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nr. 174 886 van 19 september 2016

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, op 10 juni 2016 heeft

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

13 mei 2016.

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 1 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DEPOVERE, die loco advocaat T. COECKELBERGS

verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché E. DEWIL, 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

U verklaart een etnische Amhara te zijn en de Ethiopische nationaliteit te bezitten. U bent afkomstig uit

de stad Jigjiga in de provincie Somali. Uw vader was kolonel in het leger tijdens het Derg-regime.

Vanwege deze positie in het Derg-regime had uw vader regelmatig problemen met een man, G(...)

genaamd, die een hoge positie in het huidige regime heeft. Uw vader werd onder andere verschillende

keren gearresteerd. Zelf werd u, wanneer u dertien jaar was, geslagen door mensen van het regime. In

2011 kwam uw vader om het leven nadat hij een val van vijftien meter maakte op zijn werk als arbeider

op een bouwwerf. G(...) zei jullie dat hij en de eigenaar van de werf achter de dood van uw vader zaten.

Sindsdien benaderde G(...) u elke week en bedreigde hij u met de dood. Wanneer u twintig jaar was
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werd u door G(...) en twee andere kompanen geslagen. In juni 2015 bent u uit Ethiopië vertrokken. Op

26 september 2015 kwam u in België aan. Op 2 oktober 2015 vroeg u asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

Uw verklaringen aangaande uw problemen vanwege de vroegere functie van uw vader in het leger

tijdens het Derg-regime zijn dermate vaag en incoherent dat er geen geloof aan kan worden gehecht.

Op het CGVS geeft u aan dat uw familie geviseerd werd door een zekere G(...), iemand die een vete

had met uw vader omwille van zijn positie als kolonel in het leger tijdens het Derg-regime. In 2011 zou

hij het werkongeval van uw vader hebben veroorzaakt. Nadien bedreigde hij u en uw familie op

wekelijkse basis met de dood omwille van de vroege functie van uw vader in het leger. Op uw twintigste

werd u ook fysiek door hem en zijn kompanen mishandeld (CGVS, p. 8-12).

Vooreerst is het zeer opvallend dat u tijdens het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

niets vermeld heeft over uw problemen met G(...). U vermeldde louter op uw dertiende en op uw

twintigste door militairen geslagen te zijn. Daarnaast vermeldde u dat uw vader een werkongeval had en

dat de werfeigenaar niet wilde opdraaien voor de medische kosten. Over G(...) en het feit dat hij achter

de dood van uw vader zou zitten en reeds jarenlang uw familie zou terroriseren vertelde u niets.

Evenmin vermeldde u iets over de oorzaak van uw problemen, namelijk de hoge positie van uw vader in

het leger tijdens het Derg-regime. Ook op het CGVS verklaart u initieel dat uw vader nooit ander werk

had gehad naast zijn job als arbeider in de bouwsector (CGVS, p. 6). Op de vraag wat u zou vrezen bij

terugkeer naar Ethiopië zei u verder dit niet te weten (vragenlijst CGVS, p. 2 en 3). Het feit dat u op de

DVZ niets vermeldde over uw, op het CGVS plots aangehaalde, problemen in Ethiopië doet ernstig

twijfelen aan de geloofwaardigheid van deze problemen. Uw verklaring hiervoor, namelijk dat u

tijdens het interview op de DVZ niet in detail mocht treden, is weinig overtuigend, zeker gezien dit geen

details betreft maar de kern van uw asielrelaas (CGVS, p. 11).

Voorts blijkt u nauwelijks enige concrete informatie bezitten over G(...). Zo wordt u gevraagd om over die

man te vertellen en concrete informatie te geven en daarna nog vijfmaal aangespoord om meer

informatie te geven over hem. Het enige dat u echter weet mee te geven is zijn naam, het feit dat hij een

huis heeft in Addis Abeba en Jijgija, dat twee vrienden van hem in Jigjiga wonen, dat hij een hoge

functie in de overheid heeft en dat hij andere mensen vermoordt zoals uw vader. Dit is de enige

informatie die u over G(...) blijkt te hebben (CGVS, p.12). Ook de “hoge positie” van G(...) bij in de

Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF) blijkt u niet te kennen (CGVS, p. 13). Dat u

nauwelijks en slechts dergelijk oppervlakkige informatie blijkt te hebben over de man die uw vader

vermoord zou hebben en uw familie reeds gedurende jaren terroriseert doet nog meer twijfelen aan de

geloofwaardigheid van uw beweerde problemen. Bovendien zegt u op een gegeven moment dat G(...)

de eigenaar van de werf was waar uw vader verongelukte maar beweert u later dan opeens dat G(...)

familie was van de eigenaar van die werf (CGVS, p. 15).

Ook over de reden waarom G(...) dergelijke problemen had met uw vader bent u vaag. U zegt dat G(...)

problemen heeft met voormalige leden van het Derg-regime (CGVS, p. 13). U wordt dan gevraagd

waarom hij zoveel problemen heeft met leden van het Derg-regime maar u geeft geen concrete

informatie (CGVS, p. 12 en 13). U zegt verder dat hij, naast voormalige leden van het Derg-regime,

voornamelijk problemen had met uw vader (CGVS, p. 13). U wordt dan gevraagd te verklaren waarom

hij dan voornamelijk met uw vader problemen had maar u zegt het niet te weten en denkt “dat het een

geheim was” (CGVS, p. 13). Het feit dat u geen concrete informatie heeft over de problemen van G(...)

met uw vader, die nochtans aan de grondslag lagen van uw eigen problemen met hem, haalt de

geloofwaardigheid van uw problemen verder onderuit (CGVS, p. 10).

U kan ook niet overtuigend uitleggen waarom u nu nog steeds problemen ondervindt vanwege het werk

van uw vader voor het Derg-regime voor uw geboorte. Ter verklaring haalt u louter het voormalige

conflict tussen het Derg-regime en de EPRDF aan (CGVS, p. 10). U wordt nogmaals gevraagd waarom

die man u gedurende al die jaren benadert en met de dood bedreigt maar u kan opnieuw louter zeggen

dat het omwille van het voormalige werk van uw vader was (CGVS, p. 13). U wordt dan gevraagd

waarom hij u na de dood van uw vader nog steeds elke week komt opzoeken en bedreigen maar u kan

louter aanhalen dat hij zou gezegd hebben dat hij het nageslacht van uw vader ook niet in vrede wil



RvV X - Pagina 3

laten (CGVS, p. 13 en 14). Dit is een weinig overtuigende verklaring voor het feit dat die man al

jarenlang zoveel tijd en energie steekt in het wekelijks volgen en bedreigen van u en uw familie, zeker

gezien u in de eerste plaats al niet kon verklaren waarom hij al problemen had met uw vader. U wordt

ook nog gevraagd waarom hij na al die doodsbedreigingen nooit iets in iets die zin ondernomen

heeft maar ook dit blijkt u niet te weten (CGVS, p. 14).

Dergelijke vage en oppervlakkige verklaringen over uw problemen met G(...) omwille van het werk van

uw vader zijn weinig geloofwaardig.

Gezien het geheel van de bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt Ethiopië te

hebben verlaten omwille van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of omdat u een reëel risico zou lopen te worden geconfronteerd met de

doodstraf of executie, of met foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Bijgevolg moet u zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus voorzien in artikel

48/4, §2, a) of b) van de Vreemdelingenwet worden geweigerd. U brengt geen elementen aan waaruit

zou kunnen blijken dat u een reëel risico loopt te worden geconfronteerd met een ersntige bedreiging

van uw leven of uw persoon als gevolg van willekeurig geweld als gevolg van een binnenlands of een

internationaal gewapend conflict. De commissaris-generaal beschikt evenmin over elementen die in

deze richting wijzen.

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 rechtspleging

De verwerende partij heeft geen nota ingediend.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, van artikel 62

van de vreemdelingenwet, van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen, van de zorgvuldigheidsplicht. Verzoeker voert aan dat er sprake is van een

manifeste beoordelingsfout en dat er sprake is van een schending van artikel 3 van het EVRM.

Verzoeker stelt dat hij wel een gegronde vrees voor vervolging heeft in de zin van het verdrag van

Genève. Ten onrechte wordt er gesteld dat verzoeker doorheen zijn verklaringen geen persoonlijke

vrees voor vervolging of geen reëel risico op lijden van ernstige schade aannemelijk maakt. Ten

onrechte wordt getwijfeld aan de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen over zijn problemen

omwille van de vroegere functie van zijn overleden vader in het Derg-regime en ten onrechte wordt

gesteld dat de verklaringen ter zake vaag en incoherent zijn. Verzoeker meent dat hij een bijzonder

omstandige verklaring heeft gegeven over de problemen die hij ondervond met G(...), deze persoon viel

hem wekelijks lastig, bedreigde en mishandelde hem, omwille van de problemen die deze G(...) gehad

had met verzoekers vader omwille van diens functie in het Derg-regime. De commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen stelt dat verzoeker vaag is over de reden waarom G(...) problemen

had met verzoekers vader. Verzoeker wijst erop dat dit een lang aanslepende vete betreft waarover

verzoeker van zijn vader geen concrete informatie kreeg. Gelet op het feit dat G(...) een hoge functie

bekleedt in het EPRDF zijn de problemen tussen deze persoon en verzoekers vader, die kolonel was

geweest in het Derg-regime, evident. Verzoeker meent dat de omstandigheid dat hij niets vermeld heeft

over deze problemen bij de Dienst Vreemdelingenzaken, niet meebrengt dat deze verklaring elke

geloofwaardigheid mist. Verzoeker werd tijdens dat interview immers gevraagd om kort te zijn

aangezien hij later nog alles zou kunnen uitleggen bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen, waardoor hij niet de kans kreeg om gedetailleerd zijn problemen uit te leggen.

Wat de tegenstrijdigheden in zijn relaas betreft, stelt verzoeker dat hij enkel wilde aangeven dat zijn

vader werkzaam was in de bouwsector voor zijn dood, en dat het niet onlogisch is dat hij op de vraag of

zijn vader nog ander werk had gehad, niet heeft geantwoord dat zijn vader legerofficier was geweest,
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verzoeker heeft deze periode immers niet bewust meegemaakt. Verzoeker bevestigt dat G(...) familie

was van de eigenaar van de bouwwerf en niet de eigenaar zelf. Als verzoeker dit verklaard zou hebben,

betreft het een miscommunicatie. Verzoeker heeft trouwens in zijn verhaal aangegeven dat G(...) hem

had verteld dat G(...) en de eigenaar van de werf achter de dood van zijn vader zaten. Eén enkele

afwijkende verklaring kan hieraan geen afbreuk doen.

Verzoeker meent dat hij voldoet aan de op hem rustende bewijslast. Hij meent dat hem het voordeel van

de twijfel moet worden toegekend inzake feitelijkheden die hij niet met stukken kan bewijzen. Verzoeker

meent dat er in het dossier geen aanwijzing is waaruit met redelijke zekerheid kan worden afgeleid dat

hij de waarheid niet vertelt. Minstens moet hem de subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend,

er is wel degelijk een risico op ernstige schade voor verzoeker als zoon van een officier in het

voormalige Derg-regime en gelet op de concrete doodsbedreigingen. De beslissing is strijdig met artikel

3 van het EVRM, verzoeker terugsturen naar Ethiopië zou een schending van deze verdragsbepaling

inhouden.

3.2. Stukken

Bij het verzoekschrift wordt een foto gevoegd d.d. 9 juni 2016 waaruit volgens hem “de littekens blijken

die ontstaan zijn ten gevolge van deze fysieke mishandeling”.

3.3. Beoordeling

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus over volheid van

rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet 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). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op

de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader

van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling

en het al dan niet toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen

van het dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De Raad dient daarbij een arrest te

vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt

aan de criteria van artikel 48/3 en artikel 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de

waarheid vertellen (UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining

refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-

vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat

ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths,

Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen

bekende feiten. In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en

tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voor komen. Het voordeel van de

twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de

geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). Het is de taak van de

asielzoeker om de verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten en alle nodige elementen voor

de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Het is de taak van de asielinstanties om in het licht

van de verklaringen van de betrokkene en van de concrete omstandigheden van de zaak te

onderzoeken of er sprake is van een gegronde 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 (hierna: het vluchtelingenverdrag) en artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of dat de betrokkene een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde
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overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die elementen

die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

3.3.1. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de asielaanvraag van verzoeker werd geweigerd omdat hij

doorheen zijn verklaringen geen persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de

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

van subsidiaire bescherming aannemelijk heeft gemaakt:

- verzoekers verklaringen aangaande zijn problemen vanwege de vroegere functie van zijn vader in het

leger tijdens het Derg-regime zijn dermate vaag en incoherent dat er geen geloof aan kan worden

gehecht;

- het feit dat verzoeker bij de DVZ niets vermeldde over zijn problemen in Ethiopië die hij plots wel

aanhaalde bij het CGVS, doet ernstig twijfelen aan de geloofwaardigheid van deze problemen die de

kern van zijn asielrelaas betreffen;

- verzoeker kan weinig concrete informatie geven over G(...), de man die zijn vader vermoord zou

hebben en die zijn familie gedurende jaren terroriseert;

- verzoeker heeft geen concrete informatie over de problemen van G(...) met zijn vader, die aan de

grondslag liggen van verzoekers eigen problemen, dit haalt de geloofwaardigheid van zijn problemen

onderuit;

- verzoeker kan niet overtuigend uitleggen waarom hij nu nog steeds problemen ondervindt vanwege het

werk van zijn vader voor het Derg-regime voor verzoekers geboorte: dat deze man het nageslacht van

verzoekers vader ook niet in vrede wil laten, is weinig overtuigend.

De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2

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

heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij

in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan

een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt

en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

Door in het verzoekschrift louter te stellen dat verzoeker een nochtans bijzonder omstandige verklaring

heeft gegeven over de problemen die hij meemaakte met G(...) en door een foto van zijn littekens bij te

brengen, slaagt verzoeker er niet in om nu plots deze verklaringen wel aannemelijk te maken. Het is een

feit dat verzoeker vaag bleef over zijn problemen met G(...), zoals gesteld wordt in de bestreden

beslissing:

“Voorts blijkt u nauwelijks enige concrete informatie bezitten over G(...). Zo wordt u gevraagd om over

die man te vertellen en concrete informatie te geven en daarna nog vijfmaal aangespoord om meer

informatie te geven over hem. Het enige dat u echter weet mee te geven is zijn naam, het feit dat hij een

huis heeft in Addis Abeba en Jijgija, dat twee vrienden van hem in Jigjiga wonen, dat hij een hoge

functie in de overheid heeft en dat hij andere mensen vermoordt zoals uw vader. Dit is de enige

informatie die u over G(...) blijkt te hebben (CGVS, p.12). Ook de “hoge positie” van G(...) bij in de

Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF) blijkt u niet te kennen (CGVS, p. 13). Dat u

nauwelijks en slechts dergelijk oppervlakkige informatie blijkt te hebben over de man die uw vader

vermoord zou hebben en uw familie reeds gedurende jaren terroriseert doet nog meer twijfelen aan de

geloofwaardigheid van uw beweerde problemen.” en “Ook over de reden waarom G(...) dergelijke

problemen had met uw vader bent u vaag. U zegt dat G(...) problemen heeft met voormalige leden van

het Derg-regime (CGVS, p. 13). U wordt dan gevraagd waarom hij zoveel problemen heeft met leden

van het Derg-regime maar u geeft geen concrete informatie (CGVS, p. 12 en 13). U zegt verder dat hij,

naast voormalige leden van het Derg-regime, voornamelijk problemen had met uw vader (CGVS, p. 13).

U wordt dan gevraagd te verklaren waarom hij dan voornamelijk met uw vader problemen had maar u

zegt het niet te weten en denkt “dat het een geheim was” (CGVS, p. 13). Het feit dat u geen

concrete informatie heeft over de problemen van G(...) met uw vader, die nochtans aan de grondslag

lagen van uw eigen problemen met hem, haalt de geloofwaardigheid van uw problemen verder onderuit

(CGVS, p. 10).”
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De Raad eigent zich deze motieven toe.

Door een foto van een litteken bij te voegen, toont verzoeker aan dat hij een litteken heeft maar dit zegt

niets over de oorzaak of de feitelijke omstandigheden van de opgelopen verwonding.

Verzoeker meent dat hij geen informatie kreeg van zijn vader over de lang aanslepende vete met G(...),

hij stelt echter dat het evident is dat zijn vader, kolonel geweest in het Derg-regime, problemen had met

een persoon die een hoge functie bekleedt in het EPRDF. Het ‘evident zijn’ van problemen tussen

functionarissen van verschillende regimes kan echter niet verantwoorden dat verzoeker hierover geen

verdere concrete informatie kan geven, zeker nu deze problemen aan de oorzaak liggen van zijn eigen

problemen met deze man.

De verantwoording die verzoeker geeft voor het feit dat hij de kern van zijn asielrelaas (problemen met

G(...)) niet heeft vermeld tijdens het gehoor voor de DVZ, met name dat hij kort moest zijn en dat hem

gezegd was dat hij later alles nog eens zou kunnen uitleggen, overtuigt niet. De Raad benadrukt dat het

in de eerste plaats aan verzoeker toekomt om aan de hand van een coherent relaas en voor zijn relaas

relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. Van verzoeker mag dan ook

worden verwacht dat hij voor de 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, dus ook reeds bij de DVZ.

Waar verzoeker de tegenstrijdigheden tracht te verklaren door te stellen dat het logisch is dat hij op de

vraag naar de job van zijn vader niet onmiddellijk de functie van legerofficier vermeldde aangezien hij

deze periode niet bewust heeft meegemaakt en door te stellen dat er inzake de eigenaar van de werf

sprake is van een eenmalige miscommunicatie en dat hij meermaals correcte informatie gegeven heeft,

wordt voor het eerst opgemerkt dat het niet aannemelijk is dat verzoeker enkel de job van zijn vader als

arbeider in de bouwsector vermeldde en niet zijn vroegere functie in het leger in het Derg-regime,

aangezien het net deze functie van zijn vader is die aanleiding gaf tot de problemen van verzoeker, die

stelt bedreigd te worden omdat hij de zoon was van zijn vader met deze functie. Voor het tweede, met

name of G(...) wel of niet zelf de eigenaar van de werf was, blijkt uit het gehoorverslag bij het CGVS dat

verzoeker verklaarde dat G(...) de eigenaar van de werf is en dat een andere persoon de eigenaar van

het gebouw was en dat deze twee personen familie van elkaar zijn en samen het ongeval van zijn

vader, die aan dit gebouw werkte, planden (gehoor CGVS, p. 15 en 16, p. 8). Waar verzoeker nu in het

verzoekschrift benadrukt dat G(...) familie is van de eigenaar van de werf en niet de eigenaar van de

werf zelf, creëert hij opnieuw onduidelijkheid. Feit is wel dat verzoeker nu benadrukt dat er twee

personen achter de dood van zijn vader zaten en dat hij dit ook zo heeft verklaard tijdens het gehoor bij

het CGVS. Dit doet echter geen afbreuk aan de vaststelling in de bestreden beslissing “Dat u nauwelijks

en slechts dergelijk oppervlakkige informatie blijkt te hebben over de man die uw vader vermoord zou

hebben en uw familie reeds gedurende jaren terroriseert doet nog meer twijfelen aan de

geloofwaardigheid van uw beweerde problemen”.

Verzoeker stelt dat de bewijslast bij hem ligt maar dat hem het voordeel van de twijfel moet worden

gegeven. Verzoeker verliest hierbij echter uit het oog dat zijn verklaringen niet geloofwaardig zijn omdat

ze vaag en oppervlakkig zijn en hij dit niet kan ontkrachten, zodat hij niet kan aanvoeren dat moet

worden aangenomen dat hij de waarheid vertelt en dat hem daarom het voordeel van de twijfel moet

worden gegeven.

Waar verzoeker aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt de Raad dat het

zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de verplichting

oplegt om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte

feitenvinding. Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-

generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier en dat verzoeker tijdens

het gehoor op het Commissariaat-generaal van 29 april 2016 de kans kreeg om zijn asielmotieven

omstandig uiteen te zetten, dit met de hulp van een tolk Amhara en bijgestaan door zijn advocaat. De

commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn

beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart

2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.
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In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

3.3.2. De subsidiaire beschermingsstatus werd aan verzoeker geweigerd omdat hij doorheen zijn

verklaringen geen reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming aannemelijk heeft gemaakt.

Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als

voor de vluchtelingenstatus. In dit verband kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane

vaststellingen dienaangaande. 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.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het 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 van het EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2,

b) van de vreemdelingenwet. Aldus werd 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).

Verzoeker voert evenmin 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.

3.3.3. 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.

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 negentien september tweeduizend zestien

door:

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS A. DE SMET


