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nr. 158 266 van 11 december 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 10 juli 2015 heeft

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

10 juni 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 augustus 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 september 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A.L. BROCORENS loco

advocaat M.-C. FRERE en van attaché L. DECROOS, 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

Volgens uw verklaringen bent u een Moslima van Issa origine, afkomstig uit Ali Sabieh, die de

Djiboutiaanse nationaliteit bezit. Toen u jong was, ging u bij een tante in Djibouti stad, te Quartier 6

wonen. Na uw huwelijk in 1977 verhuisde u met uw man naar Quartier 7, Cité Gashamale. Aldaar

woonde u tot uw vertrek. Zelf was u huisvrouw. Uw man werkte dan weer in onderaanneming voor het

bouwbedrijf van Abdourahman Boreh.

In 2003 werd u lid van de oppositiepartij Mouvement pour le Renouveau Démocratique (MRD), die u

financieel steunde. Problemen kende u niet. In juli 2009 kwam hier evenwel verandering in. Toen uw
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man, samen met u broer, I., en de zoon van uw schoonbroer, op weg was naar Dorale om er

kamelenmelk te drinken, werden ze door de Djiboutiaanse veiligheidsdiensten (SDS) achtervolgt omdat

ze uw man verdachten banden te hebben met Abdourahman Boreh, die in 2008/2009 in diskrediet was

gevallen en sindsdien in Dubai verblijft. Hierbij werd uw man doodgeschoten. Uw broer en de zoon van

uw schoonbroer verdwenen en werden sindsdien niet meer gezien of gehoord. Nadien, met name toen

u terugkwam van het mortuarium, voerden de veiligheidsdiensten (SDS) ook een huiszoeking uit bij jullie

thuis, waarbij ze ook sloegen. Nadien gebeurde er niets meer en besloot u zich bezig te houden met het

kopen en verkopen van allerlei goederen. Om die reden reisde u in 2010 en 2011 ook naar Dubai.

In februari 2011 kreeg u opnieuw problemen. Bij deelname aan een manifestatie op 20 februari 2011

werd u immers samen met andere betogers even vastgehouden om uw naam te noteren. Daags nadien

kreeg u vervolgens een convocatiebrief, die u gebood zich aan de bieden bij het politiekantoor. U ging

hier op in, werd gewaarschuwd zich niet meer met dergelijke activiteiten in te laten, maar na één uur ook

terug vrijgelaten. Nadien leefde en werkte u verder.

In september 2012 reisde u opnieuw naar Dubai om zaken te doen. Nadien keerde u terug naar Djibouti,

maar toen u vernam dat uw vader ziek was, besliste u hem in El Gaal (Somaliland) te gaan bezoeken.

Aan de grens werd u evenwel tegengehouden door de veiligheidsdiensten (SDS). Deze namen u mee

om u te ondervragen en u te confronteren met een foto waarop Abdourahman Boreh samen met twee

vrouwen te zien was. Ze verdachten u er van één van die 2 vrouwen te zijn en geld van Abdourahman

Boreh aan rebellen in Somaliland te hebben gegeven. U ontkende, waarna u werd vastgebonden aan

een stoel en elektroshocks kreeg. Wat nadien gebeurde weet u niet meer, maar daags nadien bevond u

zich om 11u in het ziekenhuis, vanwaar u terug naar huis keerde. Nadien ontdekte u dat uw paspoort en

identiteitskaart uit uw handtas verdwenen waren, en werd u verhinderd om uw werk als verkoopster

verder te zetten. In oktober 2012 werd u nogmaals door de veiligheidsdiensten (SDS) meegenomen en

ondervraagd ivm uw banden met Abdourahman Boreh. U ontkende opnieuw en dezelfde dag nog lieten

ze u opnieuw vrij. In november 2012 werd u tot twee maal toe door de veiligheidsdiensten (SDS)

meegenomen. Beide keren werd u opgesloten, geslagen, mishandeld en één van beide keren werd u

zelfs verkracht. Nadien dumpten ze u steeds terug bij u thuis en lieten ze u een tijd met rust, maar in

maart 2013 werd u opnieuw meegenomen. Opnieuw werd u opgesloten. Ditmaal staken ze echter ook

een slang bij u, hetgeen u dermate deed huiveren dat u een aantal keren toegaf dat u Abdourahman

Boreh kende. Uiteindelijk lieten ze u terug gaan.

Ditmaal had u evenwel zo een schrik voor uw leven gekregen dat u besliste om Djibouti te verlaten. Op

15 maart 2013 reisde u naar Ethiopië, alwaar u op 17 maart 2013 te Addis Abeba aankwam. Op 29 april

2013 nam u aldaar een vlucht naar Brussel (België). Dezelfde dag nog kwam u hier aan. Daags nadien,

met name op 30 april 2013, vroeg u uiteindelijk asiel aan. Ter staving van uw identiteit en asielrelaas

legde u een geboorteakte neer; uw lidkaart van de MRD; een brief van Daher Ahmed Farah, secretaris-

generaal van voornoemde partij en woordvoerder de Union pour le Salut National (USN), ivm uw

lidmaatschap en activiteiten voor voornoemde partij; twee foto’s van een manifestatie waaraan u in

februari 2013 deelnam; de convocatiebrief die u in februari 2011 ontving; alsook enkele notities van

uwer hand.

B. Motivering

Na grondig onderzoek stel ik vast dat u onvoldoende gegevens of elementen heeft aangebracht op

basis waarvan ten aanzien van u kan worden besloten tot het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Vooreerst dient vermeld te worden dat uw verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet

stroken met deze die u aflegde op het Commissariaat-generaal. U stelde weliswaar dat u weduwe was,

maar maakte geenszins melding van het feit dat uw man in juli 2009 zou vermoord zijn in gevolge zijn

banden met Abdourahman Boreh, en van het feit dat uw broer I. en de zoon van uw schoonbroer

gelijktijdig zouden verdwenen zijn (Vragenlijst CGVS, 12 juli 2013, pp. 2-4; Gehoorverslag CGVS, 31

maart 2014, pp. 5-6; 14-15). Ook stelde u niet gearresteerd of vastgehouden te zijn geweest door de

Djiboutiaanse autoriteiten. U haalde enkel aan dat u zich als gevolg van uw ‘politieke activiteiten’ in

februari 2011 bij de politie van Djibouti diende aan te bieden. Met geen woord repte u over de

problemen die u sinds september 2012 zou gekend hebben omdat de Djiboutiaanse autoriteiten u

eveneens van banden met Abdourahman Boreh zouden verdacht hebben (Vragenlijst CGVS, 12 juli

2013, pp. 2-4; Gehoorverslag CGVS, 31 maart 2014, pp. 2; 10; 13-14). Dat u bij het begin van uw eerste

gehoor op het Commissariaat-generaal stelde dat u de vraag ivm het feit of u al dan niet gearresteerd of

vastgehouden werd op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet goed begrepen had, is in deze geen

afdoende verklaring, te meer u ook dan geen melding maakte van de problemen die u sinds september

2012 zou gekend hebben, zelfs niet toen u gevraagd werd of er nog belangrijke redenen waren die

aanleiding hadden gegeven tot uw vertrek uit Djibouti en die u op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

niet vermeld had (Gehoorverslag CGVS, 31 maart 2014, pp. 2; 14-15).
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Verder dient opgemerkt te worden dat u, los van het bovenstaande, noch uw identiteit, noch de identiteit

van uw man, noch het huwelijk met uw man aannemelijk wist te maken. U legde immers enkel een

geboorteakte neer, waarvan vaststaat dat deze slechts geringe bewijswaarde heeft, daar uit de op het

Commissariaat-generaal beschikbare informatie blijkt dat dergelijke documenten in Djibouti makkelijk

vervalsbaar zijn en door corruptie erg eenvoudig tegen betaling te bemachtigen zijn. Verder wist u geen

enkel ander document neer te leggen dat uw identiteit en/of deze van uw man kon staven. Evenmin

slaagde u er in enig bewijsstuk neer te leggen om het huwelijk met uw man te staven (Gehoorverslag

CGVS, 31 maart 2014, pp. 15-16; Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, pp. 4-5). Dat u dit niet kon

omdat de koffer waarin al jullie documenten zaten in beslag zou genomen zijn bij een huiszoeking kort

na de dood van uw man in juli 2009 (Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, pp. 4-6), en dat uw andere

identiteitsdocumenten, met name uw identiteitskaart en paspoort, in beslag zouden genomen zijn in

september 2012 (Gehoorverslag CGVS, 31 maart 2014, p. 7), is in deze niet afdoende. Gezien u sinds

juni 1977 met uw man beweert gehuwd te zijn geweest, mag toch verwacht worden dat u enig bewijs

ivm jullie huwelijk kan neerleggen (Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, pp. 4-5), te meer u,

ondanks al uw documenten in beslag zouden genomen zijn, er uiteindelijk wel nog in slaagde uw

geboorteakte en lidkaart van de Mouvement pour le Renouveau Démocratique (MRD) neer te leggen.

Voorts dient hier nog aan toegevoegd te worden dat indien u uw identiteit, de identiteit van uw man en

het huwelijk met uw man al aannemelijk had weten maken, quod non, u evenmin het werk van uw man

aannemelijk wist te maken. Zo wist u niet te verduidelijken op welke basis uw man voor Abdourahman

Boreh zou gewerkt hebben. Aanvankelijk stelde u immers dat uw man een bouwbedrijf had en in

onderaanneming voor het bouwbedrijf van Abdourahman Boreh zou gewerkt hebben, terwijl u nadien

verklaarde dat uw man geen eigen bedrijf had en pas als er een opdracht van voornoemde was op losse

basis mensen zou aangeworven hebben, en dat uw man zelf geen belangrijk persoon was maar

gewoon daar bij Abdourahman Boreh werkte (Gehoorverslag CGVS, 31 maart 2014, pp. 9-11; 17-18;

Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, p. 6). Evenmin had u een idee van de naam van het

bouwbedrijf van Abdourahman Boreh. U had het immers over Sabrinat/Sobinet terwijl uit de op

het Commissariaat-generaal beschikbare informatie blijkt dat het constructiebedrijf van Abdourahman

Boreh Soprim heet (Gehoorverslag CGVS, 31 maart 2014, pp. 17-18; Gehoorverslag CGVS, 13 oktober

2014, p. 6), hetgeen toch bevreemdend is indien uw man jarenlang, al dan niet in onderaanneming, voor

het bedrijf van Abdourahman Boreh zou gewerkt hebben. Verder wist u amper hoe het komt dat

Abdourahman Boreh in diskrediet is gevallen (Gehoorverslag CGVS, 31 maart 2014, p. 6; 16-17;

Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, p. 6) – terwijl hij toch een voornaam figuur in Djibouti was en u

beweert dat uw man jarenlang voor zijn bouwbedrijf werkte – en wist u in verband met het werk van uw

man evenmin enig bewijsstuk neer te leggen. Dat ook dit te wijten zou zijn aan het feit dat de koffer

waarin al jullie documenten zaten in beslag zou genomen zijn bij een huiszoeking kort na de dood van

uw man in juli 2009 (Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, p. 5), is zoals reeds aangehaald niet

afdoende, te meer u er uiteindelijk wel nog in slaagde uw geboorteakte en lidkaart van de Mouvement

pour le Renouveau Démocratique (MRD) neer te leggen.

Gelet op dit alles wist u dus niet aannemelijk te maken dat u in Djibouti gehuwd was, dat uw man lange

tijd voor het bouwbedrijf van Abdourahman Boreh zou gewerkt hebben, en dat uw man in juli 2009 in de

door u geschetste omstandigheden zou overleden zijn, met name dat hij door de Djiboutiaanse

autoriteiten zou vermoord zijn als gevolg van zijn werk voor voornoemde persoon en omdat hij verdacht

werd van wapenhandel (Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, pp. 15-16; Gehoorverslag CGVS, 13

oktober 2014, pp. 6-7).

Daarnaast wist u evenmin aannemelijk te maken in Djibouti lid te zijn geweest van de Mouvement pour

le Renouveau Démocratique (MRD) en de Union pour le Salut National (USN). Zo is het bevreemdend

dat u in 2003 als huisvrouw lid zou geworden zijn van de MRD, terwijl uw man geen politieke

sympathieën had en in onderaanneming voor Abdourahman Boreh, een medestander van de overheid,

zou gewerkt hebben (Gehoorverslag CGVS, 31 maart 2014, pp. 10-11). Voorts had u geen enkel idee

van/bij welke federatie/sectie binnen de partij MRD u deel uitmaakte/aangesloten was en/of door welke

federatie/sectie uw partijlidkaart werd afgegeven, hetgeen erg bevreemdend is voor iemand die beweert

bij activiteiten van de partij betrokken te zijn geweest en wiens lidkaart dit effectief vermeld

(Gehoorverslag CGVS, 31 maart 2014, p. 11). Daarnaast legde u uw lidkaart slechts op

het Commissariaat-generaal neer, dateert ze van de periode 2003-2005, had u geen afdoende

verklaring waarom u geen recente lidkaart wist voor te leggen (Gehoorverslag CGVS, 31 maart 2014,

pp. 11-12; Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, p. 4), en wist u ook niet aan te geven tot welke

coalitie de MRD sinds begin 2013 behoort, hetgeen de vaststellingen van het Commissariaat-generaal

enkel onderbouwt. Tijdens uw eerste gehoor op het Commissariaat-generaal hield u het immers op

ESN, terwijl u het tijdens het tweede gehoor ondermeer had over SD, US, UNS en ISN (Gehoorverslag

CGVS, 31 maart 2014, p. 10; 17-18; Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, p. 4).
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Dit noopt het Commissariaat-generaal er dan ook toe te besluiten dat het niet aannemelijk is dat u in

Djibouti lid zou geweest zijn van en deel zou genomen hebben aan activiteiten/betogingen van de

oppositiepartijen MRD en de USN, en dat, mocht dit toch het geval geweest zijn, quod non, u hoogstens

een gewoon lid was die in de periode 2003-2005 de partij financieel steunde. De door u neergelegde

brief van Daher Ahmed Farah (DAF) en de foto’s van een manifestatie in februari 2013 veranderen op

zich niets aan deze vaststellingen, daar documenten in het kader van een asielverzoek enkel het

vermogen hebben om de intrinsieke bewijswaarde van geloofwaardige verklaringen kracht bij te zetten,

en dus niet zomaar uw geloofwaardigheid kunnen herstellen. Voorts bent u geenszins op een van beide

foto’s te zien, en slaagt u er dus niet in uw aanwezigheid bij enige manifestatie aan te tonen, en is de

brief van Daher Ahmed Farah (DAF) uiterst vaag en summier ivm de activiteiten van de MRD en de

USN waarbij u betrokken zou geweest zijn en de problemen die u als gevolg van uw lidmaatschap

van voornoemde partijen zou gekend hebben; en vertoont hij een gesolliciteerd karakter. Zo blijkt

immers duidelijk uit uw verklaringen dat u de brief in kwestie via de vrouw van Daher Ahmed Farah

(DAF) hier in België zou bekomen hebben (Gehoorverslag CGVS, 31 maart 2014, p. 12), waardoor hij

mogelijks op basis van uw verklaringen en met het oog op uw asielaanvraag opgesteld werd.

Gelet op al het bovenstaande kan dan ook geen geloof gehecht worden aan de door u ingeroepen

vervolgingsfeiten die zouden uitgaan van de Djiboutiaanse autoriteiten omwille van uw lidmaatschap van

de Mouvement pour le Renouveau Démocratique (MRD) en de Union pour le Salut National (USN), met

name het feit dat u daags na uw deelname aan een betoging op 20 februari 2011 een convocatiebrief

zou ontvangen hebben en u die dag op het politiebureau diende aan te melden (Gehoorverslag CGVS,

31 maart 2014, pp. 7; 13; 16-17; Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, p. 7). Daarenboven dient nog

opgemerkt te worden dat het Commissariaat-generaal geen informatie wist terug te vinden ivm uw

beweerde activiteiten en/of de problemen die u hierdoor zou gekend hebben (zie informatie toegevoegd

aan uw administratief dossier), dat er gelet op de reeds aangehaalde informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt hoe dan ook ernstige vragen gesteld kunnen worden over

de bewijswaarde van de door u in dit verband neergelegde convocatiebrief en dat, zelfs indien al aan uw

lidmaatschap van de MRD en de USN geloof zou gehecht kunnen worden, quod non, het incident

geenszins uw vluchtaanleiding betrof en geenszins voldoende ernstig is om in uw hoofde te kunnen

spreken van een gegrond vrees voor vervolging – in het bijzonder gezien u aanhaalde dat u niet de

enige was die opgeroepen werd en u reeds na één uur terug werd vrijgelaten (Gehoorverslag CGVS, 31

maart 2014, pp. 16-17; Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, p. 7).

Tot slot dient aan dit alles nog toegevoegd te worden dat u enkel uw problemen in februari 2011

rechtstreeks aan uw lidmaatschap van de MRD en de USN koppelde, maar dit geenszins deed met de

andere problemen die u zou gehad hebben, met name vanaf september 2012. Deze schreef u immers

toe aan het feit dat de Djiboutiaanse autoriteiten u van banden met Abdourahman Boreh betichtten

(Gehoorverslag CGVS, 31 maart 2014, p. 10; 13-14; Gehoorverslag CGVS, 13 oktober 2014, p. 7-8).

Gelet op al het bovenstaande kan echter ook aan deze problemen geen geloof gehecht worden. U wist

immers geenszins de identiteit van uw man, het huwelijk met uw man, alsook het werk van uw man

en/of de banden van uw man met Abdourahman Boreh aannemelijk te maken (cfr. supra). Daarenboven

dient in dit verband nog opgemerkt te worden dat, indien al het bovenstaande wel aannemelijk

zou geweest zijn, en het al geloofwaardig zou geweest zijn dat uw man hierom door de Djiboutiaanse

autoriteiten vervolgd zou geweest zijn, quod non, dit niet noodzakelijk inhoudt dat de Djiboutiaanse

autoriteiten ook u hierom zouden vervolgen. En is het allesbehalve aannemelijk, indien de Djiboutiaanse

autoriteiten u eveneens van banden met Abdourahman Boreh zouden verdacht hebben en u hierom

zouden willen vervolgen hebben, ze dan nog jaren zouden gewacht hebben, met name tot in september

2012 om dit daadwerkelijk te doen – in het bijzonder gelet op het feit dat Abdourahman Boreh Djibouti

reeds in 2008/2009 verliet en de Djiboutiaanse autoriteiten u desgevallend al veel vroeger, met name

toen u in 2010 en 2011 naar Dubai reisde, of toen u naar Yemen of Saoedi Arabië, zouden kunnen

arresteren hebben.

De door u neergelegde documenten, alsook hun bewijswaarde, werden reeds één voor één hierboven

besproken. Het door u neergelegde medische attest is tot slot niet afdoende om bovenstaande

appreciatie te wijzigen, daar documenten in het kader van een asielverzoek enkel het vermogen hebben

om de intrinsieke bewijswaarde van geloofwaardige verklaringen kracht bij te zetten, en dus niet zomaar

uw geloofwaardigheid kunnen herstellen.

Daarenboven zijn de door u en in het attest beschreven verwondingen/littekens van die aard dat ze

eender welke oorzaak kunnen hebben, te meer u de oorzaak van een aantal littekens niet kon

benoemen en/of ze niet weet aan de mishandelingen die u zou ondergaan hebben, en andere

vlekken/littekens op uw lichaam toeschreef aan traditionele rituelen die steriele vrouwen in Djibouti

ondergaan. Tot slot kan een arts rekening houdend met zijn bevindingen en de verklaringen van de

patiënt vermoedens hebben over de mogelijke oorzaak van verwondingen; doch kan hij nooit met

volledige zekerheid de precieze omstandigheden schetsen waarbij de aandoeningen zijn opgelopen.
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Gelet op dit alles is het dan ook niet aannemelijk dat er op heden in Djibouti in hoofde van uw persoon

een gegronde vrees voor vervolging bestaat. Bijgevolg kan u de vluchtelingenstatus niet toegekend

worden, en komt u evenmin in aanmerking voor het subsidiaire beschermingsstatuut.

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 “EXIL, attest van psycholoog, 5.11.2014”.

Per brief van 18 september 2015 voegt verzoekster: “Uitreksel uit het geboorteregister, d.d. 05/07/2015 -

Republiek van Djibouti”, “Uitreksel huwelijksakte”, “Lidkaart: “ Mouvement pour le Renouveau

Démocratique “ (MRD)”, “Steunkaart van de USN, politieke tegenpartij in Djibouti”, “Attestatie van Dhr

Daher Ahmed Farah, Voorzitter van de MRD” en “Kopie van de identitieitskaart van Dhr. A.O.I. en brief

d.d. 17.2.2007 t.a.v. Dhr Abdouharman M. M. BOREH”.

Ter zitting legt verzoekster een huwelijksakte neer, waarvan er reeds per brief een kopie werd

bijgebracht.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 10 juli 2015 een schending aan van artikel 1, A 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), artikelen 2

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

van de algemene rechtsbeginselen en beginsel van behoorlijk bestuur, van het redelijkheidbeginsel en

van het zorgvuldigheidbeginsel.

Met betrekking tot de tolk voert verzoekster aan “dat ze somali machtig is maar dat deze taal tal van

dialecten bevat”; dat zij “in haar eerste interview op het CGVS verklaarde toen verwerende partij vroeg

of ze de tolk goed had begrepen : " Ja, we verstonden elkaar. Maar zijn eer nog andere tolken ? Want

soms heb ik niet zo goed verstaan, andere keren (verwerende partij heeft de einde van de zin niet

geschreven). Soms zijn er dialecten"”; dat zij “uitdrukkelijk de attentie van verwerende partij heeft

getrokken op de taal probleem”, dat zij “echter verklaart in haar tweede interview dat ze de tolk begreep,

maar dat deze tweede interview zeer beperkt was in tegenoverstelling met de eerste interview waarin al

de reden van de asiel aanvraag van verzoekster onderzocht werden”. Volgens haar heeft dit “als

rechtstreeks gevolg dat sommige belangrijke informatie niet werden verstaan en/of correct meegedeeld”.

Zij is van oordeel dat de commissaris-generaal “een nieuw uitgebriede interview” had moeten doen “met

een tolk die Somali van de Republiek Djibouti machtig is”.

Verzoekster benadrukt dat zij “verklaart verkracht te zijn geweest gedurende haar detentie”, dat zij “ook

littekens heeft getoond” en dat zij “bovendien een CD rom heeft die bewijzen dat ze een gebroken arm

heeft gehad”. Verzoekster geeft een theoretische uiteenzetting over de “consistentie heuristiek”. Zij stelt

“dat alle herinneringen reconstructies zijn en bepaalde informatie niet gemakkelijk te reconstrueren is”

en dat en dat “een asielzoeker ook geen uitsluitsel of waterdicht bewijs (moet) leveren van de vervolging

die hij vreest in de toekomst (of van de vervolgingsfeiten in het verleden)”. Zij verwijst naar rechtspraak

van de Raad en naar UNHCR. Zij is van mening dat de commissaris-generaal “moet beoordelen met

een uitgebreide toepassing van het oordelle van de twijfel ; Dat als de feiten niet kunnen geverifieerd

worden, moet de persoon verantwoordelijk voor de beoordeling een beslissing nemen op basis van alle

gekende omstandigheden, wat een uitgebreide toepassing van het voordeel van de twijfel kan vragen.”.

Verzoekster besluit “dat bestreden beslissing m.b.t. de vluchtelingenstatus niet op een afdoende wijze

gemotiveerd is”.

Aangaande de subsidiaire bescherming laat verzoekster gelden “dat het Commissariaat generaal de

eventuele toekenning van de subsidiaire bescherming niet onderzoekt”, terwijl “nochtans de

vluchtelingen status en de beschermingen status op de juridische vlak, twee verschillende status zijn die
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elke grondig onderzoekt moeten worden door verwerende partijen ; Dat beide status verschillende

omstandigheden en situatie betreffen”.

Verzoekster gaat in op de motiveringsplicht en op het zorgvuldigheidsbeginsel.

Zij wijst erop dat zij “een lid is van de MRD wat ten minste tot en met 2005 niet betwistbaar is, en van de

USN”, dat zij “een weduwe is zonder kinderen en dat haar echtgenoot werd doodgeschoten nadat Dhr

Abdourahman Boreh in diskrediet gevallen is”, dat “haar broer en de zoon van haar schoonbroer

verdwenen nadat Abdourahman Boreh in diskrediet viel” en dat zij “werd meerdere keren opgehouden,

mishandeld en verkracht”. Verzoekster meent “dat conform zijn de motiveringsplicht en zijn

onderzoeksmacht had tegenpartij al de gegevens moeten onderzoeken en in overweging nemen voor

het toekennen van de subsidiaire bescherming”.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te hervormen en haar de vluchtelingenstatus, minstens de

subsidiaire bescherming, toe te kennen. In uiterst 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

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. Voorop dient te worden vastgesteld dat verzoeksters asielrelaas fundamenteel wordt aangetast

doordat ze alle essentiële gegevens tijdens het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet heeft

vermeld en zelfs heeft ontkend.

2.3.1. Verzoekster maakt immers geen enkele melding van de problemen omwille van haar man en

diens banden met Abdourahman Boreh bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Zij vertelde niets over de

beweerdelijke moord op haar man in juli 2009 in gevolge zijn banden met Abdourahman Boreh noch dat

haar broer I. en de zoon van haar schoonbroer gelijktijdig zouden verdwenen zijn (vragenlijst DVZ 12 juli

2013, p. 2-4). Verzoekster ontkende zelfs uitdrukkelijk dat zij gearresteerd of vastgehouden was

geweest door de Djiboutiaanse autoriteiten. Haar bewering op het Commissariaat-generaal dat zij de
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vraag over of zij al dan niet gearresteerd of vastgehouden werd niet goed begrepen had op de Dienst

Vreemdelingenzaken is niet ernstig nu dit een eenvoudige vraag is dat desgevallend zeer kort kan

beantwoord worden en ze bovendien de mogelijkheid had dit antwoord te verbeteren toen haar

verklaringen voorgelezen werden vooraleer ze deze handtekende. Bovendien werd zij tijdens haar

CGVS-gehoor gevraagd of zij op de Dienst Vreemdelingenzaken alle redenen vermeld had die

aanleiding hadden gegeven tot haar vlucht, waarop zij bevestigend antwoordde, en zij tevens gevraagd

werd of er belangrijke zaken waren die zij op de Dienst Vreemdelingenzaken niet vermeld had en zij

opnieuw geen melding maakte van de problemen die zij sinds september 2012 zou gekend hebben

omdat de Djiboutiaanse autoriteiten haar van banden met Abdourahman Boreh zouden verdacht hebben

(gehoor 31 maart 2014, p. 2, 14-15). Er kan dan ook slechts vastgesteld worden dat verzoekster haar

verklaringen wijzigt en haar asielrelaas aanmaakt naarmate de loop van de procedure.

Voorts is het niet aannemelijk dat een zakenvrouw als verzoekster noch haar identiteit, noch de identiteit

van haar man, noch het huwelijk met haar man aannemelijk kan maken. Op het Commissariaat-

generaal legde zij enkel een geboorteakte neer, die slechts geringe bewijswaarde heeft, daar uit de

informatie in het administratief dossier blijkt dat dergelijke documenten in Djibouti makkelijk vervalsbaar

zijn en door corruptie eenvoudig tegen betaling te bemachtigen zijn. Het per brief neergelegde “Uitreksel

uit het geboorteregister, d.d. 05/07/2015 - Republiek van Djibouti”, is bovendien een fotokopie waaraan

de Raad geen bewijswaarde hecht omdat deze door knip- en plakwerk gemakkelijk te vervalsen zijn

(RvS 24 maart 2005, nr. 142.624, X; RvS 25 juni 2004, nr. 133.135, X).

Het “Uitreksel huwelijksakte”, waarvan het origineel werd voorgelegd ter zitting bevat zowel inhoudelijke

als formele fouten. Naast de spellingsfouten (“luer mariage”) en lacunes - zo werden de clans van

verzoekster en haar beweerde man niet ingevuld -, doch niet als een officieel en betrouwbaar document,

blijkt dat verzoekster haar huwelijk op verschillende ogenblikken zou hebben plaatsgegrepen of

hernieuwd, wat verzoekster nooit heeft verklaart en ter terechtzitting niet kan toelichten. Bovendien

betreft het stuk een ingevulde fotokopie en geen origineel blanco formulier. Verzoekster legt manifest

gefabriceerde stukken neer ter staving van een opgebouwd asielrelaas.

Hoe dan ook, zelfs indien verzoekster haar identiteit, de identiteit van haar man en het huwelijk met haar

man al aannemelijk had weten maken, quod non, dan nog blijven haar verklaringen over het werk van

haar man niet aannemelijk. Zo kon zij niet verduidelijken op welke basis haar man voor Abdourahman

Boreh zou gewerkt hebben. Aanvankelijk stelde zij dat haar man een bouwbedrijf had en in

onderaanneming voor het bouwbedrijf van Abdourahman Boreh zou gewerkt hebben, terwijl zij nadien

verklaarde dat haar man geen eigen bedrijf had en pas voor hem hebben gewerkt als er een opdracht

van voornoemde was en op losse basis mensen werden aangeworven.

Haar man was zelf geen belangrijk persoon maar was gewoon bij Abdourahman Boreh tijdelijk

tewerkgesteld (gehoor 31 maart 2014, p. 9-11; 17-18; gehoor 13 oktober 2014, p. 6). Voorts verklaarde

verzoekster dat het bouwbedrijf van Abdourahman Boreh “Sabrinat”/“Sobinet” zou heten, terwijl uit

informatie in het administratief dossier blijkt dat het constructiebedrijf van Abdourahman Boreh “Soprim”

heet (gehoor 31 maart 2014, p. 17-18; gehoor 13 oktober 2014, p. 6). Verzoekster kon evenmin

aangeven waarom Abdourahman Boreh in diskrediet is gevallen (gehoor 31 maart 2014, p. 6; 16-17;

gehoor 13 oktober 2014, p. 6), hoewel hij een voornaam figuur in Djibouti was en verzoeksters man

jarenlang voor zijn bouwbedrijf zou hebben gewerkt. Ten slotte legt verzoekster in verband met het werk

van haar man geen enkel bewijskrachtig document neer terwijl ze als zakenvrouw hiermee vertrouwd is.

Per brief van 18 september 2015 voegt verzoekster een “Kopie van de identitieitskaart van Dhr. A.O.I.

en brief d.d. 17.2.2007 t.a.v. Dhr Abdouharman M. M. BOREH” toe, waaraan de Raad geen

bewijswaarde hecht omdat deze door knip- en plakwerk gemakkelijk te vervalsen zijn (RvS 24 maart

2005, nr. 142.624, X; RvS 25 juni 2004, nr. 133.135, X). Bovendien toont verzoekster nergens aan dat

zij een familiale band zou hebben met A.O.I., noch dat diens werk voor Abdourahman Boreh zou

betekenen dat ook haar echtgenoot voor daar gewerkt zou hebben, en vertoont de “brief d.d. 17.2.2007

t.a.v. Dhr Abdouharman M. M. BOREH” zichtbare manipulaties van de hoofding en van de datum.

2.3.2. Wat haar beweerde politieke problemen betreft, kan verzoekster niet aannemelijk maken dat zij in

Djibouti lid was van de Mouvement pour le Renouveau Démocratique (MRD) en de Union pour le Salut

National (USN). Vooreerst is het bevreemdend dat zij in 2003 als huisvrouw lid zou geworden zijn van

de MRD, terwijl haar man geen politieke sympathieën had en in onderaanneming voor Abdourahman

Boreh, een medestander van de overheid, zou gewerkt hebben (gehoor 31 maart 2014, p. 10-11).

Verzoekster had verder geen enkel idee van/bij welke federatie/sectie binnen de partij MRD zij deel

uitmaakte/aangesloten was en/of door welke federatie/sectie haar partijlidkaart werd afgegeven, noch tot
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welke coalitie de MRD sinds begin 2013 behoort (gehoor 31 maart 2014, p. 10; 17-18; gehoor 13

oktober 2014, p. 4). Verzoeksters politieke affiliatie in Djibouti is dan ook geheel ongeloofwaardig.

Hoe dan ook en zelfs al zou verzoekster in Djibouti lid geweest zijn van en deel genomen hebben aan

activiteiten/betogingen van de oppositiepartijen MRD en de USN, stelt de Raad vast dat verzoekster

geen geloofwaardige elementen aanbrengt die erop zouden wijzen dat zij meer was dan een gewoon lid

was de partij financieel steunde.

De per brief van 18 september 2015 neergelegde “Steunkaart van de USN, politieke tegenpartij in

Djibouti” kan bovenstaande vaststellingen niet wijzigen, temeer het slechts een fotokopie zonder

bewijswaarde betreft en verzoekster niet verklaart waarom zij (een fotokopie van) dit stuk nu kan

voorleggen, daar zij op het Commissariaat-generaal aangaf dat de koffer waarin al haar documenten

zaten in beslag zou genomen zijn bij een huiszoeking kort na de dood van haar man in juli 2009 (gehoor

13 oktober 2014, p. 5). Op het Commissariaat-generaal legde verzoekster nog een lidkaart van MRD

neer die dateert van de periode 2003-2005. Zij verklaarde hierover “Ja, ik weet dat ze verlopen is. Maar

in 2008 werd partij reeds gebannen. Daarom kon ik niet vernieuwen.” en “In 2008 is partij gestopt, dus in

2006 en 2007 waren we wel actief, maar hadden we geen kaart.” (gehoor 31 maart 2014, p. 11-12;

gehoor 13 oktober 2014, p. 4). Dat verzoekster vervolgens per brief van 18 september 2015 alsnog een

“Lidkaart: “ Mouvement pour le Renouveau Démocratique “ (MRD)” voorlegt, die hetzelfde uitzicht heeft

als de op het Commissariaat-generaal neergelegde lidkaart, maar waarbij de jaartallen manueel werden

aangepast naar “2006”, “2007” en “2008” en er ook een handgeschreven vermelding over “2009-2010”

werd bijgevoegd, strookt dan ook geenszins met haar verklaringen. Deze fotokopieën van de lidkaart

hebben dan ook geen enkele bewijskracht. Er kan opnieuw worden vastgesteld dat verzoekster met

gemak documenten laat fabriceren voor onderhavige procedure.

De brief van Daher Ahmed Farah van 12 maart 2014, neergelegd op het Commissariaat-generaal, en de

per brief voorgelegde “Attestatie van Dhr Daher Ahmed Farah, Voorzitter van de MRD” van 16 juli 2015

zijn uiterst vaag en summier over de activiteiten van de MRD en de USN waarbij verzoekster betrokken

zou geweest zijn en over de problemen die zij als gevolg van haar lidmaatschap van voornoemde

partijen zou gekend hebben. De brieven vertonen bovendien een gesolliciteerd karakter, temeer daar

verzoekster over de eerste brief verklaarde dat zij deze via de vrouw van Daher Ahmed Farah hier in

België zou bekomen hebben (gehoor 31 maart 2014, p. 12). Ten slotte dient te worden opgemerkt dat

een document, om bewijswaarde te hebben, coherente en geloofwaardige verklaringen dient te

ondersteunen. Gelet op bovenstaande vaststellingen is dit in casu niet het geval.

2.4. Het op het Commissariaat-generaal neergelegde en bij het verzoekschrift gevoegde attest van “Exil”

van 5 november 2014 kan bovenstaande vaststellingen omtrent de geloofwaardigheid van verzoeksters

asielrelaas niet wijzigen. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt en kan -rekening houdend met zijn bevindingen- vermoedens

hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen, maar de arts kan nooit met volledige

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij de verwondingen werden opgelopen

(RvS, nr. 132.261 van 10 juni 2004). Bovendien kon verzoekster de oorzaak van een aantal littekens

niet benoemen, stelde zij dat bepaalde littekens niet te wijten waren aan de mishandelingen die zij zou

ondergaan hebben en schreef zij andere vlekken/littekens op haar lichaam toe aan traditionele rituelen

die steriele vrouwen in Djibouti ondergaan.

2.5. In het verzoekschrift wordt aangevoerd dat “dat ze somali machtig is maar dat deze taal tal van

dialecten bevat”; dat zij “in haar eerste interview op het CGVS verklaarde toen verwerende partij vroeg

of ze de tolk goed had begrepen : " Ja, we verstonden elkaar. Maar zijn eer nog andere tolken ? Want

soms heb ik niet zo goed verstaan, andere keren (verwerende partij heeft de einde van de zin niet

geschreven). Soms zijn er dialecten"”; dat zij “uitdrukkelijk de attentie van verwerende partij heeft

getrokken op de taal probleem”, dat zij “echter verklaart in haar tweede interview dat ze de tolk begreep,

maar dat deze tweede interview zeer beperkt was in tegenoverstelling met de eerste interview waarin al

de reden van de asiel aanvraag van verzoekster onderzocht werden”. Volgens haar heeft dit “als

rechtstreeks gevolg dat sommige belangrijke informatie niet werden verstaan en/of correct meegedeeld”.

Zij is van oordeel dat de commissaris-generaal “een nieuw uitgebriede interview” had moeten doen “met

een tolk die Somali van de Republiek Djibouti machtig is”.

2.6. Vooreerst wijst de Raad erop dat -tot bewijs van het tegendeel- het vermoeden bestaat dat wat in

het verhoorverslag, zoals samengevat weergegeven in de bestreden beslissing, opgenomen werd,

overeenstemt met wat verzoeker werkelijk heeft verklaard (RvS 26 juni 2002, nr. 108.470). Bovendien
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werd tijdens het verhoor op het Commissariaat-generaal aan verzoekster uitdrukkelijk werd gevraagd of

zij de tolk begreep, waarop zij steeds bevestigend antwoordde (gehoor 31 maart 2014, p. 2, 18; gehoor

13 oktober 2014, p. 2, 11) en er werd aangegeven dat eventuele problemen gemeld moeten worden. Zij

kreeg ten slotte nog de gelegenheid bijkomende opmerkingen te maken op het einde van elk gehoor,

maar zij gaf niet aan “dat sommige belangrijke informatie niet werden verstaan en/of correct

meegedeeld”, zoals thans beweerd wordt in het verzoekschrift. Het volstaat dan ook niet om, na

confrontatie met een negatieve beslissing, te stellen dat de commissaris-generaal “een nieuw

uitgebriede interview” had moeten doen “met een tolk die Somali van de Republiek Djibouti machtig is”,

zonder evenwel aan te geven welke informatie verkeerd werd begrepen en/of meegedeeld.

Verzoekster toont aldus geenszins aan 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.

2.7. 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.

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.8. 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. Het feit dat deze motieven gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van

de vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

2.9. 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

2.10. 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.

2.11. 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.



RvV X - Pagina 10

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 elf december 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


