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nr. 159 676 van 11 januari 2016

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 30 april 2015 heeft

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

2 april 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 15 september 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 oktober 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat N. COMELIAU, die loco advocaat F. GELEYN verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u Amhara van etniciteit en hebt u de Ethiopische nationaliteit. U bent een

orthodox christen en afkomstig uit Addis Abeba. In België bent u op 4 december 2014 moeder geworden

van Y.M.M., van wie de vader de Belgische nationaliteit heeft.

Ten tijde van het Dergue-regime was uw vader generaal. Toen dit regime ten val kwam, dook uw vader

onder. Op zoek naar uw vader, kwam u meermaals in aanraking met de politie, die bij u thuis naar

wapens en documenten kwam zoeken. U werd eveneens vijftien dagen in de gevangenis gestoken,

samen met uw zus. Daarnaast had u ook problemen met buurtbewoners die familieleden hadden

verloren door het regime en dit wilden afreageren op uw gezin.
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Om de problemen te ontvluchten, verliet u op aanraden van uw zus op zestienjarige leeftijd Ethiopië. U

trok naar Libanon waar u als huishoudslaaf moest werken. U werd er verkracht en denkt ook dat men

een orgaan van u heeft verkocht. Via Griekenland kwam u in België terecht. Uw vader en zus zijn

ondertussen gestorven. Vandaag de dag vreest u nog steeds voor uw leven in Ethiopië.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legt u een attest neer van uw psycholoog in België.

B. Motivering

Na een grondig onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de elementen in uw

administratieve dossier stel ik vast dat u er geenszins in geslaagd bent om een vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van de subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. U bent er namelijk niet in geslaagd

aannemelijk te maken dat uw vader een generaal was geweest onder het Dergue-regime waarna u

evenmin uw vrees voor vervolging geloofwaardig hebt kunnen maken.

Vooreerst bent u er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat uw vader actief was als

generaal onder Mengistu. Aangezien u uw vlucht uit Ethiopië direct linkt aan de activiteiten van uw

vader, wordt de geloofwaardigheid voor uw persoonlijke vrees hierdoor ernstig gefnuikt. Zo moet worden

vastgesteld dat u helemaal niet kan uitweiden over diens werkzaamheden in het leger van Mengistu.

Aangezien zijn job een rechtstreekse impact heeft gehad op de veiligheid en maatschappelijke positie

van zijn gezin, mag worden verwacht dat u meer informatie kan geven over zijn werkzaamheden. Te

meer omdat u zelfs omwille van die activiteiten bent weggevlucht uit Ethiopië. Behalve dat uw vader

generaal was in een afdeling die verantwoordelijk was voor het trainen van soldaten, slaagt u er

geenszins in het belang van uw vader in het Dergue-regime te schetsen (CGVS, p. 7). Zo kan u niet

uitleggen wat zijn specifieke taak was als generaal in het trainen van de soldaten (CGVS, p. 10), weet u

niet te melden over hoeveel soldaten hij controle had (CGVS, p. 11), wat de naam van zijn

compartiment was (CGVS, p. 7-8), hoe lang hij reeds generaal was (CGVS, p. 8), wat voor status hij

had vóór hij gepromoveerd werd tot generaal (CGVS, p. 8), hoe hij generaal was geworden (CGVS, p.

9) en wat zijn insignes waren als generaal (CGVS, p. 9). Ook opmerkelijk is dat u als dochter van een

generaal in het Dergueregime geen enkel begin van informatie kan geven over dat regime zelf. Zo kan u

slechts één collega van uw vader bij naam opnoemen, generaal F., maar wat dan wel diens taak in het

Ethiopisch leger was, weet u niet (CGVS, p.10). Een andere grote naam binnen het regime, naast leider

Mengistu, is u eveneens vreemd (CGVS, p. 11), net zoals u niet weet hoe lang Mengistu eigenlijk aan

de macht was (CGVS, p. 9), wanneer die aan de macht was gekomen (CGVS, p. 8), hoe lang de oorlog

met Eritrea heeft geduurd (CGVS, p. 8) en waar het front lag waar uw vader soldaten heen stuurde

(CGVS, p. 8). Voorts is het opmerkelijk dat u geen enkel begin van informatie kan geven over de

zogenaamde gevangenschap van uw vader. Zo heeft u er het raden naar hoe lang na de val van het

regime uw vader de gevangenis is ingevlogen (CGVS, p. 11), waar hij een tijdlang ondergedoken

leefde (CGVS, p. 11 & p.12) en tot hoeveel jaar hij werd veroordeeld (CGVS, p. 16). Nochtans zou uw

zus hem hebben bezocht en zou u na zijn gevangenneming nog jarenlang in het land hebben verbleven

(CGVS, p. 21). Dat u de antwoorden op deze basisvragen steevast schuldig moet blijven, doet ernstige

vragen rijzen over uw verklaringen dat uw vader generaal was onder Mengistu. Deze vaststelling leidt er

dan ook toe dat er heel wat vragen kunnen worden gesteld bij de geloofwaardigheid van uw

asielmotieven.

Deze asielmotieven worden verder ondermijnd doordat er een grote discrepantie bestaat tussen

uw verklaringen over uw moment van vertrek uit Ethiopië. U haalt vooreerst aan vijf of zes jaar na

de val van Mengistu het land te hebben verlaten (CGVS, p. 9). Zoals u zelf correct aanhaalt, liep het

tijdperk van Mengistu tot 1991 (CGVS, p. 8 & info administratief dossier). U zou dus ruim gerekend in

1997 zijn vertrokken, volgens deze verklaringen. Later haalt u, ten tweede, aan tussen uw vlucht uit

Ethiopië en uw gehoor op het CGVS op 9 februari 2015 zeven of acht jaar in Libanon te hebben

verbleven, twee maand in Turkije, drie jaar in Griekenland en drie jaar in België (CGVS, p. 9-10). In

totaal zou u dus 14 jaar geleden zijn vertrokken, of omgerekend in 2001, volgens deze verklaringen.

Vervolgens haalt u, ten derde, aan dat u momenteel 27 jaar oud bent (CGVS, p. 2), en u op 16 of 17

jarige leeftijd bent vertrokken (CGVS, p. 5). U zou dus ruim gezien 11 jaar geleden zijn vertrokken, of

omgerekend in 2004, volgens deze verklaringen. Het mag duidelijk zijn dat er kop noch staart te krijgen

is aan uw vertrekdatum aangezien u drie verschillende vertrekmomenten aanhaalt. Hierdoor wordt

uw algemene geloofwaardigheid verder ondermijnd.

Evenzeer moet worden opgemerkt dat er weinig geloof kan worden gehecht aan de door u

genoemde problemen met de politie. Ten eerste is het weinig plausibel dat de Ethiopische politie na

de arrestatie van uw vader jullie gezin nog jarenlang zouden hebben geterroriseerd (CGVS, p. 11). Men

had uw vader reeds gearresteerd en achter de tralies gezet. Uw verklaring dat men nog naar een

document op zoek was, klinkt even onwaarschijnlijk (CGVS, p. 12). Vooral omdat u in eerste instantie

geen verdere uitleg kan geven bij het document en de inhoud ervan (CGVS, p. 12). Pas na lang

aandringen, geeft u een inhoudelijke verklaring over het document (CGVS, p. 13). Er mag echter
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worden verwacht dat u dit onmiddellijk zou kunnen, wanneer daar naar wordt gevraagd. Daarbovenop

komt nog dat uw vader reeds zes jaar geleden is gestorven (CGVS, p. 14). Er kan dan ook worden

aangenomen dat zijn zaak voor de Ethiopische politie is afgesloten. Vervolgens is het vreemd dat u het

land hebt verlaten, maar niet uw zus (CGVS, p. 12-13 & p. 16). U geeft namelijk zelf toe dat het vooral

uw zus was die problemen had met de politie (CGVS, p. 12). Dat zij kinderen had en daarom het land

niet kon verlaten, is geen volwaardige uitleg. Bovendien is het vreemd dat u, eenmaal in veiligheid

aangekomen in België, niet meer heeft geïnformeerd of de politie na uw vertrek nog is langsgekomen

(CGVS, p. 12). Nochtans had u contact met de neven van uw zus (CGVS, p. 3). Inzake de dood van uw

vader en zus, is het evenzeer bevreemdend dat u niet kan aanhalen wie eerst zou zijn gestorven, uw

vader of uw zus (CGVS, p. 14). Uw gebrek aan informatie en vooral interesse in uw problemen,

relativeert op ernstige wijze de ernst van de door u voorgehouden vrees voor vervolging en ondermijnt

verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Van een asielzoeker die verklaart te vrezen voor

vervolging mag immers verwacht worden dat hij zich regelmatig informeert naar de evolutie van zijn

problemen in zijn land van herkomst.

Eveneens uw verklaringen rond de problemen met uw buren overstijgen de vaagheid niet. Zo

haalt u aan dat een buur, genaamd B., aan jullie deur kwam kloppen omdat zijn broer, die in dienst van

het leger was niet meer huiswaarts was gekeerd, te wreken (CGVS, p. 15). Maar wanneer hier dieper

wordt op ingegaan en wordt gevraagd wat de naam van die broer was, dan moet u alweer afhaken

(CGVS, p. 15). Net zoals u niet kan zeggen hoe lang u problemen hebt gehad met de buren (CGVS, p.

16). Nochtans heeft u, zoals eerder gemeld, nog jarenlang in Ethiopië verbleven na de val van Mengistu.

Eveneens of die problemen vandaag de dag nog hangende zijn, weet u niet (CGVS, p. 16). Ondanks uw

contact met uw neven, zoals reeds gemeld.

Uw uiterst ongeloofwaardige, oppervlakkige en incoherente antwoorden laten dus niet langer toe

om geloof te hechten aan uw verklaring te moeten vrezen voor uw leven in Ethiopië, omwille van

de zogenaamde vijanden van uw vader. Het attest van uw psycholoog kan geen afdoende verklaring

zijn voor deze vaststelling. De vastellingen hierboven betreffen geen punctuele tegenstrijdigheden over

specifieke details, maar hebben betrekking op een gebrek aan algemene geloofwaardigheid van uw

vluchtrelaas. Het attest bevat verder een herhaling van de door u aangehaalde feiten op het CGVS,

waaraan weinig geloof kan worden gehecht. Bovendien dient er te worden opgemerkt dat er geen

enkele aanwijzing of bewijs bestaat van de band tussen uw gezondheidstoestand en de door u

aangehaalde feiten waarvoor u Ethiopië heeft verlaten. Hier dient aan toegevoegd te worden dat dat

medische redenen op zich geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de

criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich

voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een

aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel

9ter van de wet van 15 december 1980. Het psychologisch attest is dan ook niet van die aard om de

vaststellingen van de Commissaris-generaal te weerleggen.

Tot slot haalt u aan in Libanon als huishoudslaaf te hebben moeten werken. Ook werd u er

verkracht en denkt u dat men een orgaan van u heeft gestolen na een operatie. Vooreerst moet

worden gemeld dat deze problemen geen betrekking hebben op uw vrees voor vervolging in uw

thuisland, aangezien deze zich in het buitenland hebben afgespeeld. Er dient echter te worden

aangestipt dat - niettegenstaande u in Libanon problemen zou hebben kunnen verkregen - het CGVS

uw asielaanvraag dient te beoordelen ten opzichte van Ethiopië - het land waarvan u de nationaliteit

heeft. Bovendien kunnen ook hier enkele vragen worden gesteld bij de geloofwaardigheid van uw

beweringen. Zoals eerder geargumenteerd, bent u namelijk niet eenduidig over uw vertrekdata uit

Ethiopië, waardoor evenzeer uw tijdsindicaties inzake uw verblijf in Libanon onderuit worden gehaald.

Ten tweede lijkt het helemaal niet plausibel dat u in één nacht wandelen van de Libanees-Syrische

grens naar de Syrisch-Tukse grens bent gestapt (CGVS, p. 7). Een blik op de landkaart toont al snel dat

dit onmogelijk is. Ten derde is het vreemd dat u aanhaalt te zijn geopereerd in Libanon, nadat u

bewusteloos werd geslagen, maar daar verder geen uitleg bij kan geven (CGVS, p. 18). Zo weet u niet

of er al dan niet een orgaan, en dan ook nog welk orgaan, zou zijn weggenomen. Dat een specialist in

België u wandelen zou sturen met de mededeling dat iedereen kan worden geopereerd zonder nadien

verder onderzoek te doen, is weinig waarschijnlijk. Bovendien staaft u uw operatie ook niet met een

medisch document.

Bijgevolg kan in het kader van uw asieldossier niet meer worden besloten tot het bestaan van

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of van

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept werd in bijlage aan het administratief

dossier toegevoegd.
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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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u een kind, Y.M.M.

(RRN 14.12.04-337-47) heeft, geboren in België en waarvan de vader de Belgische nationaliteit heeft.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 30 april 2015 een schending aan van de artikelen 48,

48/3, 48/4 en 48/5 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 artikel 3 Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (hierna: Kinderrechtenverdrag), van

artikel 22bis van de Grondwet, van “het beginsel van behoorlijk bestuur van de zorgvuldigheid dat de

administratie verplicht zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te

zorgen dat de feitelijke en juridische aspecten van het dossier in acht worden genomen” en van “het

algemeen beginsel van formele motivering van bestuurshandelingen, en wegens kennelijke

beoordelingsfout in hoofde van de administratie”.

Verzoeksters onwetendheid over de activiteiten van haar vader wijt zij aan het feit dat zij “toen nog jong

was toen zij met vader samen wonde”, dat zij last had van stress “wat het voor haar moeilijk maakt om

details te geven over haar verleden”, dat haar vader “niks over zijn activiteiten gezegd heeft aan zijn

dochter om haar te beschermen” en dat zij “zonder deze problemen nooit uit haar herkomst land zou zijn

vertrokken”.

Waar zij verschillende momenten aangaf met betrekking tot haar vertrek uit Ethiopië, merkt zij op dat zij

“in de war was (en eigenlijk nog steeds is) met betrekking tot het moment dat zij uit Ethiopië vertrok”.

Wat de problemen met de politie betreft, stelt zij “dat het voor haar onmogelijk is om de problemen die zij

gekend heeft met de politie te bewijzen” en dat zij “niet geprobeerd heeft om recente informatie te

verkrijgen over de incidenten met de politie omdat dat voor haar te pijnlijk zou zijn”.

Aangaande de beweerde problemen met haar buren, meent zij dat zij wél “zo duidelijk mogelijk aan alle

vragen een antwoord heeft proberen te geven”. Zij verwijst naar de Proceduregids van UNHCR die

onderstreept dat “La situation de chaque personne doit être appréciée en elle-même”.

Inzake de subsidiaire bescherming wijst verzoekster op het reisadvies van 29 april 2015 van FOD

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot Ethiopië.

Zij stelt “dat het dus passend is verzoekster het statuut van de subsidiaire bescherming toe te kennen

omwille van het risico op vervolging, foltering en onmenselijke en vernederende behandelingen die

verzoekster kan vrezen te ondergaan in geval van terugkeer naar Ethiopië” en meent dat “er reden toe

zijn om de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier terug te zenden maar de CGVS voor een

nieuw onderzoek”, gezien “de situatie in Ethiopië verontrustend is”. Verzoeker benadrukt dat “bij dit

verzoekschrift voldoende artikelen gevoegd zijn om de gestelde beweringen te bevestigen”.

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.
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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. De Raad stelt vast dat verzoeksters verklaringen op alle vlakken vaag, weinig doorleefd zijn en niet

kunnen overtuigen.

Verzoekster kon immers omtrent de activiteiten van haar vader als generaal onder Mengistu amper

concrete informatie geven (gehoor, p. 7). Zij wist niet wat de specifieke taak van haar vader was als

generaal in het trainen van de soldaten (gehoor, p. 10), over hoeveel soldaten hij controle had (gehoor,

p. 11), wat de naam van zijn compartiment was (gehoor, p. 7-8), hoe lang hij generaal was (gehoor, p.

8), welke graad hij had vóór hij gepromoveerd werd tot generaal (gehoor, p. 8), waarom hij bevorderd

werd (gehoor, p. 9), noch kon ze enigszins zijn insignes van generaal beschrijven (gehoor, p. 9). Ook

over het Dergue regime was verzoekster onwetend. Zij kon slechts één collega van haar vader bij naam

noemen, generaal F., doch niet diens taak in het Ethiopisch leger (gehoor, p.10). Verzoekster kon geen

andere grote naam van het regime noemen (gehoor, p. 11). Zij wist niet hoe lang Mengistu aan de

macht was (gehoor, p. 9), wanneer die aan de macht was gekomen (gehoor, p. 8), hoe lang de oorlog

met Eritrea heeft geduurd (gehoor, p. 8) en waar het front lag waar haar vader soldaten heen stuurde

(gehoor, p. 8). Dat verzoekster eveneens over de beweerde gevangenschap van haar vader een

uitermate beperkte kennis had, ondermijnt de geloofwaardigheid van haar asielrelaas des te meer. Zo

wist zij niet hoe lang na de val van het regime haar vader gevangengenomen werd (gehoor, p. 11), waar

hij een tijdlang ondergedoken leefde (gehoor, p. 11-12) en tot hoeveel jaar hij werd veroordeeld (gehoor,

p. 16), terwijl haar zus hem bezocht zou hebben en verzoekster zelf na zijn gevangenneming nog

jarenlang in het land heeft verbleven (gehoor, p. 21). De uitleg in het verzoekschrift dat verzoekster

“toen nog jong was toen zij met vader samen wonde”, dat zij last had van stress “wat het voor haar

moeilijk maakt om details te geven over haar verleden”, dat haar vader “niks over zijn activiteiten gezegd

heeft aan zijn dochter om haar te beschermen” en dat zij “zonder deze problemen nooit uit haar

herkomst land zou zijn vertrokken”, kan haar algehele onwetendheid niet verschonen. Van een

asielzoeker mag wel degelijk worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties coherente,

gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn

vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op

een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek. Van

verzoekster kan bijgevolg worden verwacht dat zij doorleefde ervaringen kan geven en kan antwoorden

op vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken in verband met haar eigen

leven en dat van haar gezinsleden. Het komt immers in de eerste plaats aan verzoekster toe om aan de

hand van een coherent relaas en achtergrondkennis van haar leefwereld, de waarachtigheid van haar

nood tot vluchten aannemelijk te maken. Verzoekster blijft in gebreke de voor haar relaas relevante

elementen aan te reiken.

Verzoeksters verklaringen over haar problemen met de politie kunnen de Raad evenmin overtuigen,

daar het geenszins geloofwaardig is dat de Ethiopische politie na de arrestatie van haar vader het gezin

nog jarenlang zouden hebben geterroriseerd (gehoor, p. 11) om redenen die verzoekster evenmin kon
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duiden. Immers indien haar vader reeds gearresteerd en achter de tralies was gezet dan kan niet

worden ingezien waarom men zijn gezin nog steeds zou lastigvallen zelfs zes jaar na diens dood

(gehoor, p. 14).

Verzoeksters relaas berust bovendien op een fundamentele interne tegenstrijdigheid. Immers indien

verzoeksters vader een dermate belangrijke generaal was met een publieke impact dat hij na zijn dood

nog een bedreiging van het Ethiopische regime zou zijn geweest, dan is geheel uitgesloten dat

verzoekster dit niet nauwgezet zou kunnen toelichten en zelfs aan de hand van objectieve informatie

kon aantonen. Dit is niet het geval, zodat niet aannemelijk is dat verzoeksters vader een dergelijk

belangrijk figuur was. In zoverre hij een gewone officier uit het Dergue regime met een belastend

verleden zou geweest zijn, dan kan evenmin worden aangenomen dat zijn zaak na zijn dood niet zou

zijn afgesloten. Het feit dat verzoeksters zus het land niet verlaten heeft (gehoor, p. 12-13, 16), terwijl

verzoekster uitdrukkelijk aangaf dat het vooral haar zus was die problemen had met de politie (gehoor,

p. 12), doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoeksters verklaringen omtrent de feiten

met de politie. Dit klemt te meer nu niet kan worden ingezien waarom de politie zich met militaire zaken

zou (kunnen) inlaten.

Ten slotte blijkt nog dat verzoekster, eenmaal in veiligheid aangekomen in België, niet meer heeft

geïnformeerd of de politie na haar vertrek nog is langsgekomen (gehoor, p. 12). De beweringen in het

verzoekschrift “dat het voor haar onmogelijk is om de problemen die zij gekend heeft met de politie te

bewijzen” en dat verzoekster “niet geprobeerd heeft om recente informatie te verkrijgen over de

incidenten met de politie omdat dat voor haar te pijnlijk zou zijn” kunnen haar onaannemelijke

verklaringen en gebrek aan interesse niet verschonen. Van een asielzoeker kan immers worden

verwacht dat hij er alles aan zou doen om informatie over zijn recente situatie te bekomen, gezien

actuele informatie van primordiaal belang is om de door verzoekster geschetste vrees in te schatten.

Over de problemen met haar buren verklaarde verzoekster dat een buur, genaamd B., aan hun deur

kwam kloppen omdat zijn broer, die in dienst van het leger was niet meer huiswaarts was gekeerd, te

wreken (gehoor, p. 15), maar de naam van die broer kon verzoekster niet noemen (gehoor, p. 15). Zij

kon evenmin aangeven hoe lang zij problemen had met de buren (gehoor, p. 16), noch of die problemen

vandaag de dag nog hangende zijn (gehoor, p. 16) en waarom dit zou zijn. Dergelijke vage verklaringen,

die geenszins geobjectiveerd worden, kunnen bezwaarlijk volstaan om een enige vrees voor vervolging

aan te tonen.

Ten slotte gaf verzoekster uiteenlopende en incoherente verklaringen over het moment van haar vertrek

uit Ethiopië, wat haar algehele geloofwaardigheid onderuithaalt. Eerst verklaarde zij vijf of zes jaar na de

val van Mengistu het land te hebben verlaten (gehoor, p. 9), met name rond 1997. Later haalde zij aan

dat tussen haar vlucht uit Ethiopië en haar gehoor op het Commissariaat-generaal op 9 februari 2015

zeven of acht jaar in Libanon te hebben verbleven, twee maand in Turkije, drie jaar in Griekenland en

drie jaar in België (gehoor, p. 9-10), wat zou betekenen dat zij 14 jaar geleden zou zijn vertrokken, zijnde

in 2001. Verder beweerde zij nog dat zij momenteel 27 jaar oud was (gehoor, p. 2) en dat zij op 16 of 17

jarige leeftijd was vertrokken (gehoor, p. 5), wat in 2004 zou zijn. Dergelijke afwijkende verklaringen

kunnen de waarachtigheid van een dergelijke vertrek slechts ondergraven. Dat zij “in de war was (en

eigenlijk nog steeds is) met betrekking tot het moment dat zij uit Ethiopië vertrok”, zoals in het

verzoekschrift wordt aangevoerd, bevestigt het leugenachtig karakter van haar verklaringen, daar van

werkelijk beleefde en bepalende ervaringen verwacht kan worden dat deze dermate in het geheugen

gegrift staan dat verzoekster daar in een later stadium nog een gedetailleerde beschrijving van kan

geven, minstens coherente en chronologische verklaringen.

2.4. Waar verzoekster artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (hierna:

Kinderrechtenverdrag) en artikel 22bis van de Grondwet geschonden acht, stelt de Raad vast dat zij

nalaat aan te geven op welke wijze deze artikelen door de bestreden beslissing werden geschonden

(RvS 5 juni 2001, nr. 96.142).

Hoe dan ook, bij gebrek aan directe werking van artikel 22bis, vierde lid van de Grondwet kan

verzoekster zich niet rechtstreeks op deze bepaling beroepen om tot een onwettigheid in de bestreden

beslissing te besluiten. Er dient overigens te worden vastgesteld dat verzoeksters beroep voor de Raad

niet (mede) in naam van haar kind, wier rechten zij geschonden acht, heeft ingesteld. Bovendien kan de

algemene bepaling dat het belang van het kind de eerste overweging is bij elke beslissing die het kind

aangaat, geen afbreuk doen aan de eigenheid van het asielrecht, waar de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet duidelijk omschreven voorwaarden voorzien voor de erkenning als vluchteling dan

wel de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.
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De Raad verwijst verder naar het advies van de Raad van State bij het wetsontwerp houdende

goedkeuring van voormeld Verdrag en besluit dat de bepalingen van artikel 3 van het

Kinderrechtenverdrag, wat de geest, de inhoud en de bewoordingen ervan betreft, op zichzelf niet

volstaan om toepasbaar te zijn zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of

vervolledigen noodzakelijk is. Deze verdragsbepaling is geen duidelijke en juridisch volledige bepaling

die de verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een plicht om op een welbepaalde wijze te handelen,

oplegt. Aan deze bepaling moet derhalve een directe werking worden ontzegd, zodat verzoekers de

rechtstreekse schending van dit artikel van het Kinderrechtenverdrag niet dienstig kunnen inroepen.

2.5. 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

2.6. Waar in het verzoekschrift verwezen wordt naar het reisadvies van 29 april 2015 van FOD

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot Ethiopië

en het volgens verzoekster “dus passend is verzoekster het statuut van de subsidiaire bescherming toe

te kennen omwille van het risico op vervolging, foltering en onmenselijke en vernederende

behandelingen die verzoekster kan vrezen te ondergaan in geval van terugkeer naar Ethiopië”,

antwoordt de Raad dat een reisadvies gericht is op toeristen die niet de nationaliteit bezitten van een

bepaald land afkomstig zijn. Dit reisadvies kan aldus niet zonder meer worden doorgetrokken voor

personen zoals verzoekster die wel deze nationaliteit hebben of van een bepaalde regio afkomstig zijn.

Het reisadvies waarnaar verzoekster verwijst, is dan ook irrelevant en geenszins te beschouwen als een

richtlijn voor de diensten belast met het onderzoek van asielaanvragen, gezien een reisadvies niet slaat

op verzoeksters concrete situatie, doch slechts een algemene strekking heeft en bedoeld is om een

algemene situatieschets te geven voor bezoekers van het betrokken land (RvS, nr. 174.848 van 25

september 2007; RvS, nr. 176.206 van 26 oktober 2007).

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

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

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit 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.

2.8. 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.

2.9. Geheel ten overvloede wijst de Raad op verzoeksters verklaring de kleindochter te zijn van een

Italiaanse grootvader. Ter terechtzitting werden de partijen hierop aangesproken doch geen van hen had

onderzocht indien en onder welke voorwaarden verzoekster aanspraak kon maken op de Italiaanse

nationaliteit.

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.
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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 elf januari tweeduizend zestien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME K. DECLERCK


