijk dat hij u op generlei wijze zou kunnen helpen om u

nieuws te brengen over of zelfs opnieuw in contact te brengen met uw familieleden in Djibouti. U geeft

trouwens zelf aan dat u het niet eens geprobeerd heeft, hetgeen echter maar moeilijk in

overeenstemming te brengen valt met uw uitgesproken nood om nieuws van uw

achtergebleven kinderen te hebben (gehoorverslag CGVS, 18).

Uw verklaringen zijn dermate doorspekt met vaagheden en inconsistenties dat er in het geheel geen

geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat u zich actief door de autoriteiten in Djibouti gezocht

werd, laat staan dat u zich hierdoor moest verbergen.

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.

Hetzelfde geldt voor de documenten in verband met het overlijden van uw zoontje hier in België, alsook

voor uw lidkaart voor MRD en steunkaart van USN. In bovenstaande motivering wordt immers niet

betwist dat u hiervan lid zou zijn, maar wel dat u omwille van uw lidmaatschap en activiteiten voor MRD

vervolgd werd en wordt in Djibouti.
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Wat betreft de convocatiebrief van de politie die u neerlegde ter staving van uw bewering actief gezocht

te worden door de Djiboutiaanse autoriteiten, dient aangestipt te worden dat er enkele vragen rijzen bij

dit document. Op de eerste plaats waarom de politie u ook deze derde keer niet gewoon arresteerde,

zoals ze eerder reeds twee keer deden, maar u in plaats daarvan waarschuwden dat ze u opnieuw

zochten door een convocatiebrief bij uw huis achter te laten. Uit informatie waarover het CGVS beschikt

blijkt bovendien dat convocatiebrieven volgens diezelfde informatie nooit afgegeven of achtergelaten

worden bij de gezochte persoon in kwestie, hetgeen afbreuk doet aan de authenticiteit van het door u

neergelegde document. Vooral aangezien uit diezelfde informatie blijkt dat officiële documenten in

Djibouti er door de hoge graad van corruptie vrij eenvoudig tegen betaling te verkrijgen zijn. Dergelijke

documenten hebben bijgevolg enkel het vermogen om geloofwaardige verklaringen te ondersteunen en

zijn ze niet van die aard dat ze op zich de geloofwaardigheid van de verklaringen waarbij

ernstige bedenkingen rijzen kunnen herstellen.

Het attest vanwege de voorzitter van USN, Ali Deberkale Ahmed, werd u spontaan gegeven toen uw

zoontje in het ziekenhuis lag. In dit attest bevestigt Ali Deberkale Ahmed in algemene termen dat u in

Djibouti voedsel gebracht zou hebben naar oppositieleden in de gevangenis, waardoor u zich

blootstelde aan represailles door de Djiboutiaanse autoriteiten. Er wordt echter op geen enkele wijze

verduidelijkt welke problemen u in Djibouti gekend zou hebben. De informatie in het attest wordt ook op

geen enkele manier geobjectiveerd.

De kopie van de Belgische verblijfsvergunning op naam van A.S.E., die u neerlegt ter ondersteuning van

uw aanvraag omdat deze persoon u dit aangeraden zou hebben, verstrekt geen enkele informatie

met betrekking tot uw identiteit of beweerde problemen in Djibouti. Zodoende heeft het dan ook geen

enkele invloed op uw asielaanvraag.

C. Conclusie

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

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

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

1.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster “Attest USN, 29.11.2014” en “Foto’s van verzoekster tijdens

activiteiten in België”.

Ter zitting legt verzoekster een aanvullende nota neer met een schrijven van 20 juli 2015 van Ali

Deberkale Ahmed, de voorzitter van “Mouvement Djibouti 2016”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 2 februari 2015 de schending aan van artikel 1A van

het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli

1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 48, 48/2,

48/3, 48/4 § 2, 48/5 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van het redelijkheidsbeginsel en van het

zorgvuldigheidsbeginsel.

2.1.1. Verzoekster legt uit dat zij inderdaad haar paspoort heeft aangevraagd en verkregen, maar “dat

het voor haar te moeilijk was om de verschillende demarches te doen om het visum geregeld te krijgen”,

“dat zij omwille van deze redenen een beroep heeft gedaan op een smokkelaar, teneinde haar uitreis zo

vlot mogelijk te laten verlopen” en “dat gelet op de gezondheidstoestand van haar zoontje, een visum

werd aangevraagd om medische redenen naar Frankrijk”. Dit houdt volgens haar echter niet in “dat zij

geen problemen heeft gehad in Djibouti omwille van haar politieke activiteiten”.

Verzoekster benadrukt dat zij in het bezit is gesteld van een attest van “Union pour le Salut National”; dit

attest zou haar zijn overgemaakt vanuit Djibouti en zou bevestigen dat zij “inderdaad lid was van de

coalitie USN en dat zij na haar deelname aan de activiteiten rond 22.02.2013 problemen heeft gekend

met het Djiboutiaanse regime”. Het feit dat zij in het bezit was van een paspoort houdt volgens haar “op

zich geen tegenindicatie (in) voor de geloofwaardigheid van haar problemen”. Zij verwijst

dienaangaande naar de “Guide des Procédures et des Critères à appliquer” van UNHCR.

2.1.2. Waar de commissaris-generaal stelt dat verzoekster en haar man geen hoge functie bekleedden

binnen de MRD, voert verzoekster aan dat de bestreden beslissing niet in twijfel trekt dat zij en haar
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echtgenoot “lid waren van MRD en ook activiteiten hadden”. Zij vindt het “een volstrekt subjectieve

beoordeling te stellen dat het niet geloofwaardig is dat de autoriteiten verzoekster en haar echtgenoot

zouden viseren gelet op hun politiek (laag) profiel”, gezien ze wél activiteiten hebben gehad voor de

partij, “er wel degelijk activiteiten zijn geweest en dat de autoriteiten weet hebben van het feit dat

verzoekster en haar echtgenoot politiek actief zijn”. Volgens haar is dit reeds voldoende “om te vrezen

voor de Djiboutiaanse autoriteiten; dat verzoekster ten stelligste betwist dat het noodzakelijk zou zijn om

op een hoog niveau politiek actief te zijn om in het vizier te komen van de autoriteiten”.

Verzoekster meent dat “er ook rekening moet worden gehouden met het feit dat verzoekster een

beperkte scholing heeft genoten, alsmede met het feit dat het verhoor op het DVZ een zeer beknopte

weergave is van de problemen die verzoekster heeft gekend”.

Zij stelt dat zij verschillende malen gearresteerd is geweest, dat het feit dat haar winkel werd gesloten

“weliswaar een gebeurtenis was met een zeker belang in het dossier van verzoekster doch dat dit niet

de enige gebeurtenis is geweest”.

2.1.3. Met betrekking tot de gebeurtenissen aangaande haar man wijst zij erop “dat verzoekster hiervan

geen melding heeft gemaakt op het DVZ, doch dat dit ook niet rechtstreeks haar relaas is”, gezien “op

het interview werd gemeld dat zij zich moest beperken tot de persoonlijke ervaringen”.

Aangaande waar zij verbleef tussen de verkiezingen en haar vertrek, stelt verzoekster “dat het CGVS de

verklaringen van verzoekster verkeerd begrepen heeft”. Zij geeft aan dat zij verklaarde dat zij schrik had

om steeds thuis te blijven, dat zij dus regelmatig bij familie bleef en niet gedurende lange periodes in

haar woning bleef.

Verzoekster stelt dat zij “verbaasd is over de informatie omtrent het beroep van de echtgenoot de

visumaanvraag, maar zij wenst er nogmaals op te wijzen dat zij effectief via een tussenpersoon haar

visum heeft aangevraagd”. Zij bevestigt dat zij sinds haar aankomst in België geen rechtstreeks contact

heeft kunnen hebben met haar echtgenoot.

2.1.4. Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te hervormen en haar de vluchtelingenstatus of de

subsidiaire bescherming toe te kennen. In ondergeschikte orde vraagt verzoekster het dossier terug te

verwijzen naar de commissaris-generaal voor verder onderzoek.

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

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

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

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

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

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

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

2.3. 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
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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

2.4. Verzoekster beperkt zich in het verzoekschrift verder tot het herhalen van haar voorgehouden

vluchtrelaas waardoor er géén afbreuk gedaan wordt aan de bevindingen van de commissaris-generaal.

Verzoekster maakt de beweerde problemen omwille van haar politieke activiteiten voor de partij MRD

niet aannemelijk.

Vooreerst blijkt uit het administratief dossier dat verzoeksters verklaringen over het ondergedoken leven

in Djibouti en haar onbekende reisweg die geregeld werd door een smokkellaar manifest strijdig zijn met

de vaststelling dat ze op 8 mei 2012 door de Djiboutiaanse autoriteiten een paspoort werd uitgereikt dat

geldig is tot 7 mei 2018.

Verzoeksters verklaring dat ze vervolgd werd door de Djiboutiaanse autoriteiten die in 2012 haar winkel

hebben gesloten omwille van deze activiteiten voor de MRD is dan ook ongeloofwaardig. Verzoekster

brengt geen nuttige toelichtingen bij die hierover anders kan doen besluiten.

Verzoekster beschikte over een reisvisum voor Frankrijk, geldig van 8 november 2013 tot 20 december

2013, omwille van de medische toestand van haar zoontje Mo.. Verzoekster is dus niet met een

smokkelaar gekomen maar heeft zelf opgetreden om haar vertrek te regelen, eventueel met de hulp van

familie of kennissen. Wat het uitgereikte visum betreft, is het verder ongeloofwaardig dat een

smokkelaar op de Franse ambassade in Djibouti een visum voor haar heeft geregeld zonder dat zij zich

op enig moment persoonlijk op de ambassade diende aan te melden, gelet op de informatie

dienaangaande in het administratief dossier waaruit blijkt dat een visumaanvraag vereist dat de

aanvrager zich persoonlijk gaat aanmelden ter identificatie, alvorens een dergelijke belangrijke

vergunning wordt afgeleverd (“COI Focus: Djibouti: Demande de visa français” van 18 juni 2014). De

Raad ziet niet in hoe de stellingen in het verzoekschrift “dat het voor haar te moeilijk was om de

verschillende demarches te doen om het visum geregeld te krijgen” en “dat zij omwille van deze

redenen een beroep heeft gedaan op een smokkelaar, teneinde haar uitreis zo vlot mogelijk te laten

verlopen” zou kunnen aantonen dat deze informatie foutief is of dat deze informatie verkeerd werd

geïnterpreteerd, temeer gezien verzoekster nalaat enige andersluidende informatie voor te leggen. Het

komt nochtans aan verzoekster toe om met concrete en objectieve gegevens aan te tonen dat de

betreffende informatie niet correct is. Voorts wordt vastgesteld dat verzoekster incoherente verklaringen

aflegde over het moment waarop zij de smokkelaar contacteerde, wat de waarachtigheid van deze

feiten nog verder ondermijnt. Aanvankelijk verklaarde zij dat zij na de convocatiebrief naar de

smokkelaar ging en dat die haar paspoort vroeg om alles te regelen (gehoor, p. 10), terwijl zij later

aangaf dat zij de smokkelaar reeds in september of oktober contacteerde en hem haar paspoort gaf,

zijnde voor haar arrestaties, en dat hij, nadat zij de tweede keer vrijgelaten werd, alles in orde had

gebracht (gehoor, p. 12). Verzoekster onderneemt in haar verzoekschrift geen poging deze

tegenstrijdige verklaringen te verklaren. Ten slotte merkt de Raad nog op dat verzoekster met een Frans

geldig visum naar België reisde om asiel aan te vragen, maar dat zij naliet om in Frankrijk zelf

bescherming te zoeken. De loutere stelling in het verzoekschrift dat het bezit van een paspoort “op zich

geen tegenindicatie (inhoudt) voor de geloofwaardigheid van haar problemen”, waarbij zij verwijst

dienaangaande naar de “Guide des Procédures et des Critères à appliquer” van UNHCR, waarin

gesteld wordt dat het louter bezitten van een paspoort niet altijd wijst op de afwezigheid van een vrees

voor vervolging, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen in concreto, temeer daar vaste

rechtspraak bij de Raad van State stelt dat de proceduregids van het Hoog Commissariaat voor de

Vluchtelingen geen afdwingbare rechtsregels bevat zodat de verzoekende partijen er niet op kunnen

steunen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te besluiten (RvS 15 februari 2005, nr.

140.700; RvS 24 mei 2005, nr. 144.825; RvS 9 juni 2005, nr. 145.732) en te meer de proceduregids ook

de medewerkingsplicht van de asielzoeker benadrukt. Wat niet het geval is.

2.5. Verzoekster bewering dat ze lid was van de MRD is niet uitgesloten maar verzoekster kan

geenszins overtuigen dat dit meer was dan een loutere sympathie. In het verzoekschrift wordt benadrukt

dat “er wel degelijk activiteiten zijn geweest en dat de autoriteiten weet hebben van het feit dat

verzoekster en haar echtgenoot politiek actief zijn” en dat dit wél reeds voldoende is “om te vrezen voor

de Djiboutiaanse autoriteiten; dat verzoekster ten stelligste betwist dat het noodzakelijk zou zijn om op

een hoog niveau politiek actief te zijn om in het vizier te komen van de autoriteiten”.
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Echter ook ter terechtzitting kan verzoekster de naam van haar partij niet voluit geven en kent zij de

voornaamste partijdoelstellingen niet zodat haar bewering sinds 8 jaar lid te zijn van de MRD en sedert

2012 actief lid in haar wijk bezwaarlijk kan overtuigen. De ongeloofwaardigheid van verzoeksters

asielrelaas wordt bevestigd door de vaststelling dat verzoekster vage en incoherente verklaringen

aflegde over de gedwongen sluiting van haar winkel in 2012, over het onderduiken van haar en haar

man sinds de verkiezingen van 2013, over de problemen waarmee haar echtgenoot in Djibouti

geconfronteerd werd en over het huidige lot van haar man. De bewering in het verzoekschrift dat het feit

dat haar winkel werd gesloten “weliswaar een gebeurtenis was met een zeker belang in het dossier van

verzoekster doch dat dit niet de enige gebeurtenis is geweest” kan haar onwetendheid omtrent de

situering in de tijd van deze sluiting geenszins verschonen. De sluiting van haar winkel had immers

verstrekkende (financiële) gevolgen voor verzoekster en haar gezin, doch zij kan niet eens aangeven of

deze gebeurtenis in het begin, midden of einde van 2012 plaatsvond (gehoor, p. 6).

Verzoekster blijft dus bij een louter aangemeten profiel (ledenwerving mobiliseren en informeren van

mensen, het ronddelen van vochtige kledij tijdens manifestaties ter bescherming van traangas en het

bereiden van maaltijden voor vastgehouden MRD-leden in het politiekantoor van Nagad) terwijl ze dit

niet kan toelichten. Dit klemt te meer nu verzoeksters activiteiten publiek waren en dit aldus gemakkelijk

kan worden geobjectiveerd.

Hoe dan ook, ook al was verzoekster lid/sympathisant dan nog kan uit geen enkel element van het

administratief dossier en het verzoekschrift blijken dat verzoekster en haar echtgenoot enige laat staan

hoge(re) functie bekleedden binnen de MRD. Er kan dan ook niet worden ingezien waarom zij in de

negatieve aandacht zouden komen te staan van de Djiboutiaanse autoriteiten, wat ook bevestigd wordt

nu deze autoriteiten verzoekster bijstonden voor haar reis naar het buitenland. Het komt in de eerste

plaats aan verzoekster toe om aan de hand van een coherent relaas, achtergrondkennis van haar

leefwereld en voor haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. Dat

verzoekster (zelfs met haar voorgehouden profiel) zodanig in de negatieve aandacht van de

Djiboutiaanse autoriteiten stond dat deze haar winkel sloten, haar twee keer arresteerden en haar een

convocatie stuurden en waardoor zij haar land moest ontvluchten, is niet geloofwaardig.

2.6. Verzoekster benadrukt dat er bij de beoordeling “ook rekening moet worden gehouden met het feit

dat verzoekster een beperkte scholing heeft genoten”. Echter de Raad benadrukt dat een beperkte

scholing niet inhoudt dat verzoeksters inherente verstandelijke vermogens zouden zijn aangetast

(minstens wordt dit niet aangetoond) of verzoekster zouden verhinderen haar eigen aangebrachte

asielmotieven toe te lichten. Bovendien is verzoekster een zakenvrouw zodat kan aangenomen worden

dat ze bekend is met details en feiten en zich kan standhouden tijdens een interview en minstens

doorleefde ervaringen kan geven en kan antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct

waarneembare en elementaire zaken in verband met haar eigen leven. Dit blijkt ook uit het CGVS-

gehoor waar kan worden vastgesteld dat verzoekster alle andere problemen (het ontslag van haar man,

haar arrestaties en de convocatiebrief) bijna tot op de dag nauwkeurig kan situeren in de tijd (gehoor, p.

13 en 12). Waar in het verzoekschrift nog wordt aangehaald “dat het verhoor op het DVZ een zeer

beknopte weergave is van de problemen die verzoekster heeft gekend”, antwoordt de Raad dat,

ondanks het feit dat de vragenlijst op de Dienst Vreemdelingenzaken niet tot doel heeft een uitvoerig of

gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, wel degelijk redelijkerwijze van verzoekster

kon worden verwacht dat zij alle wezenlijke elementen uit haar asielrelaas vermeldt, zoals in casu de

problemen van haar echtgenoot (RvV, nr. 115 211 van 6 december 2013; RvV, nr. 123 325 van 29 april

2014). Dat zij de problemen van haar echtgenoot geheel onbesproken liet op de Dienst

Vreemdelingenzaken omdat “dit ook niet rechtstreeks haar relaas is” gezien “op het interview werd

gemeld dat zij zich moest beperken tot de persoonlijke ervaringen”, zoals wordt gesteld in het

verzoekschrift, kan haar nalatigheid niet verschonen. Van een asielzoeker die beweert te vrezen voor

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

worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op een volledige en

correcte manier aanbrengt. De asielzoeker dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit

reeds van bij het eerste verhoor daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te

verlenen aan de asielprocedure (RvS 10 oktober 2006, nr. 163.364). De loutere bewering in het

verzoekschrift “dat het CGVS de verklaringen van verzoekster verkeerd begrepen heeft”, aangaande

waar zij verbleef tussen de verkiezingen en haar vertrek, vindt geen weerslag in het administratief

dossier. Uit het gehoorverslag blijkt dat verzoekster enerzijds verklaarde dat haar man zich overdag bij

zijn familie verborg en ’s nachts naar huis kwam (gehoor, p. 14), doch anderzijds aangaf dat zij ’s nachts

steeds op andere plaatsen doorbracht om vervolgens te stellen dat zij zich verborg als zij hoorde dat ze

haar zochten, en dat zij, van zodra zij dacht dat de kust weer veilig was, terugkeerde naar huis (gehoor,
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p. 15-16). Verder verklaarde verzoekster aanvankelijk dat zij tot aan haar vertrek uit Djibouti op 17

november 2013 in haar eigen huis gewoond had (gehoor, p. 3), terwijl zij later beweerde de laatste tien

tot elf dagen voor haar vertrek uit Djibouti samen met haar jongste kind ondergedoken geleefd te

hebben in Hayabley (gehoor, p. 18-19). Voorts maakt verzoekster niet aannemelijk dat wat in het

verhoorverslag werd opgenomen niet overeenstemt met wat zij verklaard heeft, noch dat de bestreden

beslissing gebaseerd is op een onvolledig en onjuist verhoor. Tot bewijs van het tegendeel bestaat het

vermoeden dat wat in het verhoorverslag, zoals samengevat weergegeven in de bestreden beslissing,

opgenomen werd, overeenstemt met wat verzoekster werkelijk heeft verklaard (RvS 26 juni 2002, nr.

108.470). De loutere stelling “dat het CGVS de verklaringen van verzoekster verkeerd begrepen heeft”

toont geenszins aan dat er een miscommunicatie gebeurde tijdens de verhoring over het onderduiken

na de verkiezingen van 2013, temeer daar tijdens het verhoor aan verzoekster tweemaal uitdrukkelijk

werd gevraagd of zij de tolk begreep, waarop zij telkens bevestigend antwoordde (gehoor, p. 2, 21), er

werd aangegeven dat eventuele problemen gemeld moeten worden en zij tevens de gelegenheid kreeg

bijkomende opmerkingen te maken, waarbij zij heeft nagelaten enige melding te maken van

misverstanden (gehoor, p. 21-22). Tot slot kan de bewering in het verzoekschrift dat zij sinds haar

aankomst in België geen rechtstreeks contact heeft kunnen hebben met haar echtgenoot het gebrek aan

informatie over of contact met haar familie en echtgenoot niet verklaren. Zo stelt de Raad vast dat

verzoekster er blijkbaar wel in slaagde om op indirecte wijze contact te leggen met mensen in Djibouti,

meer bepaald om het overlijden van haar zoontje te melden en om het telefoonnummer van haar

buurvrouw in Djibouti te bekomen (gehoor, p. 4-5) en dat zij via deze weg ook te weten kwam dat haar

man omstreeks februari 2014 gearresteerd zou zijn door de Djiboutiaanse politie (gehoor, p. 5). Ook bij

haar verzoekschrift voegt verzoekster een attest van “Union pour le Salut National”, dat haar zou zijn

overgemaakt vanuit Djibouti. Ter zitting legt verzoekster een brief van 20 juli 2015 van Ali Deberkale

Ahmed, de voorzitter van “Mouvement Djibouti 2016”, neer, waarin bovendien wordt gesteld dat

verzoekster “est nottament en contact avec une série de personnes clés à Djibouti” en dat zij “informe

également Djibouti des actions que nous prenonsici et donne aux femmes de quartier 7 des consignes

pour certaines manifestations”. Gelet op deze vaststellingen, gelet op de sterke onderlinge contacten

tussen de leden van de Djiboutiaanse diaspora in België en gelet op het feit dat verzoekster in het bezit

was van de contactgegevens (telefoonnummers en emailadres) van de vertegenwoordiger van het USN

in België, en gelet verzoekster een zakenvrouw was en dus een sociaal netwerk heeft in Djibouti, is het

geheel onaannemelijk dat het voor verzoekster onmogelijk is om zich te informeren over of in contact te

komen met haar familie in Djibouti.

2.7. Ten slotte wijst de Raad op de informatie gevoegd aan de aanvullende nota van de commissaris-

generaal (“COI Focus: Djibouti: L’Union pour le salut national (USN)” van 3 maart 2015) waaruit blijkt dat

de USN, de coalitie van verschillende Djiboutiaanse oppositiepartijen waaronder de MRD, op 30

december 2014 een akkoord met de Djiboutiaanse regering heeft ondertekend, dat de verkozenen van

de USN nu gewoon in het parlement zetelen en dat er geen aanwijzingen zijn dat leden van de USH

vervolgd werden sinds de ondertekening van voornoemd akkoord.

2.8. Het bij het verzoekschrift gevoegde attest van “Union pour le Salut National”, overgemaakt vanuit

Djibouti, dat zou bevestigen dat zij “inderdaad lid was van de coalitie USN en dat zij na haar deelname

aan de activiteiten rond 22.02.2013 problemen heeft gekend met het Djiboutiaanse regime”, maakt geen

melding van welke concrete problemen verzoekster in Djibouti gekend zou hebben. De informatie in het

attest (“(…) est militante de notre coalition”, “elle a nottament participé à la protestation contre le hold-up

électoral perpetué par le pouvoir en place aux législatives du 22 février 2013”) wordt ook op geen enkele

manier geobjectiveerd. Hoe dan ook dient een document, om bewijswaarde te hebben, coherente en

geloofwaardige verklaringen dient te ondersteunen, quod non in casu.

2.9. Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster “Foto’s van verzoekster tijdens activiteiten in België”.

Ter zitting legt zij een schrijven neer van 20 juli 2015 van Ali Deberkale Ahmed, de voorzitter van

“Mouvement Djibouti 2016”.

Vooreerst dient erop gewezen te worden dat bij asielaanvragen gegrond op activiteiten in het gastland

(réfugié sur place) er een bijzondere bewijslast geldt, namelijk dat indien een kandidaat-vluchteling niet

vervolgd werd in zijn land van herkomst, het aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs is

van een gegronde vrees voor vervolging. De beslissende instantie zal met een grotere dan normale

strengheid de aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen en verzoeker moet een uitvoerig en

coherent relaas brengen van de redenen waarom hij vervolging vreest, onder meer met betrekking tot

zijn achtergrond, persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen (UNHCR, “Note on refugee sur

place claims, d) Procedural aspects”, februari 2004). Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn
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na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op vervolging, de ernst van die vervolging en het

verband met de in het Verdrag van Genève vermelde redenen van cruciaal belang. Er moet rekening

gehouden worden met de beoordeling van de handelingen van de betrokkene door de overheden van

het land van herkomst, meer bepaald of er aanwijzingen zijn dat de aangehaalde activiteiten kunnen

leiden tot de toeschrijving van een dissidente politieke overtuiging door bovenvermelde overheden

(UNHCR, “Note on refugié sur place claims”, februari 2004). Daartoe dient in de eerste plaats te worden

nagegaan of de overheden van het land van herkomst op de hoogte zijn van de aangehaalde activiteiten

(UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1992, 96).

2.10. Er kan echter niet worden ingezien waarom verzoekster in het geval van een terugkeer naar

Djibouti problemen zou kennen omdat ze in België bepaalde politieke activiteiten zou hebben en

beweerdelijk sinds haar aankomst in België actief zou zijn voor “Mouvement Djibouti 2016”. Immers

verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij voor haar komst naar België in de specifieke negatieve

aandacht van de Djiboutiaanse autoriteiten stond omwille van haar lidmaatschap en/of activiteiten voor

MRD. Bovendien blijkt dat verzoekster volgens haar visum gekomen is naar Europa om de ernstige

gezondsheidsproblemen van haar zoontje. Hoe dan ook verzoekster toont niet aan dat de Djiboutiaanse

autoriteiten, gezien het huidige politieke klimaat in Djibouti (zie punt 2.7.), enige aandacht zouden geven

aan haar beweerde activiteiten voor “Mouvement Djibouti 2016” -die geenszins objectief aangetoond

worden en slechts vaagweg beschreven worden in een gesolliciteerde brief- en haar eenvoudige,

anonieme aanwezigheid op vreedzame betogingen in België.

2.11. 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.

Subsidiaire beschermingsstatus

2.12. 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 haar 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.

2.13. 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

2.14. 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.

2.15. 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.
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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


