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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 15.644 van 5 september 2008
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 Ethiopische nationaliteit te zijn, op 13 mei
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 23 april 2008.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 3 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juli 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. CALLEWAERT en
van attaché A. VAN DE VOORDE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 8 januari 2007 het Rijk binnen en diende
op 9 januari 2007 een asielaanvraag in. Op 23 april 2008 werd een beslissing tot
weigering van de vluchtelingstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus genomen. Het onderhavige beroep is gericht tegen deze
beslissing.

2. Het asielrelaas wordt als volgt weergegeven in de bestreden beslissing:

“U verklaarde de Ethiopische nationaliteit te bezitten en te behoren tot de Afar-etnie. U
bent geboren in Assaita, de hoofdplaats van de regio Afar, nabij de grens met Djibouti.
Bij de machtsovername in Ethiopië door het Mengistu-regime, vluchtten uw ouders
naar Djibouti, U groeide er op en studeerde er in de stad Dikil. In 1991 keerden jullie
terug naar Assaita. In 1995, toen u onderweg was om een vriend te bezoeken in
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Gawani, werd u samen met een tiental anderen aangehouden door de Ethiopische
overheid. Er was een etnisch conflict tussen de Afar en Issa. U werd ten onrechte
verdacht van betrokkenheid bij Ugugumo-rebellen bestaande uit militante Afar. U
kende die rebellen niet eens en vernam later dat ze zich organiseerden in de politieke
beweging ARDUF. U werd geblinddoekt naar een u onbekend huis gebracht en bleef
er gedurende een maand opgesloten, Militairen hadden in uw linkerhand geschoten en
de wonde werd niet goed verzorgd, zodat enkele vingers dienden geamputeerd te
worden. U werd vrijgelaten, nadat de militairen overtuigd waren dat u niets te maken
had met voornoemde politieke beweging en het etnische conflict. In 2000 richtte u een
muziekgroep op en jullie speelden concerten tot in 2002. U zong steeds in de taal
Afar. In uw liedjes zingt u over sociale wanpraktijken en leverde u indirect kritiek op het
lokale bestuur in de regio Afar en de centrale overheid die deze lokale bestuurders
gebruikt. In 2002 werkte u samen met de NGO “Afar Pastoralist Development
Association (APDA)” en zong u over de problematiek van AIDS in de regio Afar. U
werd tijdens een concert aangehouden door de politie. U werd verweten revolutionaire
liedjes te zingen. Vierentwintig uur later werd u vrijgelaten. Naar aanleiding van de
verkiezingen in mei 2005, zong u twee liedjes waarin u de politieke beweging ARDUF
steunde. U trad op in een hotelletje in Awash, een stadje in Afar-regio. U werd door
agenten van de veiligheidsdienst opgepakt en gedurende twee dagen opgesloten in
een militaire kazerne. Op 18 oktober 2006 werd u andermaal gearresteerd tijdens een
optreden in Logia in het kader van een campagne tegen AIDS. Op vraag van het
publiek, zong u een liedje dat de lokale overheid oproept om naar het volk te luisteren.
Na het optreden werd u door de lokale politie opgesloten. Uw dossier werd verzonden
naar Addis Abeba. Uw familie kwam u bezoeken en gooiden het op een akkoord met
een agent. Twee weken later kon u ontsnappen met de hulp van de agent. Per
vrachtwagen verliet u Ethiopië op 3 november 2006. U verbleef ongeveer twee
maanden ondergedoken bij een vriend in de hoofdstad van Djibouti. Op 1 januari 2007
reisde u per kano naar Yemen, waar een  smokkelaar u een paspoort bezorgde. Vier
dagen later reisde u per vliegtuig naar Italië. Per trein kwam u vervolgens toe in
België, waar u op 9 januari 2007 asiel aanvroeg.”

3. De feiten worden niet betwist door de verzoekende partij.

Ten gronde.

2. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de “Schending van het principe van goed
bestuur en een manifeste appreciatiefout” en de “schending van artikel 48/3 van de
Vreemdelingenwet”.

3. Wat betreft het eerste onderdeel: Volgens verzoeker heeft hij “het absolute recht om
verhoord te worden in zijn moedertaal en niet in het Amharik” wat hem ontzegd werd
door de Dienst Vreemdelingenzaken. Verzoeker stelt dat de tegenstrijdigheden tussen de
twee verhoren te wijten zijn aan een taalprobleem tijdens het gehoor op de Dienst
Vreemdelingenzaken, verzoeker werd er verhoord in het Amharik terwijl hij volgens het
verzoekschrift duidelijk, via zijn sociaal assistent Pete Martin, om de bijstand van een tolk
Afar had gevraagd. Verder stelt hij dat hij “het verhoorverslag effectief heeft ondertekend,
hetgeen iedere kandidaat vluchteling doet. Het werd hem echter niet voorgelezen en
vertaald.  Hij  heeft een document ondertekend doch wist niet wat er in werd
neergeschreven. Het is volkomen normaal dat kandidaat vluchtelingen deze
documenten ondertekenen. Kandidaat vluchtelingen zitten in een zeer moeilijke,
ondergeschikte en afhankelijke situatie bij het indienen van hun aanvraag”.
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1. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker voor de Dienst Vreemdelingenzaken
inderdaad verklaarde dat het Afar zijn moedertaal was, maar dat hij tevens stelde dat
hij het Amharik en het Frans spreekt en dat hij bij de registratie van zijn asielaanvraag
heeft verzocht om de bijstand van een tolk die ofwel de taal Amharik ofwel het Afar
beheerst. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft dan ook conform artikel 51/4 van de
Vreemdelingenwet gehandeld door het gehoor te laten plaatsvinden in het Amharik.

2. Verzoekers blote bewering dat hem het gehoorrapport niet werd voorgelezen vindt
geen weerslag in het administratief dossier. Verzoeker werd niet enkel naar zijn
taalvoorkeur gevraagd, hij werd daarenboven gevraagd of hij de toegewezen tolk goed
begreep en hij werd ten slotte op het eind van het gehoor gevraagd opmerkingen te
geven over de loop van het gehoor en van de afgelegde verklaringen zoals ze door de
ondervrager werden voorgelezen. Hieruit blijkt duidelijk dat de ondervragers op de
Dienst Vreemdelingenzaken in de verschillende fases van het gehoor navraag deden
over de vertaling en de tolk. Verzoeker werd uitdrukkelijk gevraagd of hij de tolk
begreep (zie gehoorrapport DVZ, stuk 13 in administratief dossier: “Ik verklaar de tolk
goed te begrijpen en geen bezwaar te hebben tegen de tolk” en op het eind van het
gehoor ondertekent verzoeker het gehoorrapport onder de vermelding: “Het verslag
werd me voorgelezen in het Amarik en ik heb hier verder niets meer aan tot te
voegen”. Dat verzoeker zich in een ondergeschikte positie voelde kan hem niet
weerhouden om tijdens het onderhoud duidelijk zijn zaken uiteen te zetten. De
bestreden beslissing stelt dan ook terecht vast “dat het gehoorverslag van de Dienst
Vreemdelingenzaken zeer gedetailleerd is en dat de structuur van verzoekers relaas
en vele details precies overeenkomen met het feitenrelaas zoals weergegeven voor
het Commissariaat-generaal, zodat kan worden geconcludeerd dat dit verslag wel
degelijk een betrouwbare weergave is van verzoekers verklaringen”. 

3. Verzoeker heeft via een brief van Fedasil van 8 februari 2007 verzocht in zijn
moedertaal het Afar verhoord te worden. Verzoeker toont niet aan dat er
misverstanden gerezen zijn door de tolk. Bovendien is de CGVS hierop uitvoerig
ingegaan zodat verzoeker die tijdens het CGVS-verhoor bijgestaan werd door zijn
advocaat, concreet kon aantonen waar er eventueel een misverstand of een
communicatieprobleem plaatsvond. Verzoekers ontkenning dat hij op de Dienst
Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij in 2002 gearresteerd werd, vindt geen steun in
het administratief dossier daar hierover doorgevraagd werd en hij op deze arrestatie
uitvoerig inging en in een concrete context plaatste (optreden in Awash in de periode
tussen juni en september 2002 e. d.). Het is dan ook niet redelijk dergelijke uitvoerige
verklaringen louter te ontkennen of toe te schrijven aan een tolk. Het verzoekschrift
licht overigens dit punt niet concreet toe zodat de tegenstrijdigheden opgesomd in het
verzoekschrift gehandhaafd blijven.

4. Inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen, beschikt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over volheid van
rechtsmacht, d.w.z. dat de Raad het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek
onderwerpt en hij als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de
grond van het geschil, waarbij hij de bevoegdheid heeft tot hervorming of tot bevestiging
van de door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen genomen
beslissingen ongeacht het motief waarop de Commissaris-generaal de bestreden
beslissing heeft gesteund (Wetsontwerp nr. 2479/001 tot hervorming van de Raad van
State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer
2005-2006, p. 95). Door de devolutieve werking van het beroep is de Raad voor
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Vreemdelingenbetwistingen niet gebonden door de motieven waarop de bestreden
beslissing is gesteund.

Nopens de status van vluchteling.

5. In een tweede onderdeel van het eerste middel stelt verzoeker “dat hij vreesde voor zijn
leven en enkel om die reden zijn land is ontvlucht. Hij valt volkomen binnen de
voorwaarden zoals gesteld door het artikel 1 van de Conventie van Genève en de
voorwaarden zoals gesteld in de vreemdelingenwet. Hij dient dan ook erkend te worden
als vluchteling.”

1. Verzoeker baseert zijn asielaanvraag op zijn activiteiten voor de politieke beweging
ARDUF naar aanleiding van het zingen van liedjes ter ondersteuning van deze
politieke partij.

2. De Raad stelt vast dat verzoeker zich in zijn verzoekschrift beperkt tot het herhalen
van eerder afgelegde verklaringen en geen afdoende argumenten aanbrengt die de
motivering van de Commissaris-generaal kan weerleggen.

3. Inzake zijn politieke problemen met de Ethiopische overheid stelt verzoeker dat hij
nooit heeft beweerd dat zijn problemen in 1995 ook maar enige band zouden hebben
gehad met zijn latere problemen en herhaalt dat hij, in zijn ogen geen politicus is noch
een politiek activist maar een artiest die door middel van zijn muziek enkele
problemen aanhaalde waarvoor gerechtigheid dient te geschieden. Dit verklaart
volgens hem waarom hij weinig afweet van de politieke beweging ARDUF. Daarnaast
stelt verzoeker dat alhoewel zijn rol of invloed relatief beperkt is, dit niet betekent dat
de overheid hieromtrent dezelfde mening is toegedaan, hij verwijst naar de feiten van
het dossier om aan te tonen dat de vervolgingen waarvan hij het slachtoffer is
geweest bewijzen dat de overheid hem aanziet als een gevaar voor hun regime.
Vervolgens verwijst verzoeker naar enkele rapporten en verslagen van
mensenrechtenorganisaties die de algemene situatie zoals verzoeker die schetst,
bevestigen.

1. De bewijslast ligt in beginsel bij de kandidaat-vluchteling, die in de mate van het
mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas. Bij het ontbreken
van dergelijke elementen dient hij hiervoor een aannemelijke verklaring te geven
(UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status,
1992, nr. 196). De vrees van verzoekende partij moet tevens gegrond zijn, dit wil
zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook moet
kunnen worden geobjectiveerd (R.v.St., X, nr. 118.506, 22 april 2003).

2. Verzoeker verklaart enerzijds vervolgd te zijn omwille van de ondersteuning die hij als
artiest verleende aan ARDUF, en anderzijds stelt hij geen uitstaans te hebben met de
politiek. Voor zover verzoeker inderdaad een bekend zanger is, staat hij in de publieke
belangstelling (wat mogelijk zijn medewerking aan een aids-campagne kan verklaren)
zodat eventuele dissidentie eveneens publiek bekend zou zijn of minstens bekend zou
zijn bij zijn overheid. Verzoeker brengt hierover geen objectieve gegevens aan en
bevestigt in zijn verklaringen niet partij-politiek bekend te zijn en dat hij geen “politieke
activist” is. Verzoeker relativeert overigens zelf de contestataire aard van zijn liederen
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(“Het ging over Afar-helden. Voorbeeld? Denkt na en antwoordt niet. We zongen
vooral tegen de lokale Afar bestuur. Waarom en wat zong u tegen hem? Ik zong niet
specifiek tegen I. gewoon over slechte situatie.” En “We praten over SIDA en slechte
effecten en gevolgen. En zeggen jullie iets over de overheid? Niet rechtstreeks dat
kan je niet. Dan laten ze je nooit meer zingen.”). Voor zover verzoeker jarenlang een
politieke strekking steunde en hij over maatschappelijke problemen zong mag
minstens verwacht worden dat hij vlot en concreet de contesterende aard van zijn
liederen kan toelichten. Dit is echter geenszins het geval.   Verzoeker toont geen
minimale interesse voor de Ethiopische politiek, kent deze niet in grote lijnen, is niet
bekend met de partij die hij zou gesteund hebben, noch met de verkiezingen van
2005, noch met de plaatselijke politieke leiders. Zijn verklaringen over politiek getinte
liederen kunnen dan ook geenszins overtuigen. Gelet op bovenstaande onwetendheid
en de hierboven aangehaalde fundamentele tegenstellingen over de arrestaties, die
verzoeker niet weerlegt, is niet aannemelijk dat verzoeker uitstaans had met een
politieke factie noch dat hij in de negatieve aandacht stond van zijn overheid. 

4. Verzoekers neergelegde documenten ondersteunen enerzijds zijn voorgehouden
identiteit en activiteiten voor de NGO ‘APDA’, de overige documenten, videocassette
over Aids-campagne en compact-disc (RTBF reportage) zijn van algemene aard
en/of niet dienstig in onderhavige procedure (Aids campagne). Het neergelegde attest
van de VZW Ramid toont enkel aan dat verzoeker lid is van deze organisatie, dat hij
artiest is en aan het hoofd staat van het orkest van de VZW. Verzoekers neergelegde
stukken vormen geen begin van bewijs van mogelijke problemen met zijn nationale
overheid.

5. Aangezien verzoeker geen problemen aantoont met zijn overheid is het evenmin
aannemelijk dat hij zonder de nodige reisdocumenten het land heeft verlaten. De
CGVS stelt dan ook terecht dat verzoeker de controle van zijn reisweg onmogelijk
maakt waardoor zijn algemene ongeloofwaardigheid wordt ondermijnd. Verzoeker
onderneemt geen poging om de vaststelling van de bestreden beslissing aangaande
zijn reisweg te weerleggen zodat deze onverminderd gehandhaafd blijft en verzoeker
niet aannemelijk maakt dat hij illegaal reisde.

6. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees
voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli
1951, in aanmerking worden genomen.

6. Het eerste middel is ongegrond.

7. In een tweede middel roept verzoeker de schending in van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet (Wet van 15.12.1980), van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens en de schending van de motiveringsplicht.

1. Verzoeker meent dat “in meest ondergeschikte orde de subsidiaire bescherming dient
te worden toegekend” daar er in hoofde van verzoeker sprake is op een risico tot
foltering of onmenselijke of vernederende behandeling in zijn land van herkomst.
Volgens verzoeker heeft het Commissariaat-generaal “op geen enkel moment ook
maar de moeite genomen om deze gegevens te onderzoeken. Ze menen zelfs geen
motivering te moeten geven omtrent dit onderwerp.”

2. Verzoeker verwijst naar de “informatie die wordt gegeven in het tweede middel [leest
eerste middel] en de informatie die gemakkelijk kan worden teruggevonden op het
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internet.” Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming
derhalve op dezelfde feiten als voor de vluchtelingenstatus. Het dient te worden
herhaalt dat de bewijslast bij verzoeker ligt. Verzoeker toont niet aan in de specifieke
negatieve aandacht te staan van zijn overheid waardoor zijn vrees voor vervolging niet
wordt aangetoond. Hij toont evenmin aan dat er bepaalde elementen zouden zijn,
waaruit zou kunnen blijken dat in hoofde van verzoeker zwaarwegende gronden
bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals
bepaald in artikel 48/4 § 2 van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van
de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober
2006.

3. Verzoekers verwijzing naar artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is niet relevant. Het louter
declaratief karakter van de bevoegdheid van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, dit wil zeggen het al dan niet erkennen van de
hoedanigheid van vluchteling zonder een verwijderingsmaatregel te nemen, laat ter
zake immers niet toe tot een beoordeling over te gaan (R.v.St., Gaelic, nr. 119.876, 26
mei 2003).

4. Verzoeker voert geen gegronde middelen aan.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 5 september 2008 door:

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

mevr. J. GHEYLE,         toegevoegd griffier.

 De griffier,                                        De voorzitter,
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            J. GHEYLE.                                                             K. DECLERCK.


