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nr. 167 643 van 13 mei 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 27 januari 2016

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

staatlozen van 23 december 2015.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 23 februari 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 maart 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN loco advocaat H. CHATCHATRIAN, die verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Ethiopische nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit de stad Godey en tot de Somali-

etnie te behoren, meer bepaald tot de Ogadenclan. U bent gehuwd met A.I.F. en samen hebben

jullie drie dochters. Uw echtgenote en kinderen verblijven momenteel in Ethiopië.

Op jonge leeftijd verloor u uw vader die werd vermoord door de Ethiopische autoriteiten omdat hij lid

was van het ONLF. Nadien had uw broer F. zich aangesloten bij de militaire tak van het ONLF. U

ondersteunde zijn groep door hen water en voedsel te brengen. Op 6 januari 2014 kwamen de

Ethiopische agenten langs bij u thuis om u te arresteren. U werd ervan verdacht het ONLF te steunen.

U werd meegenomen en opgesloten in de gevangenis van Jijiga. Nadat u 25.000 Birr had betaald, werd

u vrijgelaten op 10 juni 2014. U moest ook uw broer aanmanen zich over te geven aan de autoriteiten.
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Een jaar lang hield u de agenten die naar uw broer kwamen vragen aan het lijntje. U bleef uw broer en

zijn groepering bevoorraden. Kort nadat u de agenten via telefoon had laten spreken met uw broer, werd

hij gedood door de autoriteiten, samen met een kompaan van hem. Dit was op 10 mei 2015. Opnieuw

werd u gearresteerd, samen met uw jongere broer D.. U denkt te zijn verklikt door gevangen genomen

militieleden. U werd naar de gevangenis van Godey gebracht en gemarteld. Na zeven dagen kon u

echter reeds ontsnappen uit de gevangenis, op 18 mei 2015.

Na acht dagen te hebben gewandeld, trok u illegaal de grens met Kenia over, vanwaar u verder naar

Europa trok. Op 1 juli 2015 vroeg u asiel aan in België.

In Ethiopië vreest u de autoriteiten die u ervan beschuldigen lid te zijn van het ONLF.

Ter staving van uw asielaanvraag en identiteit legt u uw Ethiopische identiteitskaart neer, drie

schooldocumenten, drie rijdocumenten in verband met uw werkzaamheden als taxichauffeur, een

buitenlands attest van het ONLF en een Belgisch medisch voorschrift.

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 omdat de door u ingeroepen feiten

niet geloofwaardig zijn.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u niet consistent bent over het aantal bezoekjes van de

agenten nadat u werd vrijgelaten uit de gevangenis van Jigjia. Wanneer u namelijk uw volledige

asielverhaal aan het vertellen bent, haalt u aan dat de agenten een jaar lang iedere dag bij u op bezoek

kwamen met de vraag wanneer uw broer zich zou komen aangeven. Dit was namelijk een voorwaarde

voor uw vrijlating uit die gevangenis (CGVS, dd. 04/11/2015, p. 9). Het is dan ook bedenkelijk dat u deze

dagelijkse bezoekjes tijdens uw gehoor minimaliseert naar een vijf- of zestal keer, verspreid over het

jaar, wanneer daar wordt op doorgevraagd (CGVS, p. 23). Uw argument dat u verkeerd moet hebben

gecommuniceerd, is geen verklaring voor deze incoherentie. Verwacht mag worden dat u eenduidige

verklaringen aflegt wanneer u over uw persoonlijk vluchtrelaas vertelt.

Vervolgens is de manier waarom u de agenten een laatste keer naar uw broer leidde

weinig geloofwaardig. Zo verklaart u het telefoonnummer van uw broer aan de agenten te hebben

gegeven zodat zij uw broer konden contacteren en nadien opsporen (CGVS, p. 23-24). In de

Ethiopische context lijkt het echter weinig aannemelijk dat iemand die opgegroeid is in een gezin dat

leden afvaardigt aan een illegale oppositiegroepering als het ONLF zo onvoorzichtig en ondoordacht te

werk zou gaan dat hij het telefoonnummer van zijn militante broer zou doorgeven aan de autoriteiten.

Voorgaande vaststellingen tasten de geloofwaardigheid aan van uw “samenwerking” met de

politie.

Vervolgens moet worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft kunnen maken dat uw broer

actief militielid was bij de militaire tak van het ONLF en u voedsel leverde aan zijn groepering.

Hierdoor worden ook uw persoonlijke vervolgingsfeiten ongeloofwaardig geacht. Zo haalt u aan dat uw

broer sinds 2010 bij de groepering van Bir Jeex was aangesloten, die vecht van Godey tot Qoloxey

(CGVS, p. 11-12). U hielp zijn groep door eten te brengen wanneer dat werd gevraagd (CGVS, p. 9).

Het is echter merkwaardig dat u amper informatie over uw broer zijn groep kunt geven. Zo heeft u er

geen idee van uit hoeveel personen zijn groep bestond en hoe zijn groep was gestructureerd (CGVS, p.

12). Ook vreemd is dat u maar één andere persoon behalve uw broer bij naam kan benoemen die

aangesloten was bij Bir Jeex (CGVS, p. 12-13). Nochtans haalt u aan dat er soms een deel van hen

naar u toekwam en ze de namen hadden verteld (CGVS, p. 12). Geconfronteerd met de bedenking dat

het dan ook vreemd is dat u maar één persoon naast die van uw broer kent, terwijl u ook meewerkte,

haalt u aan dat u wel de namen kent van degenen van uw clan die lid zijn van het ONLF (CGVS, p.

13). Hierop doorgevraagd is het dan ook bedenkelijk dat u slechts twee personen kan opnoemen: Y.A.

en M., een commandant (CGVS, p. 13). Van een persoon die aanhaalt dat zijn vader en zijn broer lid

waren of zijn van het ONLF, en zelf ook steun gaf aan het ONLF, mag worden verwacht dat die meer

informatie zou kunnen geven over de structuur en meer personen bij naam zou kennen die eveneens lid

zijn.

Ook uw kennis over de omstandigheden waarin uw broer zou zijn omgekomen bij een actie

tussen het ONLF en de overheid, is te beperkt om geloofwaardig te worden geacht. Zo kan u enkel

kwijt dat het gedode lichaam van uw broer na een gevecht op 10 mei 2015 (CGVS, p. 14) samen met

een andere dode werd tentoongesteld in het stadion van Godey (CGVS, p. 21). Het is echter vreemd dat

u als lid van een aan het ONLF gelieerde familie geen enkele informatie kan geven over het gevecht

waarbij hij werd omgebracht (CGVS, p. 21), dat u niet weet hoeveel gewonden er tijdens het gevecht

waren gevallen (CGVS, p. 21) en dat u niet weet wie die andere dode strijder was (CGVS, p. 21).

Vervolgens slaagt u er niet in aannemelijk te maken opgesloten te zijn geweest in de gevangenis

van Jijiga. Uw kennis over uw medegevangenen, waarmee u vijf maand tussen vier muren zou hebben



RvV X - Pagina 3

geleefd, is namelijk nihil. Zo kan u weliswaar zeven van de acht gevangenen bij naam noemen, maar

meer dan dat ze gelinkt werden aan het ONLF weet u niets te vertellen over de feiten die de overheid

hen verweet te hebben gepleegd en waarom ze in de gevangenis zaten (CGVS, p. 16). Uw verklaring

dat men elkaars geheimen niet vertelde, is weinig afdoend (CGVS, p. 16-17). U zat vijf maand met deze

mannen opgesloten tussen vier muren en er wordt door het CGVS gevraagd waarvan de overheid hen

beschuldigde, niet of ze effectief die feiten hadden gepleegd. Wanneer u dan wordt uitgenodigd wat

meer te vertellen over medegevangenen als M.D., J. of A., slaagt u eveneens geen verdere informatie te

geven (CGVS, p. 17). Zo weet u niet wanneer Ah. en Ab. werden gearresteerd en dus in de gevangenis

werden opgesloten. Zelfs van A., nochtans na u toegekomen, weet u niet meer wanneer deze toekwam

en onder welke omstandigheden hij was gearresteerd (CGVS, p. 18 & p. 19). Wanneer dan wordt

gepeild naar uw ondervragingen slaagt u er evenmin in adequate en doorleefde verklaringen af te

leggen. Zo haalt u weliswaar aan vooral de eerste maand heel veel te zijn ondervraagd en ook nadien

heel veel vragen te hebben gekregen, maar wanneer dieper wordt doorgevraagd naar welke vragen

de agenten u dan allemaal stelden, komt u niet verder dan wel heel algemene vragen als met wie u

samenwerkte, hoe u uw broer hielp, met wie hij samenwerkte en wie u in opstand wou doen brengen

(CGVS, p. 18). Meer kan u niet vertellen over wat u voor de voeten kreeg geworpen tijdens de vele

ondervragingen. Het spreekt voor zich dat uit dergelijke beperkte, weinig doorleefde verklaringen over

uw leven in de gevangenis weinig overtuigingskracht spreekt. Uw zeer rudimentaire en algemene

bewoordingen geven uw verklaringen dan ook een weinig doorleefd karakter, waardoor de door u

ingeroepen feiten onaannemelijk worden.

Ook uw gevangenschap in Godey, met uw daaraan gekoppeld ontsnappingsverhaal, is

weinig geloofwaardig. Zo haalt u aan over de muur van het toilet te zijn gesprongen waarna u

onmiddellijk op vrije voeten was (CGVS, p. 25). Wanneer wordt gevraagd of dit zo snel mogelijk is, haalt

u bijkomend aan dat u gewoon over de muur hebt kunnen klimmen. De hoogte van de muur komt

namelijk maar tot net boven het voorhoofd, haalt u aan (CGVS, p. 25). Iemand die, zoals de tolk, groter

is dan u, kan zelfs gewoon vanuit de gevangenis naar de mensen in de straat zwaaien, beklemtoont u

om aan te geven dat ontsnappen echt niet zo een huzarenstukje was (CGVS, p. 25). Wanneer u dan

over de muur was gesprongen, hebt u het gewoon op een lopen kunnen zetten. Er is niemand achter u

aan gekomen (CGVS, p. 27). Er moet echter worden opgemerkt dat het ontsnappingsverhaal zoals u

het schetst weinig plausibel overkomt. Ten eerste is het namelijk weinig aannemelijk dat de

gevangenis van Godey zo opgebouwd zou zijn dat gevangenen er gewoon over de muur zouden

kunnen springen. Ten tweede is het weinig aannemelijk dat deze gevangenis zo slecht bewaakt zou zijn

dat men gevangenen zo makkelijk zou laten ontsnappen en men het dan ook niet onmiddellijk zou

doorhebben dat er iemand ontsnapt zou zijn. Ook al zou die van binnenuit hulp hebben kunnen krijgen

zoals u (CGVS, p. 24-25). Ten derde, tot slot, is het eveneens niet aannemelijk dat de Ethiopische

overheid een recidivist die opnieuw gearresteerd werd omwille van ONLFactiviteiten zo eenvoudig zou

laten ontsnappen en ook geen zoekactie naar die ontsnapte zou verrichten.

Het is dan ook vreemd dat u, eenmaal in veiligheid aangekomen in België, bij uw echtgenote niet

meer heeft geïnformeerd of zij de Ethiopische autoriteiten nog over de vloer heeft gehad na uw

ontsnapping (CGVS, p. 27). Nochtans verklaart u sinds u in België bent, nog contact te hebben gehad

met uw echtgenote (CGVS, p. 4). U haalt aan dat het zou kunnen dat de agenten naar u op zoek zijn,

maar u heeft er geen weet van. Deze reactie is bedenkelijk voor iemand die zijn thuisland is ontvlucht.

Uw echtgenote heeft namelijk uw documenten uit Ethiopië opgestuurd (CGVS, p. 27), het is dan ook

vreemd dat zij u niet zou kunnen vertellen of de autoriteiten nog naar u op zoek zouden zijn. Dat u dan

ook geen informatie kan geven over een stand van zaken en u daar ook geen interesse in toont

aangezien u het blijkbaar niet heeft gevraagd, 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.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er geen geloof gehecht worden aan het door

u geopperde vrees voor vervolging door de Ethiopische autoriteiten, en u heeft dan ook niet aannemelijk

kunnen maken dat in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie

van Genève, in aanmerking genomen kan worden, of dat u, bij een eventuele terugkeer naar uw land

van oorsprong, een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming, zou lopen.

De door u, in het kader van uw asielaanvraag, neergelegde documenten, wijzigen bovenstaande

vaststellingen niet. Uw identiteitskaart zegt enkel iets over uw identiteit, die niet in twijfel wordt

getrokken. Ook uw schooldocumenten en documenten over uw werkzaamheden als taxichauffeur

zeggen enkel iets over uw scholing en werkzaamheden en niets over uw vrees voor vervolging door de

Ethiopische autoriteiten. De brief van het ONLF, opgesteld door de een buitenlands ONLF-bureau, kan

enkel worden aanvaard voor zover het wordt gedragen door plausibele en geloofwaardige verklaringen,
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hetgeen hier, zoals hierboven werd vastgesteld, niet het geval is. Uit het medisch attest uit België blijkt

inderdaad dat u twee littekens hebt, maar niet onder welke omstandigheden u deze hebt opgelopen.

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.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 27 januari 2016 in een eerste middel een schending aan

van de artikelen 48/3 en 48/4 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 het redelijkheidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht en van artikel 3

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955

(hierna: EVRM).

Aangaande het aantal bezoeken van de agenten na zijn vrijlating, stelt hij dat hij heeft verteld “dat de

agenten haar na haar vrijlating veel kwamen bezoeken en naar zijn broer vroegen”. Hij klaagt aan dat de

commissaris-generaal zich “fixeert op kleine details om het gehele asielrelaas van verzoekende partij in

twijfel te trekken” en “de essentie van het hele vluchtrelaas” verliest.

Verzoeker legt uit dat hij “verschillende malen aangesproken werd door de agenten van de overheid en

dat zij hen voor bijna een jaar aan het lijntje kon houden”, maar dat ze uiteindelijk “het GSM nummer

gevraagd/geëist (hebben) van de broer van verzoekende partij”. Hij legt uit dat hij zich niet “in de

mogelijkheid (bevond) om de agenten te weigeren, gezien zij erg makkelijk hem zouden kunnen

oppakken, mishandelen en doden” en dat hij “er ook niet bij stil (stond) dat zij het nummer zouden

traceren en dacht zij niet dat het louter meedelen van het nummer van haar broer, zijn leven in gevaar

zou brengen”.

Verzoeker meent dat hij wél “op een zeer coherente en consistente manier” zijn verhaal uiteengezet

heeft en benadrukt dat hij “niet op de hoogte was van de vergaderingen, samenstelling enz van de

militaire groep van haar broer”. Volgens hem stelt de commissaris-generaal “te grote verwachtingen

voorop aangaande de kennis van verzoekende partij met betrekking tot de structuur van de organisatie

ONLF en met betrekking tot de leden en activiteiten”, terwijl verzoeker niet op de hoogte is van het doen

en laten van zijn vader en broer gezien de beiden een grote afwezigheid in zijn leven waren. Hij wijst

erop dat hij nooit heeft beweerd een vooraanstaand lid geweest te zijn van het ONLF. Vervolgens wijst

verzoeker op de “bijzonder veel informatie” die hij gegeven heeft tijdens zijn gehoor: “Uit het

gehoorverslag van het CGVS blijkt aldus dat zij wel degelijk redelijk wat informatie bezit omtrent de

verdeling van de organisatie. Zij kon vertellen over hoeveel delen de groepering bestond, de benaming

ervan en waar zij actief zijn.”.

Volgens verzoeker heeft hij ook “uitgebreid verteld” over de moord op zijn broer: “De details die

verzoekende partij vertelde – het feit dat haar broer vermoord werd, in een voetbalstadion

tentoongesteld werd, dat hij niet mocht begraven worden, dat de ouderen erop stonden dat hij alsnog

zou worden begraven gezien dit de traditie was, dat verzoekende partij thuis werd opgepakt en haar

moeder ziek werd van verdriet, dat haar echtgenote bij het protest van de arrestatie van verzoekende

partij mishandeld werd en zij hierdoor een miskraam kreeg, dat verzoekende partij gefolterd werd bij de

rivier om informatie te lossen,… - kon zij onmogelijk verteld hebben indien zij dit alles niet zelf had

meegemaakt.”.

Verzoeker meent dat hij ook over zijn gevangenschap “zeer uitgebreid” verteld heeft. Hij stelt: “Het is

toch niet vreemd dat met elkaar niet alles verteld in de gevangenis?? Zoals verzoekenede partij aangaf,

vertelden de gevangenen elkaar niets in detail omdat er altijd de mogelijkheid bestond dat zij zouden

gefolterd worden en op die manier gedwongen worden om elkaars geheimen prijs te geven of elkaar te

verklikken.”. Volgens verzoeker maakt de commissaris-generaal “zich er al te gemakkelijk vanaf door

louter te stellen dat zij de uitleg van verzoekende partij ‘weinig aannemelijk’ vindt, zonder dat zij haar

enige vorm van inconsistentie of contradictie kan verwijten”. Hij benadrukt dat hij zijn gevangenschap

ondersteunt met een medisch attest.
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2.2. Verzoeker voert in een tweede middel een schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel, van de materiële motiveringsplicht en van artikel 3

EVRM.

Verzoeker wijst erop dat hij een medisch attest neerlegt waaruit blijkt dat hij “verwondingen heeft

opgelopen”. Hij stelt dat hij “systematisch mishandeld (werd) in de gevangenis, met de littekens als

gevolg”, wat door het attest bevestigd zou worden.

Hij bespreekt de arresten I. tegen Zweden, van 5 september 2013, nr. 61204/09, en R.J. tegen Frankrijk,

van 19 september 2013, nr. 10466/11. Verzoeker is van mening “dat de cumul van de algemene slechte

veiligheid in Ethiopië, haar specifieke toestand en het bewijs van de in het verleden opgelopen fysieke

pijn moeten leiden tot een erkenning als vluchteling. Zo kan het lacunaire karakter van het asielrelaas

van verzoekende partij – volgens verwerende partij- niet volstaan om zware twijfels te hebben over de

oorzaak van de talrijke littekens van verzoekende partij.”.

2.3. Verzoeker vraagt de bestreden beslissing te hervormen en zijn vluchtelingenstatus te erkennen,

minstens de subsidiaire bescherming toe te kennen. In uiterst subsidiaire orde vraagt verzeker de

bestreden beslissing te vernietigen.

Beoordeling

2.4. 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 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

2.5. De Raad stelt vast dat de geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoeker wordt aangetast

door de onaannemelijke en vage verklaringen van verzoeker over zijn beweerde “samenwerking” met de

politie, over het lidmaatschap van zijn broer bij de militaire tak van het ONLF, over zijn eigen bijdrage

aan deze groepering, over de omstandigheden waarin zijn broer is omgekomen bij een actie tussen het

ONLF en de overheid, over zijn maandenlange gevangenschap in Jijiga en in Godey en over zijn

ontsnapping uit deze laatste gevangenis.
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2.6. Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat verzoeker heeft verteld “dat de agenten haar na

haar vrijlating veel kwamen bezoeken en naar zijn broer vroegen”, wijst de Raad erop dat verzoeker

aanvankelijk verklaarde dat de agenten een jaar lang iedere dag bij hem op bezoek kwamen met de

vraag wanneer zijn broer zich zou komen aangeven, gezien dit een voorwaarde was voor zijn vrijlating

uit die gevangenis (“Iedere dag kwamen soldaten om te vragen waar broer was”; gehoor, p. 9), terwijl hij

later tijdens het gehoor plots aangaf dat de agenten slechts een vijf - of zestal keer, verspreid over het

jaar, langskwamen (“5-6 keer in totaal.”; gehoor, p. 23). Het verschil tussen “iedere dag” een jaar lang en

een 5-6 keer gedurende een jaar is uiteraard dermate groot dat dit slechts kan aantonen dat het

asielrelaas niet op waarheidsgetrouwe ervaringen en belevingen steunt en dus verzonnen is.

2.7. Verder is het geenszins geloofwaardig dat verzoeker de moeite deed de agenten “voor bijna een

jaar aan het lijntje (te) houden”, zoals verzoeker aangaf tijdens zijn gehoor en in het verzoekschrift, maar

dat hij dan zo ondoordacht was om vervolgens de agenten het GSM-nummer van zijn broer te geven.

De loutere stelling van verzoeker op het Commissariaat-generaal - “Op dat moment stond ik daar niet bij

stil” (gehoor, p. 24) - en zijn uitleg in het verzoekschrift - dat hij zich niet “in de mogelijkheid (bevond) om

de agenten te weigeren, gezien zij erg makkelijk hem zouden kunnen oppakken, mishandelen en doden”

en dat hij “er ook niet bij stil (stond) dat zij het nummer zouden traceren en dacht zij niet dat het louter

meedelen van het nummer van haar broer, zijn leven in gevaar zou brengen” - komen geenszins

aannemelijk over, vallen niet te rijmen met een persoon die beweerdelijk opgroeide in een gezin dat

leden afvaardigt aan een illegale oppositiegroepering als het ONLF en gedurende een jaar de agenten

blijkbaar wél wist af te wimpelen. Opnieuw kan de Raad slechts vaststellen dat verzoekers asielrelaas

niet doorleefd is.

2.8. Waar in het verzoekschrift wordt gewezen op de “bijzonder veel informatie” die verzoeker had over

het ONLF, merkt de Raad op dat verzoeker alleszins niet kon antwoorden op vragen inzake eenvoudige,

direct waarneembare en elementaire zaken in verband met zijn eigen leven. Uit verzoekers verklaringen

blijkt dat zijn broer sinds 2010 bij de groepering van Bir Jeex was aangesloten (gehoor, p. 11-12) en dat

verzoeker zelf deze groep regelmatig hielp door eten te brengen wanneer dat werd gevraagd (“Een keer

per week, om de twee weken, wanneer ze mij nodig hadden.”; gehoor, p. 22). Verzoeker had er echter

geen idee van uit hoeveel personen de groep bestond - terwijl dit van belang was voor de hoeveelheid

voedsel die nodig was - of hoe de groep was gestructureerd (gehoor, p. 12). Hij kon slechts één andere

persoon behalve zijn broer bij naam noemen die aangesloten was bij Bir Jeex, hoewel hij zelf aangaf dat

andere leden naar hem toekwamen en namen noemden (gehoor, p. 12-13), en kende slechts twee

namen van clanleden die lid zijn van het ONLF (gehoor, p. 13). Van verzoeker, die inderdaad aangaf

geen vooraanstaand lid geweest te zijn van het ONLF, zoals wordt benadrukt in het verzoekschrift, kan

wel degelijk worden verwacht dat hij gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt over dergelijke

waarneembare zaken 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. Het komt immers in

de eerste plaats aan verzoeker toe om aan de hand van een coherent relaas, achtergrondkennis van

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

2.9. De Raad kan verzoeker evenmin volgen waar hij in het verzoekschrift meent dat “De details die

verzoekende partij vertelde – het feit dat haar broer vermoord werd, in een voetbalstadion tentoon

gesteld werd, dat hij niet mocht begraven worden, dat de ouderen erop stonden dat hij alsnog zou

worden begraven gezien dit de traditie was, dat verzoekende partij thuis werd opgepakt en haar moeder

ziek werd van verdriet, dat haar echtgenote bij het protest van de arrestatie van verzoekende partij

mishandeld werd en zij hierdoor een miskraam kreeg, dat verzoekende partij gefolterd werd bij de rivier

om informatie te lossen,… - kon zij onmogelijk verteld hebben indien zij dit alles niet zelf had

meegemaakt.”. Uit verzoekers verklaringen blijkt immers dat hij eigenlijk niets wist over het gevecht

waarbij zijn broer werd omgebracht (gehoor, p. 21), over het aantal gewonden door het gevecht (gehoor,

p. 21) en over de andere dode strijder die samen met zijn broer tentoongesteld werd in het stadion van

Godey (gehoor, p. 21). Als lid van een aan het ONLF gelieerde familie kan nochtans verwacht worden

dat verzoeker over dergelijke zaken informatie zou hebben of zich hierover minstens zou kunnen

informeren, wat hij kennelijk heeft nagelaten, hoewel hij thans vanuit België nog contact heeft met zijn

echtgenote in Ethiopië. De ‘details’ die verzoeker wel opsomde komen dan ook voor als feiten die

verzoeker theoretisch heeft opgedaan.

2.10. Aangaande zijn gevangenschap merkt verzoeker op dat hij hierover wél “zeer uitgebreid” verteld

heeft, stelt hij “Het is toch niet vreemd dat met elkaar niet alles verteld in de gevangenis?? Zoals

verzoekenede partij aangaf, vertelden de gevangenen elkaar niets in detail omdat er altijd de
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mogelijkheid bestond dat zij zouden gefolterd worden en op die manier gedwongen worden om elkaars

geheimen prijs te geven of elkaar te verklikken.” en meent hij dat de commissaris-generaal “zich er al te

gemakkelijk vanaf maakt door louter te stellen dat zij de uitleg van verzoekende partij ‘weinig

aannemelijk’ vindt, zonder dat zij haar enige vorm van inconsistentie of contradictie kan verwijten”. De

Raad benadrukt dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet alleen kan worden afgeleid uit

tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. In casu kon

verzoeker niets te vertellen over de feiten die de overheid zijn medegevangenen verweet of over

waarom ze in de gevangenis zaten (gehoor, p. 16). Hij wist niet wanneer medegevangenen Ah. en Ab.

werden gearresteerd en opgesloten. Ook van A., die nochtans na verzoeker in de gevangenis toekwam,

wist hij niet wanneer deze toekwam en onder welke omstandigheden hij was gearresteerd (gehoor, p.

18-19). Ook over zijn ondervragingen in de gevangenis bleef verzoeker onaannemelijk vaag (gehoor, p.

18). Zijn verklaringen over zijn ontsnapping uit de gevangenis van Godey - dat hij over de (lage) muur

van het toilet is gesprongen waarna hij onmiddellijk op vrije voeten was, niemand opmerkte dat hij

ontsnapt was en niemand achter hem aankwam (gehoor, p. 25-27) - zijn geenszins te verzoenen met

het doel van een gevangenis en zijn ongeloofwaardig.

2.11. Ten slotte gaf verzoeker toe dat hij, eenmaal in veiligheid aangekomen in België, bij zijn

echtgenote niet meer heeft geïnformeerd of zij de Ethiopische autoriteiten nog over de vloer heeft gehad

na zijn ontsnapping en vlucht (gehoor, p. 27), hoewel hij zelf meende dat het mogelijk is dat er nog

agenten naar hem aan het zoeken zijn. De Raad benadrukt dat van een asielzoeker nochtans kan

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 verzoeker geschetste vrees in te

schatten. Van verzoeker kon bijgevolg redelijkerwijs worden verwacht dat hij ernstige pogingen

onderneemt om zich te informeren over de evolutie van zijn persoonlijke problemen, temeer daar hij

vanuit België nog contact heeft met zijn echtgenote (gehoor, p. 4) en zij zelfs zijn documenten uit

Ethiopië heeft opgestuurd (gehoor, p. 27). Verzoekers onwetendheid hieromtrent en zijn nalatige

handelingen om zich te informeren wijzen op een gebrek aan interesse en ondergraven opnieuw de

waarachtigheid van verzoeker asielrelaas.

2.12. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het minimaliseren van de vastgestelde

onwetendheden, het louter tegenspreken van de motivering in de bestreden beslissing en het herhalen

van zijn verklaringen, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de

conclusies in de bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoeker weerlegt dan ook geenszins de

besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het

administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve

blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.

2.13. Verzoeker wijst er in zijn verzoekschrift op dat hij een medisch attest neerlegt waaruit blijkt dat hij

“verwondingen heeft opgelopen”. Hij stelt dat hij “systematisch mishandeld (werd) in de gevangenis, met

de littekens als gevolg”, wat door het attest bevestigd zou worden. Hij bespreekt de arresten I. tegen

Zweden, van 5 september 2013, nr. 61204/09, en R.J. tegen Frankrijk, van 19 september 2013, nr.

10466/11, en is van mening “dat de cumul van de algemene slechte veiligheid in Ethiopië, haar

specifieke toestand en het bewijs van de in het verleden opgelopen fysieke pijn moeten leiden tot een

erkenning als vluchteling. Zo kan het lacunaire karakter van het asielrelaas van verzoekende partij –

volgens verwerende partij- niet volstaan om zware twijfels te hebben over de oorzaak van de talrijke

littekens van verzoekende partij.”.

Het door verzoeker op het Commissariaat-generaal neerlegde medisch attest vermeldt “2 cicatrices

ovales de +- 4x2 cm” en “Le patient déclare que ces lésions lui ont été provoquées en Ethiopie”.

Uit de arresten I. tegen Zweden, van 5 september 2013, nr. 61204/09, en R.J. tegen Frankrijk, van 19

september 2013, nr. 10466/11 kan worden afgeleid dat indien dat bewijsmiddel een sterke aanwijzing

vormt dat de gestelde onmenselijke behandeling in het land van herkomst of bestendig verblijf, het letsel

van de asielzoeker heeft veroorzaakt, kan dat de betrokken staat ertoe verplichten om nader onderzoek

naar dat bewijsmiddel te laten verrichten om twijfel weg te nemen van het risico dat de asielzoeker na

uitzetting naar het desbetreffende land wordt onderworpen aan een behandeling in strijd met artikel 3

EVRM. In I. tegen Zweden werden de vastgestelde verwondingen in het medisch attest precies

omschreven en in R.J. tegen Frankrijk wordt in het medisch attest melding gemaakt van significante en

zichtbare littekens op het lichaam die consistent kunnen zijn met de door de asielzoeker afgelegde

verklaringen aangaande de timing en de aard van de ondergane folteringen. Of het bewijsmiddel tot

nader onderzoek noopt, moet de staat beoordelen in het licht van de gestaafde dan wel geloofwaardig te
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achten persoonlijke situatie van de asielzoeker en tegen de achtergrond van de algemene situatie in het

desbetreffende land (cf. § 53 t/m 56 van het arrest R.C. tegen Zweden, van 9 maart 2010, nr. 41827/07,

§ 41 t/m 44 van het arrest D.N.W. tegen Zweden, van 6 december 2012, nr. 29946/10, § 62 van het

arrest I. tegen Zweden, van 5 september 2013, nr. 61204/09, en § 39 t/m 42 van het arrest R.J. tegen

Frankrijk, van 19 september 2013, nr. 10466/11). Dat andere onderdelen van het asielrelaas

ongeloofwaardig zijn, hoeft niet in de weg te staan aan het ontstaan van voormelde verplichting, in het

bijzonder niet indien op het lichaam van de asielzoeker significante littekens of verwondingen zichtbaar

zijn, deze littekens of verwondingen stroken met zijn stelling dat autoriteiten van het desbetreffende land

hem onmenselijk hebben behandeld, deze stelling bevestiging vindt in betrouwbare algemene informatie

over dat land en uit deze informatie ook kan worden afgeleid dat autoriteiten van dat land personen als

de asielzoeker na terugkeer mogelijk aan een onderzoek onderwerpen en zij tijdens dat onderzoek

onmiddellijk van de littekens of verwondingen op de hoogte kunnen raken (cf. § 67 t/m 69 van voormeld

arrest I. tegen Zweden, § 39 en 42 van voormeld arrest R.J. tegen Frankrijk en § 66 en 72 van het arrest

Z.M. tegen Frankrijk, van 14 november 2013, nr. 40042/11). Voor het ontstaan van voormelde

verplichting is ook van belang of de asielzoeker nog ander bewijsmateriaal heeft overgelegd ter staving

van zijn betoog dat hij na uitzetting naar het desbetreffende land zal worden onderworpen aan een

behandeling in strijd met voormeld artikel (cf. § 40 t/m 43 van het arrest MO.M. tegen Frankrijk, van 18

april 2013, nr. 18372/10, en § 77 t/m 79 van voormeld arrest Z.M. tegen Frankrijk). Uit deze arresten

blijkt dus dat het niet volstaat een medisch attest voor te leggen. Immers niet enkel de inhoud van het

attest is relevant maar deze moet in het licht van de asielaanvraag, van de verklaringen van de

verzoeker en de landeninformatie worden beoordeeld.

In casu is de Raad van oordeel dat het medisch attest dat verzoeker bijbrengt niet noopt tot nader

onderzoek, gezien het attest enkel vaststelt dat verzoeker twee littekens heeft en dat verzoeker

verklaarde dat hij deze letsels opliep in Ethiopië, wat algemeen en geenszins van betekenis is. De arts

deed slechts vaststellingen betreffende de fysieke gezondheidstoestand van verzoeker. De arts kan -

rekening houdend met zijn bevindingen - vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

verwondingen, maar kan nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen

waarbij de verwondingen werden opgelopen (RvS, nr. 132.261 van 10 juni 2004). Het dient te worden

herhaald dat het feitenrelaas van verzoeker ongeloofwaardig is en hij geen andere documenten

neerlegde ter staving van zijn asielrelaas.

2.14. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker 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

2.15. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM dient te worden opgemerkt dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

Vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS

24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de

Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf.

HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

2.16. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

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

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere

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

Vreemdelingenwet.

2.17. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij

in geval van een terugkeer naar zijn 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.

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

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

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

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

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

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

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien mei tweeduizend zestien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


