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nr. 176 080 van 11 oktober 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 Djiboutiaanse nationaliteit te zijn, op 29 maart 2016

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

staatlozen van 24 februari 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 7 juli 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 augustus 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

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

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 Djiboutiaans staatsburger te zijn afkomstig van de hoofdstad Djibouti. U behoort tot de

Issa clan (subclan Furlabe). U bent ongehuwd en woonde tot aan uw vertrek in bij uw ouders samen

met uw broer H. en vier zussen.

Volgens uw verklaringen ging u niet uit werken, maar hield u zich sinds begin 2010 bezig met politieke

activiteiten.
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Op 27 juni 2010 werd u officieel lid van de oppositiepartij Mouvement pour le Renouveau Démocratique

et Développement (MRD). Uw activiteiten voor de partij waren het mobiliseren van nieuwe leden, het

uitdelen van flyers, alsook het maken van plakkaten. U zou ook meetings bijgewoond hebben en

deelgenomen hebben aan demonstraties. Op die demonstraties zou u één van de vaste personen

geweest zijn die leuzen schreeuwden die door de betogers mee gescandeerd werden. In de aanloop

van de verkiezingen op 22 februari 2013 zou u ook meegeholpen hebben wanneer men in uw qota

campagne kwam voeren, meer bepaald met het uitdelen van kaarten met daarop de

verkiezingskandidaten.

Na afloop van de verkiezingen zou u tot driemaal toe gearresteerd zijn door de autoriteiten. Op 25

februari 2013 zou u een eerste keer door de gendarmerie gearresteerd zijn tijdens een demonstratie

tegen het verloop van de verkiezingen. U werd opgesloten in Nagad, en werd samen met andere

betogers op 4 maart 2013 vrijgelaten. U zou uw activiteiten voor MRD daarop gewoon voortzetten. Op

10 maart 2013 werd u tijdens een andere betoging opnieuw gearresteerd door de gendarmerie. Ditmaal

werd u gedurende 11 dagen opgesloten in een politiekantoor, waar u in de cel geslagen zou zijn. U zette

daarop uw politieke activiteiten voort. Op 20 oktober 2013 werd u een derde keer gearresteerd, ditmaal

door 3 leden van de Djiboutiaanse geheime dienst, Service de documentation et de sécurité de la police

(SDS). Ze blinddoekten u en brachten u naar een onbekende plaats, waar ze u een 5- tal uur

vasthielden. In die tijd sloegen ze u en bedreigden ze u met een pistool tegen het hoofd. Ze dwongen

u op deze manier ertoe te zeggen dat u zich niet meer met politieke activiteiten zou inlaten. Vervolgens

lieten ze u achter langs een straat, van waar u op eigen houtje terugkeerde naar uw familie. U vertelde

hen alles, waarop zij u informeerden dat de politie intussen ook al naar u op zoek was gekomen. Toen

ze u niet vonden, hadden ze uw broer H. gearresteerd. Uw jongste zus die zich hiertegen verzette, werd

een arm gebroken. Ze besloten daarop dat u beter kon onderduiken bij uw oom in Balbala (Djibouti

stad). De volgende dag kwam de politie opnieuw naar uw ouderlijke woning, en omdat ze u opnieuw niet

aantroffen namen ze ditmaal uw vader mee.

Uw oom regelde daarop uw vertrek, zodat u die dag zelf nog, op 22 oktober 2013 Djibouti op illegale

wijze kon verlaten. Vanuit Ethiopië (Addis Adeba) zou u vervolgens met een vals paspoort naar

Duitsland reizen. U werd door de mensensmokkelaar echter naar België gebracht, waar u op 27

november 2013 asiel aanvroeg.

Na uw aankomst in België hield u tot en met maart 2014 contact met uw familie in Djibouti. Zo vernam u

dat uw broer H. sinds uw vertrek verscheidene malen door de autoriteiten gearresteerd en opnieuw

vrijgelaten zou zijn, telkens wanneer ze naar u op zoek kwamen. Twee dagen voor uw laatste

telefoongesprek werd H. opnieuw opgepakt. Sindsdien heeft u geen contact meer met uw familie, door

de slechte telefoonverbinding en omdat ze hun telefoon niet opnemen.

In België zelf zette u uw politieke activiteiten verder. Zo zou u hier deelgenomen hebben aan 3

betogingen in Brussel tegen de huidige Djiboutiaanse autoriteiten, meer bepaald op 18 december 2013,

21 februari 2014 en 2 april 2014.

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legt u de volgende documenten neer: uw originele

identiteitskaart (d.d. 27/08/2008); een Belgisch medisch attest ter staving van de littekens die u heeft

(d.d. 28/04/2014); een kopie van een attest afgeleverd door Daher Ahmad Farah (DAF) van MRD in

Djibouti (d.d. 30/03/2014); een origineel attest afgeleverd door de vertegenwoordiger van MRD in België

(d.d. 30/06/2014); een origineel attest van de vertegenwoordiger van de overkoepelende organisatie

Union pour le Salut National (USN) in België en Europa (s.d.); een origineel attest van de Mouvement

des Jeunes de l’Opposition (MJO) in Europa (d.d. 01/03/2014); 4 foto’s ter staving van uw deelname

aan betogingen in België. Na uw gehoor bracht u ook nog uw originele lidkaarten van MRD en USN

binnen.

Op 14 augustus 2014 nam het CGVS een volledige weigeringsbeslissing, aangezien uw

verklaringen omtrent uw politieke profiel te vaag en inconsistent waren. U ging hiertegen in beroep bij de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), die op 28 april 2015 de beslissing van het CGVS

vernietigde. U werd vervolgens opnieuw uitgenodigd voor het gehoor op het CGVS.

U legde bij deze gelegenheid nog bijkomende documenten neer: een bijkomend attest van MJO-

voorzitter Ainan Sougueh (d.d. 29/06/2015), een brief van Ali Deberkale van Djibouti 2016 (d.d.

18/07/2015), een aantal foto’s ter staving van uw aanwezigheid op een bijeenkomst op 17 juni, waarbij u

de voorzitter van MRD ontmoet zou hebben, een paar foto’s van uzelf met verschillende sleutelpersonen

binnen MJO, twee internetartikels in verband met arrestaties in Djibouti, een PV opgesteld door de

Belgische politie d.d. 10/04/2015.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.
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U verklaart dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst vreest gearresteerd of zelfs gedood te worden

door de Djiboutiaanse autoriteiten omwille van uw activiteiten voor de politieke oppositiepartij

Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement (MRD).

Ten eerste dient te worden opgemerkt dat totaal geen geloof kan worden gehecht aan de door u

ingeroepen vervolgingsfeiten die uit zouden gaan van de Djiboutiaanse autoriteiten omwille van uw

politieke activiteiten voor de oppositiepartij MRD.

Zo verklaarde u tijdens uw gehoor voor het CGVS dat u op 25 februari 2013 een eerste maal

gearresteerd werd. Op 4 maart werd u vrijgelaten (CGVS 09/07/2014, 8). U zou echter uw MRD-

activiteiten verder zetten, waardoor u op 10 maart 2013 opnieuw gearresteerd werd, en gedurende 11

dagen opgesloten werd. U beweerde tijdens uw detentie geslagen te zijn (CGVS 09/07/2014, 7).

Vervolgens beweerde u op 20 oktober 2013 een derde keer gearresteerd te zijn, ditmaal door leden van

de Djiboutiaanse geheime politie. Ze zouden u tijdens de vijf uur die ze u vasthielden, geslagen en met

een vuurwapen bedreigd hebben. Sindsdien zou ook de politie actief naar u op zoek zijn (CGVS

09/07/2014, 2 en 13 en CGVS 06/07/2015, 2 en 4 en 9). Uit vrees voor uw leven zou u Djibouti op 22

oktober 2013 op illegale wijze verlaten hebben (CGVS 09/07/2014, 13 en 15).

In tegenstelling tot op uw eerste gehoor (CGVS 09/07/2014, 5-6), verklaarde u in het kader van uw

tweede interview trouwens plots dat u van 2009 tot 2011 ook deel uitgemaakt zou hebben van de

artiestenschool in Djibouti, maar dat u daar omstreeks oktober of november 2011 aan de deur werd

gezet omwille van uw activiteiten voor de oppositiepartij MRD (CGVS 06/07/2015, 3).

Deze beweringen zijn echter weinig geloofwaardig in het licht van onderstaande informatie. Zo beschikt

het CGVS over een visumdossier dat uw persoonlijke handtekening bevat en waaruit blijkt dat u

op 2 september 2013 een visumaanvraag deed bij de Franse ambassade te Djibouti (zie

informatie in administratief dossier). Uit voorliggend visumdossier blijkt dat u een visum werd

uitgereikt geldig van 5 september 2013 tot 16 september 2013 in het kader van de zevende editie

van de Jeux de la Francophonie dat doorging in Nice (Frankrijk). Uit voorliggend visumdossier blijkt dat

u over een geldig Djiboutiaans paspoort bezit (nr. 10RE70146), uitgereikt op 23 mei 2013 door de

Djiboutiaanse autoriteiten en geldig tot 22 mei 2018. De vaststelling dat u klaarblijkelijk over een geldig

Djiboutiaans paspoort beschikt dat uitgereikt werd door de Djiboutiaanse autoriteiten ondermijnt in

ernstige mate het door u afgelegde vervolgingsrelaas dat uit zou gaan van diezelfde Djiboutiaanse

autoriteiten. Immers, door het uitreiken van een internationaal paspoort faciliteerden de Djiboutiaanse

autoriteiten uw vertrek uit Djibouti en zagen zij schijnbaar geen graten in uw uitreis hetgeen

volledig ingaat tegen uw beweringen dat u in de loop van 2013 ernstig geviseerd werd door de

Djiboutiaanse autoriteiten.

Bovendien getuigen uw verklaringen voor het CGVS ervan dat u de Belgische autoriteiten

intentioneel wilde misleiden. Tijdens uw eerste gehoor voor het CGVS verklaarde u zonder enige

verdere uitleg geen paspoort te bezitten (CGVS 09/07/2014, 11). Op uw tweede interview vertelde u in

april of mei 2013 een paspoort aangevraagd te hebben, maar het nooit verkregen te hebben omwille

van uw behoren tot de Djiboutiaanse oppositie. De reden dat u toen een paspoort nodig had, was

volgens u dat u persoonlijke vakantieplannen had voor de maand juni en juli datzelfde jaar met als

bestemming Somaliland of Ethiopië. Aangezien uw paspoort u nooit uitgereikt werd, zou u echter nooit

een visum hebben aangevraagd (CGVS 06/07/2015, 13). Geconfronteerd met de kopies van uw

visumdossier bij de Franse autoriteiten, alsook de bijkomende informatie dat u volgens diezelfde Franse

autoriteiten het Franse grondgebied nooit verlaten zou hebben, blijft u ontkennen en geeft u aan geen

idee te hebben hoe de Franse autoriteiten aan die info zouden komen. Plots bent u er ook van overtuigd

dat u uw paspoort in de maand mei aanvroeg. Nochtans gaf u eerder aan het niet met 100% zekerheid

te kunnen zeggen, waardoor het zowel in april als in mei kon zijn. Er vervolgens op gewezen dat u

volgens uw visumdossier in 2013 nog actief was bij het Institut Djiboutien des Arts, begint u plots over

uw deelname aan een wedstrijd waar u in januari deelgenomen zou hebben (CGVS 06/07/2015, 14).

Ondanks het voorgelegde visumdossier, blijft u volharden in uw verklaring dat u nooit een paspoort

gehad zou hebben, en ook nooit in Frankrijk geweest zou zijn. U stelt niet te weten hoe de Franse

autoriteiten aan een visumdossier op uw naam en met uw paspoort komt, en uit twijfels bij de echtheid

van deze informatie (CGVS 06/07/2015, 15-16). U brengt echter geen enkel objectief element aan ter

weerlegging van deze informatie. Integendeel zelfs, uw verweer impliceert namelijk ofwel dat de

Djiboutiaanse autoriteiten reeds in september 2013 geweten zouden hebben dat ze u in oktober 2013

zouden arresteren en u meteen daarna het land zou ontvluchten, ofwel dat de Franse autoriteiten

ingestemd zouden hebben om met terugwerkende kracht een visumdossier op uw naam af te leveren

voor de Djiboutiaanse autoriteiten.

Daarenboven bevat voorliggend visumformulier een attest uitgereikt op 29 augustus 2013 door Badoul

Hassan Badoul, de Secrétaire d’Etat à la Jeunesse aux Sports, waarin hij de Franse consul in Djibouti

vraagt om u en de andere leden van de officiële Djiboutiaanse delegatie voor de Jeux de la
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Francophonie goed te keuren. Uit dit document, alsook uit uw paspoort, blijkt dan ook dat u in Djibouti

niet gewoon thuis bleef na uw middelbare studies (CGVS 09/07/2014, 5). Het ondermijnt ook uw latere

verklaring dat u maar voor korte tijd naar de artiestenschool in Djibouti gegaan zou zijn (CGVS

06/07/2015, 3). U zou namelijk anno 2013 nog steeds artiest geweest zijn van beroep, en maakte deel

uit van het Institut Djiboutien des Arts (IDA).

Voorts blijkt uit uw visumdossier dat u van uw geldige verblijf in Frankrijk gebruik gemaakt heeft om in

Europa te blijven. In uw visumdossier zit namelijk ook een lijst met de namen van de personen die na de

Jeux de la Francophonie niet terugkeerden naar Djibouti.

Uit bovenstaande informatie blijkt dan ook dat u reeds sinds half september 2013 in Europa verblijft. Om

die reden kan er dan ook geen enkel geloof gehecht worden aan uw derde en laatste arrestatie in

Djibouti door de Djiboutiaanse veiligheidsdienst, meteen ook uw directe vluchtaanleiding uit Djibouti. Dit

eenvoudigweg omdat u in oktober 2013 niet meer in Djibouti verbleef.

Wat betreft het Belgisch medisch attest dat u neerlegt ter staving van de verwondingen die u opgelopen

zou hebben tijdens deze detentie, dient opgemerkt te worden dat hieruit geenszins op te maken valt

wanneer en hoe u deze littekens opliep. De arts in kwestie beperkt zich namelijk tot de constatatie van

littekens, onder andere ter hoogte van de pols, maar baseert zich voor de oorzaak van deze littekens

louter op uw verklaringen in dit verband. Uit bovenstaande bevindingen blijkt echter dat aan uw politieke

activiteiten en directe vluchtaanleiding uit Djibouti geen geloof gehecht kan worden. Het door u

neergelegde attest kan aan deze bevindingen niets wijzigen, aangezien dergelijke documenten enkel de

kracht hebben om geloofwaardige verklaringen verder kracht bij te zetten.

Bovendien ondermijnen diverse tegenstrijdige, weinig geloofwaardige, lacunaire en weinig

verenigbare verklaringen de verdere geloofwaardigheid van dit door u ingeroepen vervolgingsfeit.

Eerst en vooral rijst de vraag waarom ze u in oktober 2014 plots dermate zouden viseren dat zowel de

SDS als de politie tegelijkertijd naar u op zoek zouden gaan. U wijt dit aan uw deelname aan een

meeting diezelfde avond, waardoor de autoriteiten er opnieuw achter gekomen zouden zijn dat u uw

politieke activiteiten niet stopgezet heeft. Dit doet echter de vraag rijzen waarom uw eerdere deelnames

aan meetings, sinds uw laatste arrestatie in maart 2013 (CGVS 09/07/2014, 7), hier geen aanleiding tot

gaven. U geeft immers zelf aan dat het voor de autoriteiten eenvoudig te achterhalen is wie aan

meetings deelneemt, en dat deze meeting op 20 oktober niet de eerste was waaraan u deelnam sinds

uw laatste arrestatie in maart 2013 (CGVS 09/07/2014, 15-16).

Daarnaast is het onduidelijk waarom u uw partij niet op de hoogte bracht van hetgeen u was overkomen.

Zo beweert u uiteindelijk, nadat doorgevraagd werd waarom u geen contact opnam met uw partij, plots

dat zij zelf naar uw huis waren gekomen toen u er niet meer verbleef (CGVS 09/07/2014, 17). Wat er

ook van zij, ook al was u reeds rotsvast overtuigd om Djibouti te ontvluchten, dan nog is het enigszins

vreemd dat u uw partij niet van uw lotgevallen op de hoogte zou brengen. Temeer aangezien de

oppositiepartijen dergelijke schendingen van de mensenrechten regelmatig bekendmaken met de

bedoeling het beleid van de huidige autoriteiten in Djibouti aan de kaak te stellen. Uw verklaring dat

dergelijke arrestaties door SDS geheim zijn, en dus enkel geweten kunnen zijn als de arrestant in

kwestie effectief terug vrij komt, slaat nergens op aangezien dit bij u exact het geval was. Hierop attent

gemaakt, antwoordde u enkel dat het in dat geval mogelijk was, maar dat u geen kennis heeft of

uw partij al dan niet iets met uw verhaal heeft gedaan. Dit is enigszins bevreemdend aangezien u in

België opnieuw contact gelegd heeft met uw partij, meer bepaald met de vertegenwoordiger van MRD in

België, die op zijn beurt over contacten in Djibouti beschikt. Op deze wijze zou u immers te weten

gekomen zijn dat er op 20 oktober net als u ook nog anderen gearresteerd werden. U kunt wel niet

vertellen wie die anderen zouden zijn (CGVS 09/07/2014, 17). Des te opmerkelijker is echter dat u

aanvankelijk beweerde niet te weten of er diezelfde avond nog anderen gearresteerd werden, toen u

hier uitdrukkelijk naar gevraagd werd. U antwoordde toen vaagweg dat het kon, omdat u andere

stemmen gehoord had op de plaats waar u vastgehouden werd, maar dat u het antwoord op die vraag

niet kende (CGVS 09/07/2014, 14). Gezien hetgeen u beweert meegemaakt te hebben in Djibouti en de

vaststelling dat u zich tot op heden sterk betrokken voelt bij de oppositie in Djibouti, is het

echter opmerkelijk dat u hiervoor niet meer interesse aan de dag zou leggen.

Zelfs uw beweerde politiek activisme op zich komt serieus op de helling te staan. Het is immers maar

weinig aannemelijk dat een jongeman die actief oppositie voert tegen de Djiboutiaanse autoriteiten en

zich zodoende problemen op de hals haalt met deze autoriteiten, eenvoudigweg aan een door de staat

gefinancierd instituut les zou kunnen volgen. Laat staan dat deze met toestemming van de bevoegde

minister een visum voor Frankrijk uitgereikt zou krijgen in een periode dat hij naar eigen zeggen door de

Djiboutiaanse veiligheidsdiensten scherp in het oog werd gehouden.

Behalve de aangetoonde ongeloofwaardigheid van uw directe vluchtaanleiding uit Djibouti, kan er in

deze context dan ook evenmin enig geloof gehecht worden aan uw overige verklaringen omtrent uw
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problemen met de Djiboutiaanse autoriteiten. Het betreft hier meer bepaald de twee arrestaties die aan

uw directe vluchtaanleiding voorafgegaan zouden zijn.

Temeer gezien uw vage en lacunaire verklaringen in dit verband de verdere geloofwaardigheid van deze

door u ingeroepen vervolgingsfeiten ondermijnen.

Zo kan bijvoorbeeld de vraag gesteld worden waarom u dermate sterk geviseerd zou worden door de

Djiboutiaanse autoriteiten. Behalve praktische steun bij de georganiseerde evenementen, het scanderen

van slogans en uitdelen van flyers, bekleedde u immers geen hoge(re) functie binnen de MRD. Dit blijkt

overigens uit uw enigszins beperkte kennis over de lokale organisatie van MRD in uw quartier.

Gevraagd naar de personen die werkzaam waren op het partijbureau van uw quartier (Q7) kon u

namelijk enkel de leider volledig bij naam noemen, en wist u van de communicatieverantwoordelijke

alleen zijn voornaam. Hoewel u aangaf dat er nog anderen werkzaam waren ook, kunt u zich niet

herinneren wie dat waren (CGVS 09/07/2014, 7). U geeft trouwens ook zelf aan dat u zich sinds uw

arrestatie in maart 2013 beperkte tot low profile-activiteiten (CGVS 09/07/2014, 16), en dat u sindsdien

ook niet meer deelnam aan betogingen (CGVS 09/07/2014, 7). U legt trouwens ook geen enkel begin

van bewijs neer wat betreft deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld beelden van uzelf tijdens demonstraties

in Djibouti. Uw initiële verklaring hiervoor dat u vermeed om op beeld vastgelegd te worden tijdens

manifestaties houdt weinig steek (CGVS 09/07/2014, 7). Dergelijke betogingen zijn immers massa-

evenementen waarbij – zoals u zelf aanhaalt - ook de gewone deelnemers beelden maken, waardoor

het quasi onmogelijk is om te vermijden dat er beelden van u gemaakt worden. Zeker aangezien u er

prat op gaat dat u één van de personen op de betoging was die de leuzen scandeerde waarop de

andere betogers dan konden inpikken. Een dergelijke manier van handelen strookt dan ook niet met de

bewering dat u uit de aandacht trachtte te blijven (CGVS 09/07/2014, 9). Uit uw verklaringen blijkt

trouwens dat de SDS-leden in burgerkledij opereren (CGVS 09/07/2014, 13), waardoor zij

onopgemerkt mensen in het oog kunnen houden.

Volledigheidshalve voerde de onderzoeksdienst van het CGVS, CEDOCA, een onderzoek uit naar

eventuele online bronnen met betrekking tot uw politieke activiteiten en/of arrestaties in Djibouti. Uw

naam werd echter noch op de website van USN, noch op de website van één van de partijen behorend

tot USN, noch in de communiqués van ngo’s teruggevonden. Er dient dan ook vastgesteld te worden dat

er geen enkel objectief element bestaat waaruit zou blijken dat de Djiboutiaanse autoriteiten u in Djibouti

zelf op welke wijze dan ook vervolgd zouden hebben voor uw vertrek naar Europa. Laat staan dat er

enige objectieve indicatie is dat u persoonlijk politiek actief geweest zou zijn in Djibouti voor uw vertrek.

Integendeel zelfs, de informatie uit uw visumdossier toont net het tegendeel aan.

Uw politiek activisme in België dient bijgevolg in dit licht bekeken te worden.

Uit het voornoemde CEDOCA-onderzoek kwam namelijk één artikel naar boven waarin uw naam

vermeld staat. Het betreft een artikel op de website van het nieuwe initiatief van Ali Deberkale.

Laatstgenoemde betreft een Djiboutiaans oppositiefiguur die vanuit België opereert. In het bewuste

artikel op Djibouti 2016 verhaalt Deberkale dat medestanders van de ‘Djiboutiaanse dictatuur’ zowel

hem als u met de dood bedreigd zouden hebben. Het artikel geeft echter geen verdere info over de

precieze hoedanigheid waarin u die manifestatie bijwoonde, laat staan over uw eventuele

politieke activiteiten in het algemeen in België (zie COI Case dji2015-019 dat toegevoegd werd aan

uw administratief dossier).

Wat betreft uw problemen met de Djiboutiaanse autoriteiten als gevolg van (de voortzetting van) uw

politieke oppositieactiviteiten in België, kunnen trouwens eveneens een aantal ernstige bedenkingen

gemaakt worden.

Zo heeft u ten eerste niet aannemelijk kunnen maken dat de Djiboutiaanse overheid u

actueel persoonlijk zou zoeken met oog op vervolging naar aanleiding van uw deelname aan

dergelijke manifestaties in België. Op basis van uw verklaringen kan immers niet vastgesteld worden

dat uw profiel en achtergrond een dergelijke persoonlijke vervolging waarschijnlijk maakt. Uit

bovenstaande argumentatie met betrekking tot uw activiteiten in Djibouti zelf blijkt immers dat er geen

enkele reden is om aan te nemen dat u vóór uw vertrek uit Djibouti in 2013 al door de Djiboutiaanse

autoriteiten persoonlijk geviseerd werd, integendeel zelfs, aangezien u het land op legale wijze en zelfs

met een officiële aanbevelingsbrief verliet. Hieruit kan dan ook geenszins geconcludeerd worden dat u

om deze reden in België verder door de Djiboutiaanse autoriteiten nauwlettend in de gaten gehouden

zou worden. Bovendien was u louter een deelnemer aan de betogingen in België (CGVS 09/07/2014,

12). De door u neergelegde foto’s ter staving van uw deelname aan deze betogingen kunnen aan

bovenstaande argumentatie niets wijzigen.

Voor zover u uw asielaanvraag stoelt op de activiteiten die u ontwikkeld heeft na uw aankomst in België,

dient er trouwens op gewezen te worden dat er met betrekking tot asielaanvragen gegrond op

activiteiten buiten het land van herkomst (réfugié surplace) een bijzondere bewijslast geldt. Indien een

asielzoeker niet vervolgd werd in zijn land van herkomst is het aangehaalde zelf geschapen risico op
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zich geen bewijs van een gegronde vrees voor vervolging. Internationale bescherming kan slechts

gegrond zijn op elementen die ontstaan zijn nadat u Djibouti verlaten heeft wanneer het aannemelijk is

dat de Djiboutiaanse autoriteiten op de hoogte zijn van uw activiteiten in België én er bovendien

aanwijzingen dat zijn dat de aangehaalde activiteiten van die aard zijn dat zij kunnen leiden tot de

toeschrijving van een dissidente politieke overtuiging door de Djiboutiaanse overheden.

Uw verklaringen zijn echter dermate doorspekt met vaagheden en inconsistenties dat er in het

geheel geen geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat u actief door de autoriteiten in

Djibouti gezocht werd, laat staan dat u zich hierdoor moest verbergen. Bijgevolg maakt u

geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de

Conventie van Genève in aanmerking kan worden genomen, 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. U beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming

immers op dezelfde elementen als deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan,

kan u bijgevolg evenmin de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van

de Vreemdelingenwet worden toegekend.

Wat betreft uw bijkomende activiteiten als cultureel medewerker van Deberkale enerzijds en

als woordvoerder van het MJO van Ainan Sougueh anderzijds, dient vastgesteld te worden dat

uw verklaringen omtrent uw concrete politieke activiteiten in België te vaag blijven om

daadwerkelijk te overtuigen.

Met betrekking tot Ainan Sougueh van MJO verklaart u in België op te treden als zijn woordvoerder, dit

sinds 6 maanden voor uw laatste gehoor op het CGVS. Sougueh zou u volgens uw verklaringen

persoonlijk voor deze functie uitgekozen hebben, omdat u goed was in de politieke activiteiten die u in

Djibouti deed en u op deze wijze in België uw werk kunt verderzetten (CGVS 06/07/2015, 6-7). Een

eerder opmerkelijke uitspraak, aangezien u hiermee doet uitschijnen dat Sougueh op de hoogte is van

uw politieke activiteiten in Djibouti voor uw komst naar België. In zijn attest van 29 juni 2015 vermeldt

Ainan Sougueh trouwens uitdrukkelijk uw drie arrestaties in Djibouti. Des te opmerkelijk aangezien er,

op basis van de informatie waarover het CGVS beschikt, geen enkel geloof gehecht kan worden aan die

derde en laatste arrestatie waarvan sprake. Deze bevinding doet dan ook ernstige vragen rijzen bij de

bewijskracht van dit attest, waarin u door Ainan Sougueh trouwens ook nog voorgesteld wordt als nieuw

verkozen woordvoerder van MJO Europa sedert begin 2015. Ondanks deze titel blijkt u in de praktijk

niet publiekelijk als dusdanig op te treden. Zo zou Sougueh persoonlijk alle berichten op Facebook en

Twitter plaatsen (CGVS 06/07/2015, 7), waardoor er op geen enkele wijze verband kan gelegd worden

tussen u en een welbepaalde functie voor het MJO van Ainan Sougueh. De twee internetartikels die u

neerlegt in verband met arrestaties in Djibouti kunnen daar niets aan wijzigen.

Naast uw activiteiten voor MJO zou u zich ook inzetten voor de organisatie van Deberkale. In die

hoedanigheid verklaart u dat u openlijk in het vizier van regime-gezinde Djiboutianen in België bent

gekomen. U verwijst hiervoor naar een incident tijdens een betoging, waar u door een aanhangster van

ABED (Association Djibouti- Belgique Abed) enerzijds met de dood werd bedreigd, anderzijds werd

uitgescholden voor homo gezien uw associatie met (de homoseksuele) Ali Deberkale (CGVS

06/07/2015, 10). Ter staving van dit incident legt u een proces-verbaal (PV) neer. Het hele incident zou

volgens uw verklaringen ook gefilmd zijn, al staat hiervan geen vermelding in voornoemd PV. In uw

verklaring voor de Belgische politie is er trouwens ook nergens sprake van een doodsbedreiging tegen

uw persoon, dan wel van een belediging (“homo”) waardoor u zich geschaad voelt aangezien het niet

met de waarheid strookt. Op de vraag waarom de politie de doodsbedreiging onvermeld liet, antwoordt u

dat deze het niet nodig vond om dit te noteren, al weet u niet waarom niet (CGVS 06/07/2015,

11). Temeer gezien u het fragment aan de politiediensten getoond zou hebben, is het echter uiterst

verwonderlijk dat de agent een dergelijk (ernstig) dreigement uit uw verklaringen weg zou laten.

Hoewel het filmfragment op objectieve wijze meer duidelijkheid had kunnen brengen over wat er die dag

precies gebeurd en gezegd werd, legt u dit niet neer. Enigszins opmerkelijk in dit verband was uw

reactie op de vraag van de PO om deze video neer te leggen, aangezien er enige terughoudendheid uit

bleek en u er al scheen van uit te gaan dat u er niet in zou slagen om aan deze vraag gehoor te geven

(CGVS 06/07/2015, 12). Na het gehoor informeerde u het CGVS via Deberkale (zie diens brief de dato

18/07/2015) dat jullie niet langer over dit filmfragment beschikken. Ondanks jullie officiële klacht zou

Deberkale het namelijk eenvoudigweg van zijn gsm gewist hebben. Er kan bijgevolg met geen enkele

zekerheid vastgesteld worden dat dit incident daadwerkelijk plaatsgevonden zou hebben op de manier

zoals u ze op het CGVS verhaalde, laat staan dat er politiek geïnspireerde motieven achter de

belediging zouden zitten.

Er bestaat bovendien ook hier enige onduidelijkheid over het samenwerkingsverband tussen Ali

Deberkale en uzelf.
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Zo verklaart u dat u die dag bij Deberkale stond als medewerker van zijn beweging, meer bepaald

als (mede)verantwoordelijke voor de Culturele Commissie (CGVS 06/07/2015, 10). Deberkale zelf

vermeldt u in zijn brief van 18 juli 2015 echter als zijn persoonlijke bodyguard.

Volledigheidshalve kan er nog een ander opmerkelijk element in uw verklaringen aangestipt

worden, namelijk de vaststelling dat u volledig onwetend blijkt over de (gespannen) relatie

tussen Ali Deberkale enerzijds en Ainan Sougueh anderzijds. Dit ondanks uw beweerde nauwe

contact met deze beide personen.

Zo blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt dat Ali Deberkale al sinds april 2015 Ainan Sougueh

niet meer erkent als hoofd van MJO Europa. Nochtans verklaarde u begin juli 2015 nog deel uit te

maken van het MJO van Ainan Sougueh, meer bepaald in de hoedanigheid als officieel woordvoerder

ervan. Tegelijkertijd zou u ook deel uitgemaakt hebben van Djibouti 2016, het geesteskind van

Deberkale. Dit terwijl Deberkale Ainan Sougueh ook hiervan uitdrukkelijk uitsluit (COI toegevoegd aan

administratief dossier). Ondanks uw beweerde uitgesproken politiek activisme in België, waardoor u

goede contacten onderhoudt met zowel Deberkale als Sougueh, is het opmerkelijk dat u spontaan geen

melding maakt van de gespannen relatie tussen deze twee personen. Uw onwetendheid en/of

desinteresse in dit verband wekt dan ook sterk de indruk dat uw aanleunen bij deze twee - dermate

uiteenlopende - Djiboutiaanse oppositiefiguren in België eerder is ingegeven door opportunisme, dan

uit politieke overtuiging. Dit in een poging om uw naam aan die van bekende oppositiefiguren in België

te verbinden.

Wat betreft de door u neergelegde attesten in verband met uw politiek activisme zowel in Djibouti als in

België. Het betreft documenten met een sterk gesolliciteerd karakter waarvan de inhoud opvallend

beperkt blijft. Zo vermelden ze allemaal dat u een actief, geëngageerd militant bent, zonder hierbij

aanvankelijk in detail te treden. De attesten die u neerlegde in het kader van uw eerste asielaanvraag

beperkten zich namelijk tot algemene activiteiten zoals uw steun bij de verkiezingscampagne en

deelname aan daaropvolgende betogingen (beide MRDattesten), ofwel louter uw deelname aan de

betogingen in België (USN). Het attest opgesteld in Djibouti zelf door DAF (MRD) betrof overigens louter

een kopie, waardoor de bewijswaarde hiervan sowieso maar relatief is.

Wat betreft de meer recente attesten van enerzijds MJO en anderzijds Ali Deberkale, die u op

verschillende momenten neerlegde in het kader van uw tweede interview, dient vastgesteld dat ze wat

concreter zijn. Zoals hierboven echter geargumenteerd zijn er ernstige redenen om de bewijswaarde

van deze gesolliciteerde attesten enigszins te relativeren. Met name de vaststelling dat beide personen

zich volledig op uw verklaringen schijnen te baseren wat betreft uw politieke activiteiten in Djibouti zelf,

het eerder inconsistente karakter van uw exacte activiteiten voor Deberkale enerzijds en Sougeuh

anderzijds, alsook de bevreemdende constatatie dat u niet op de hoogte blijkt van de gespannen relatie

tussen deze beide oppositiefiguren in België. De foto’s die u neerlegt werpen evenmin een ander licht

op bovenstaande bevindingen.

De overige door u voorgelegde documenten kunnen de geloofwaardigheid van uw asielrelaas evenmin

herstellen. De door u neergelegde identiteitskaart staaft louter uw identiteit en herkomst, hetgeen

geenszins betwist wordt. Aan uw lidmaatschap van MRD en USN wordt niet meteen getwijfeld,

waardoor ook uw officiële lidkaarten van MRD en USN geen ander licht op bovenstaande argumentatie

kunnen werpen.

Tot slot verklaarde u op uw eerste gehoor sinds maart 2013 geen contact meer gehad te hebben met

uw familie in Djibouti. Als uitleg hiervoor vertelde u te vrezen hen in nog meer problemen te brengen als

u hen zou contacteren. Wat verder gaf u aan dat de verbinding het ook vaak laat afweten, en dat ze hun

telefoon de laatste tijd niet meer zouden opnemen (CGVS 09/07/2014, 4 en 20). Hierbij kan echter de

bedenking gemaakt worden dat er nog andere manieren zijn om in contact te komen met of informatie te

verkrijgen over het lot van uw familieleden in Djibouti. Zo geeft u zelf aan dat u ook via email met hen in

contact stond, want dat is de manier waarop ze u het attest van DAF bezorgden (CGVS 09/07/2014,

12). Indien u het niet veilig achtte om rechtstreeks contact met uw familie te leggen op welke manier dan

ook, kan de vraag gesteld worden waarom u zich niet via partijleden in Djibouti en/of België over hen

kon informeren. Uw ogenschijnlijke desinteresse toen in het verdere lot van uw achtergebleven

familieleden, en dan vooral van uw broer H., deed dan ook verder afbreuk aan de door u beweerde

problemen. Op het tweede gehoor bleek u dan effectief toch nog via email in contact te staan met

uw familie. Meer zelfs, uw zus zou in die mail openlijk vertellen over de problemen die ze sinds uw

vertrek met een welbepaalde politieagent kennen (CGVS 06/07/2015, 5), of dit verklaart u althans,

aangezien er op geen enkele wijze met enige zekerheid gesteld kan worden dat deze mail effectief door

een zus van u werd verstuurd.

C. Conclusie
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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 28 maart 2016 een schending aan van artikel 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 de “kracht van gewijsde van het arrest

RvV dd. 28 april 2015”, van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker excuseert zich “over het feit dat zij omtrent haar paspoort een aantal zaken verzwegen heeft.

Zij had echter schrik dat verwerende partij haar asielrelaas hierdoor niet au sérieux zou nemen.”. Hij

stelt “dat zij nooit deel heeft kunnen nemen aan de "Jeux de la Francophonie", aangezien zij op de

luchthaven door haar autoriteiten werd tegengehouden voor verhoor (op 2 september 2013, om 10u)” en

dat hij aldus niet uit Djibouti is kunnen vertrekken. Hij herhaalt dat hij in 2013 niet actief was voor het

“Institut Djiboutien des Arts” en dat hij hiermee reeds in 2011 stopte.

Waar de bestreden beslissing zich, aldus verzoeker, “beperkt tot het analyseren van het al dan niet

"oprecht" karakter van het politiek activisme van de verzoekende partij”, wijst hij op het arrest van 28

april 2015 van de Raad, waarin de eerste weigeringsbeslissing vernietigd werd omdat er geen informatie

in het administratief dossier werd opgenomen over de vervolging van de leden van de MRD door de

Djiboutiaanse autoriteiten.

Verzoeker benadrukt dat zijn naam vermeld wordt in een artikel van “Djibouti 2016”, dat er verschillende

foto's zijn van zijn deelname aan diverse manifestaties en aan een vergadering van het MJO en van het

nieuw verkozen comité de soutien van USN. Hij wijst erop dat deze foto's “duidelijk publiek zijn (en

consulteerbaar door de Djiboutiaanse autoriteiten) en dat desbetreffende activiteiten er onvermijdelijk

toe leiden dat aan verzoekende partij een dissidente politieke overtuiging wordt toegeschreven door de

Djiboutiaanse overheid”.

Waar in de bestreden beslissing gesteld wordt dat Sougueh persoonlijk alle berichten op Facebook en

Twitter plaatste, wijst verzoeker erop dat hij duidelijk verklaarde dat ze dit samen deden: “De voorzitter

bekeek altijd alles vooraleer het op twitter of Facebook werd gezet door hemzelf of verzoekende partij.”.

Verzoeker vraagt de bestreden beslissing te hervormen en hem als vluchteling te erkennen, hem

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

bestreden beslissing “te vernietigen teneinde het CGVS toe te laten de nodige bijkomende

onderzoeksmaatregelen te nemen en een nieuwe beslissing te nemen”.

Beoordeling

2.2. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

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

Zoals ieder burger die om en erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.
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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

2.3. Verzoeker verklaart vervolging te vrezen in Djibouti omwille van zijn politieke activiteiten aldaar.

Verzoeker maakt dit echter geenszins aannemelijk.

2.3.1. Vooreerst bleek verzoeker slechts een laag profiel te hebben, waardoor moeilijk kan worden

ingezien dat verzoeker gedurende een jaar dermate geviseerd zou worden door de Djiboutiaanse

autoriteiten. Uit verzoekers verklaringen blijkt immers dat zijn politiek activisme zich beperkte tot

praktische steun bij de georganiseerde evenementen, het bijwonen van meetings en manifestaties, het

scanderen van slogans en uitdelen van flyers. Hij verklaarde verder dat hij sinds zijn arrestatie in maart

2013 enkel low profile-activiteiten ondernam (gehoor 9 juli 2014, p. 16) en dat hij sindsdien ook niet

meer deelnam aan betogingen (gehoor 9 juli 2014, p. 7). Dat verzoeker niet dermate politiek

geëngageerd was, blijkt eveneens uit zijn beperkte kennis over de lokale organisatie van MRD in zijn

‘quartier’. Hij kon enkel de leider van het partijbureau in zijn ‘quartier’ volledig bij naam noemen en wist

van de communicatieverantwoordelijke alleen zijn voornaam (gehoor 9 juli 2014, p. 7). Verder legde

verzoeker geen enkel begin van bewijs neer van zijn beweerde politieke activiteiten. De uitleg

dienaangaande dat hij vermeed om op beeld vastgelegd te worden tijdens manifestaties (gehoor 9 juli

2014, p. 7), kan dit gehele gebrek aan bewijs moeilijk verschonen, temeer gezien dergelijke

manifestaties massa-evenementen zijn waarbij ook de gewone deelnemers beelden maken en

verzoeker zelf beweerde dat hij één van de personen op de betoging was die de leuzen scandeerde

waarop de andere betogers dan konden inpikken.

2.3.2. Ook verzoekers verklaringen over de problemen die hij door zijn politieke activiteiten zou hebben

gekend zijn niet aannemelijk. Zo kan verzoeker niet verklaren waarom de autoriteiten hem in oktober

2014 plots dermate zouden viseren dat zowel de SDS als de politie tegelijk naar hem op zoek gingen,

terwijl hij sinds zijn laatste arrestatie in maart 2013 reeds aan verschillende meetings had deelgenomen

(gehoor 9 juli 2014, p. 7, 15-16). Verzoeker bleek verder niet te weten wie er op 20 oktober ook nog

gearresteerd werd (gehoor 9 juli 2014, p. 17) en verklaarde aanvankelijk zelfs niet te weten of er

diezelfde avond nog anderen gearresteerd werden (gehoor 9 juli 2014, p. 14). Voorts valt moeilijk in te

zien waarom verzoeker heeft nagelaten zijn partij op de hoogte te brengen van hetgeen hem was

overkomen (gehoor 9 juli 2014, p. 17), aangezien de oppositiepartijen dergelijke schendingen van de

mensenrechten regelmatig bekendmaken met de bedoeling het beleid van de huidige autoriteiten in

Djibouti aan de kaak te stellen. Verzoeker verklaarde weliswaar dat leden van zijn partij naar zijn huis

waren gekomen toen hij er niet meer verbleef, maar hij wist niet of de partij al dan niet iets met zijn

verhaal heeft gedaan, hoewel hij vanuit België contact heeft met zijn partij. Een dergelijke onwetendheid

tast verzoekers band met zijn partij aan nu verzoeker had moeten weten dat problemen met de

autoriteiten een belangrijk gegeven is voor de wijze van opereren van een partij en dit naast het

persoonlijk belang van een lid.

2.3.3. Uit het administratief dossier blijkt overigens dat verzoeker op 23 mei 2013 een Djiboutiaans

paspoort uitgereikt kreeg, terwijl hij tijdens zijn eerste gehoor nog beweerde geen paspoort te bezitten

(gehoor 9 juli 2014, p. 11) en tijdens zijn tweede gehoor plots stelde dat hij er een heeft aangevraagd

maar het nooit verkregen heeft (gehoor 6 juli 2015, p. 13). Uit deze informatie blijkt nog dat verzoeker op

2 september 2013 een visumaanvraag deed bij de Franse ambassade te Djibouti, waarbij een attest van

29 augustus 2013 gevoegd is, geschreven door Badoul Hassan Badoul, “Secrétaire d’Etat à la Jeunesse

aux Sports”, waarin hij de Franse consul in Djibouti vraagt om verzoeker en de andere leden van de
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officiële Djiboutiaanse delegatie voor “Jeux de la Francophonie” goed te keuren. Hieruit blijkt dan ook

dat verzoeker, in tegenstelling tot zijn verklaringen op het Commissariaat-generaal en de loutere

ontkenning in het verzoekschrift, in september 2013 nog steeds artiest was en deel uitmaakte van

“Institut Djiboutien des Arts”, daar hij dit vermeldde op zijn visumaanvraag van 2 september 2013.

Verzoeker kreeg vervolgens een visum uitgereikt met een geldigheid van 5 september 2013 tot 15

september 2016. De ongestaafde bewering in het verzoekschrift “dat zij nooit deel heeft kunnen nemen

aan de "Jeux de la Francophonie", aangezien zij op de luchthaven door haar autoriteiten werd

tegengehouden voor verhoor (op 2 september 2013, om 10u)” is slechts een zoveelste versie van de

feiten en strookt niet met de informatie in het administratief dossier. Hieruit blijkt immers dat verzoeker

gebruikmaakte van dit visum en sinds half september 2013 in Europa verblijft, gelet op de lijst met de

namen van de personen die na “Jeux de la Francophonie” niet terugkeerden naar Djibouti, die terug te

vinden is in het visumdossier van verzoeker. Bijgevolg was verzoeker niet in Djibouti wanneer hij

beweerdelijk een derde en laatste keer gearresteerd werd op 20 oktober 2013, volgens verzoeker

nochtans dé directe vluchtaanleiding. Dit tast verzoekers vluchtmotief en nood aan bescherming

fundamenteel aan.

2.3.4. Ook uit het onderzoek dat werd gevoerd door CEDOCA blijkt dat verzoekers naam niet terug te

vinden is met betrekking tot zijn activiteiten en/of arrestaties in Djibouti, noch op de website van USN,

noch op de website van één van de partijen behorend tot USN, noch in de communiqués van ngo’s.

2.3.5. Dat verzoeker hoogstens beperkte politieke activiteiten uitoefende voor de MRD, dat hij als

dusdanig niet in de negatieve aandacht stond van de Djiboutiaanse autoriteiten en dat hij overigens niet

eens in Djibouti was wanneer hij beweerdelijk een derde en laatste keer gearresteerd werd, wordt aldus

bevestigd door het onderzoek van CEDOCA en door het feit dat verzoeker aan een door de staat

gefinancierd instituut - “Institut Djiboutien des Arts” - les volgde, dat hij op 23 mei 2013 een Djiboutiaans

paspoort uitgereikt kreeg en dat hij op 2 september 2013 een visum uitgereikt kreeg met een geldigheid

van 5 september 2013 tot 15 september 2016, om deel te nemen aan “Jeux de la Francophonie”, en dat

hij na zijn verblijf in Europa niet terugkeerde naar Djibouti. Dat verzoeker dit alles probleemloos

ondernam in een periode dat hij naar eigen zeggen door de Djiboutiaanse veiligheidsdiensten scherp in

het oog werd gehouden en dit bovendien geheel verzweeg en zelfs ontkende voor de Belgische

asieldiensten, doet afbreuk aan zijn gehele geloofwaardigheid.

2.3.6. Ten slotte merkt de Raad nog op dat uit de informatie (“COI Focus: Djibouti: L’Union pour le Salut

national” van 3 maart 2015), gevoegd aan de verweernota van de commissaris-generaal, blijkt dat de

USN, de coalitie van verschillende Djiboutiaanse oppositiepartijen waaronder de MRD, op 30 december

2014 een akkoord met de Djiboutiaanse regering heeft ondertekend, dat de verkozenen van de USN nu

gewoon in het parlement zetelen en dat er geen aanwijzingen zijn dat leden van de USN vervolgd

werden sinds de ondertekening van voornoemd akkoord.

2.3.7. Het voorgelegde attest van 30 maart 2014 van MRD betreft een gesolliciteerd document en

bovendien een fotokopie, waaraan de Raad geen bewijswaarde hecht omdat deze door knip- en

plakwerk gemakkelijk te vervalsen zijn (RvS 24 maart 2005, nr. 142.624, X; RvS 25 juni 2004, nr.

133.135, X). Voornoemd attest, het attest van 30 juni 2014, opgesteld door Ismail Ali Farah van “MRD

Belgique”, en het attest van Ali Deberkale, beperken zich tot het vermelden van algemene activiteiten -

zoals verzoekers steun bij de verkiezingscampagne en deelname aan daaropvolgende betogingen -,

maar bevatten geen details over de problemen die verzoeker zou hebben gekend. Het attest van 1

maart 2014, opgesteld door Ainan Sougueh van “MJO - Europe”, vermeldt evenmin concrete gegevens

over verzoekers activisme of problemen in zijn land van herkomst. Het attest van 29 juni 2015,

opgesteld door Ainan Sougueh van “MJO - Europe”, spreekt dan weer over drie arrestaties (“Il a été

arrêté à trois reprises dont le dernier fut au péril de sa vie.”), terwijl hierboven reeds is komen vast te

staan dat verzoeker reeds in Europa was toen zijn derde arrestatie zou hebben plaatsgevonden.

2.3.8. Het neergelegde medisch attest, dat melding maakt van littekens, biedt geen uitsluitsel over de

ware oorzaak van deze letsels. De Raad benadrukt dat de arts vaststellingen doet betreffende de

fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt en - rekening houdend met zijn bevindingen -

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

volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij de verwondingen werden

opgelopen (RvS, nr. 132.261 van 10 juni 2004). Uit het attest blijkt overigens dat de arts zich voor de

oorzaak van de beschreven letsels louter op verzoekers verklaringen baseert (“Selon les dires de la

personne.”) wat geenszins objectief is.
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2.4. Verzoeker verklaart bij een terugkeer naar Djibouti tevens problemen te vrezen omwille van zijn

politieke activiteiten in België.

2.4.1. Vooreerst dient er op gewezen te worden dat bij asielaanvragen gegrond op activiteiten in het

gastland (réfugié sur place) er een bijzondere bewijslast geldt, namelijk dat indien een kandidaat-

vluchteling niet vervolgd werd in zijn land van herkomst, het aangehaalde zelf geschapen risico op zich

geen bewijs is van een gegronde vrees voor vervolging. De beslissende instantie zal met een grotere

dan normale strengheid de aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen en verzoeker moet een

uitvoerig en coherent relaas brengen van de redenen waarom hij vervolging vreest, onder meer met

betrekking tot zijn achtergrond, persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen (UNHCR, “Note on

refugee sur place claims, d) Procedural aspects”, februari 2004). Bij de beoordeling van elementen die

ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op vervolging, de ernst van die

vervolging en het verband met de in het Verdrag van Genève vermelde redenen van cruciaal belang. Er

moet rekening gehouden worden met de beoordeling van de handelingen van de betrokkene door de

overheden van het land van herkomst, meer bepaald of er aanwijzingen zijn dat de aangehaalde

activiteiten kunnen leiden tot de toeschrijving van een dissidente politieke overtuiging door

bovenvermelde overheden (UNHCR, “Note on refugié sur place claims”, februari 2004). Daartoe dient in

de eerste plaats te worden nagegaan of de overheden van het land van herkomst op de hoogte zijn van

de aangehaalde activiteiten (UNHCR, “Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié”, Genève, 1992, 96).

2.4.2. Dienaangaande wijst de Raad erop dat de beweerde activiteiten van verzoeker, voor Sougueh

enerzijds en Deberkale anderzijds, niet bepaald doorleefd en authentiek overkomen.

2.4.3. Zo beweerde verzoeker woordvoerder te zijn van Ainan Sougueh van MJO (gehoor 6 juli 2015, p.

6-7), wat ook vermeld wordt voor Sougueh in zijn attest van 29 juni 2015. Uit verzoekers verklaringen

blijkt dat hij, samen met de president zelf, bepaalde berichten (zoals de voorgelegde internetartikelen

over arrestaties in Djibouti) op Facebook en op Twitter plaatst (gehoor 6 juli 2015, p. 7), maar hieruit

blijkt geenszins dat verzoeker onder zijn eigen naam een dergelijke functie zou uitoefenen. In het

voormelde attest vermeldt Sougueh overigens uitdrukkelijk de door verzoeker voorgehouden drie

arrestaties in Djibouti (“Il a été arrêté à trois reprises dont le dernier fut au péril de sa vie.”), terwijl uit de

informatie in het administratief dossier blijkt dat verzoeker niet in Djibouti was wanneer hij beweerdelijk

een derde en laatste keer gearresteerd werd op 20 oktober 2013, waardoor het attest elke bewijswaarde

verliest.

2.4.4. Ook verzoekers beweerde activiteiten voor de organisatie van Deberkale kan hij niet hard maken.

Verzoeker maakte melding van een incident tijdens een betoging waar hij als medewerker van de

beweging aanwezig was en waarbij hij met de dood werd bedreigd en werd uitgescholden voor homo

(gehoor 6 juli 2015, p. 10). Het voorgelegde proces-verbaal, opgesteld op basis van verzoekers eigen

verklaringen, maakt echter geen melding van een doodsbedreiging, maar enkel van de geroepen

belediging (“Un membre de l’ADEB m'a traité de sale pédé et ce en présence de plusieurs personnes.

Je ne suis pas homosexuel et même si je n'ai rien contre eux, je me considère comme injurié par de tels

propos.”). Het door CEDOCA teruggevonden artikel, op de website van “Djibouti 2016”, maakt

daarentegen enkel melding van doodsbedreigingen (“des menaces de mort”) tegen Deberkale en

verzoeker, maar bevat geen informatie over de politieke activiteiten van verzoeker. Bovendien stelt dit

artikel dat er een klacht werd neergelegd, ondersteund door videomateriaal (“vidéo à l'appui, plainte a

été déposée”), terwijl het voorgelegde PV geen melkding maakt van enige video die werd getoond of

neergelegd, en Deberkale zelf in zijn brief van 18 juli 2015 te kennen gaf dat hij dit filmfragment niet

meer op zijn gsm heeft staan (“Je ne dispose plus de l’enregistrement de la vidéo tournée à cette

occasion avec mon téléphone portable.”). Uit de brief van 18 juli 2015 van Deberkale kan overigens

blijken dat verzoeker aanwezig zou zijn geweest op deze manifestatie om de veiligheid van Deberkale te

verzekeren (“B.M.A. assure ma sécurité lors de déplacements publics et dans certaines ciconstances

jugées risquées.”), wat dan weer niet strookt met verzoekers eigen voorstelling van zijn (politieke)

functie en aanwezigheid op deze betoging.

2.4.5. Voorts blijkt verzoeker onwetend over de (gespannen) relatie tussen Ali Deberkale en Ainan

Sougueh. Uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat Deberkale sinds april 2015 Sougueh

niet meer erkent als hoofd van MJO Europa en dat Sougueh eveneens werd uitgesloten van het initiatief

van Deberkale, met name “Djibouti 2016”.
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Dat verzoeker hiervan niet op de hoogte bleek en integendeel actief betrokken zou zijn bij (de

organisaties van) beide Djiboutiaanse oppositiefiguren, bevestigt het opportunistisch en onoprecht

karakter van verzoekers beweerd activisme in België.

2.4.6. Hoe dan ook, gelet op de eerdere vaststellingen aangaande zijn profiel en beweerde problemen in

Djibouti, maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij voor zijn komst naar België reeds in de specifieke

negatieve aandacht van de Djiboutiaanse autoriteiten stond omwille van zijn lidmaatschap en/of politieke

activiteiten. Integendeel, verzoeker verliet zijn land op legale wijze, met een paspoort, een visum en een

officiële aanbevelingsbrief, die hij allen bij de autoriteiten - die hij stelt te vrezen - verkreeg ná het

ontstaan van zijn beweerde problemen. Er kan dan ook redelijkerwijze van uitgegaan worden dat de

Djiboutiaanse autoriteiten verzoekers handelingen niet op de voet gevolgd hebben en derhalve niet op

de hoogte zijn van zijn acties in en vanuit België.

2.4.7. Het is overigens niet ernstig de Djiboutiaanse autoriteiten dermate te onderschatten door te

menen dat ze het verschil niet zouden kunnen maken tussen de talrijke Djiboutiaanse migranten in het

buitenland die om opportunistische of om persoonlijke redenen meelopen met manifestaties en de

individuen die effectief een bedreiging vormen voor het regime of de fundamenten van de Djiboutiaanse

staat.

2.4.8. De door verzoeker voorgelegde foto’s - van zijn deelname aan manifestaties, aan een vergadering

van het MJO en van het nieuw verkozen comité de soutien van USN - en de voorgelegde attesten - de

attesten van 1 maart 2014 en 29 juni 2015, opgesteld door Ainan Sougueh van “MJO - Europe”, het

attest van 30 juni 2014, opgesteld door Ismail Ali Farah van “MRD Belgique”, en het attest van Ali

Deberkale - doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.

2.4.9. Gelet op het voorgaande, ziet de Raad niet in hoe verzoekers beweerde activiteiten in België

bekendheid zouden genieten bij de Djiboutiaanse autoriteiten, laat staan dat dit verzoeker in een

dermate negatieve belangstelling van de Djiboutiaanse autoriteiten zou kunnen brengen dat hij bij een

terugkeer gevaar zou lopen, temeer gezien het niet-doorleefd en opportunistisch karakter van zijn

activiteiten in België. Verzoeker kan bijgevolg niet gevolgd worden waar hij in zijn verzoekschrift meent

“dat desbetreffende activiteiten er onvermijdelijk toe leiden dat aan verzoekende partij een dissidente

politieke overtuiging wordt toegeschreven door de Djiboutiaanse overheid”.

2.4.10. Waar in het verzoekschrift nog verwezen wordt naar het arrest van 28 april 2015 van de Raad,

waarin de eerste weigeringsbeslissing inzake verzoeker vernietigd werd omdat er geen informatie in het

administratief dossier werd opgenomen over de vervolging van de leden van de MRD door de

Djiboutiaanse autoriteiten, herhaalt de Raad dat uit de informatie (“COI Focus: Djibouti: L’Union pour le

Salut national” van 3 maart 2015), gevoegd aan de verweernota van de commissaris-generaal, blijkt dat

de USN, de coalitie van verschillende Djiboutiaanse oppositiepartijen waaronder de UDJ, op 30

december 2014 een akkoord met de Djiboutiaanse regering heeft ondertekend, dat de verkozenen van

de USN nu gewoon in het parlement zetelen en dat er geen aanwijzingen zijn dat leden van de USN

vervolgd werden sinds de ondertekening van voornoemd akkoord.

2.5. 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

2.6. 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.

2.7. 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.
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2.8. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.9. 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.

2.10. 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 elf oktober 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


