
RvV X - Pagina 1

nr. 176 738 van 21 oktober 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 IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, op 11 april 2016 heeft

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

11 maart 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 1 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

9 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DOUTREPONT, die verschijnt voor de verzoekende partij,

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 4 september 2015 en heeft zich op 8 september 2015 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 9

december 2015 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het Commissariaat), waar verzoekster werd gehoord op

1 maart 2016.

1.3. Op 11 maart 2016 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de

commissaris-generaal) de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Ethiopische nationaliteit te bezitten, W.A.M. (…) te heten, geboren te zijn op

12 september 1985 (2 Meskerem 1978 (Ethiopische Kalender, hierna ‘EK’)), en geboren en getogen te

zijn in Tiger, in het arrondissement Saja, in de zuidelijke regio van Ethiopië. U bent een etnische Oromo

en orthodox christen.

Op een niet nader door u bepaalde zondag tussen 11 september 2010 en 11 september 2011 (2003

EK) kwam de 60-jarige B.L. (…), de administrator van Tiger, naar het huis waar u met uw ouders

woonde. Hij vroeg uw vader om hem met u te laten trouwen. Uw vader weigerde, omdat u veel jonger

was dan B. (...) en omdat hij vond dat u uw studies moest verder zetten. Bovendien had B. (…) al een

echtgenote, met wie hij 2 kinderen had. Na de weigering van uw vader zei B. (...) dat hij nog wel zou

zien. Omdat jullie tot de Oromo behoorden, een etnische groep die geviseerd wordt door de Ethiopische

autoriteiten en die niet sterk vertegenwoordigd was in jullie woonplaats Tiger, begon B. (...) het gerucht

te verspreiden dat uw vader lid was van de verboden oppositiebeweging ONEG (Oromo Freedom

Front). Uw vader had echter niets met deze beweging te maken. De bewoners van Tiger geloofden B.

(...) en begonnen uw vader en zijn gezin sociaal uit te sluiten. Een week nadat B. (...) bij uw vader

tevergeefs een aanzoek had gedaan om met u te huwen, kwam uw vader ’s nachts 3 onbekende

mannen tegen, gewapend met stokken. Hij slaagde erin te vluchten en zo een aanval te vermijden. U

bent ervan overtuigd dat deze aanval verband hield met B. (...). Op 7 juni 2011 (30 Genbot 2003 (EK))

werd uw vader gearresteerd en opgesloten in het politiekantoor van Saja omwille van zijn vermeende

betrokkenheid bij ONEG. U heeft sindsdien geen nieuws meer over zijn lot en weet niet of hij nog wordt

vastgehouden. Omdat u bang was dat u ook zou worden gearresteerd, verborg u zich bij uw vriendin A.

(…) in Tiger. Ze adviseerde u om het land te verlaten. Omdat A. (...) bang was dat B. (...) u zou

opsporen, adviseerde zij u om een andere identiteit aan te nemen. Jullie verlieten Tiger op 14 juni 2011

(7 Sene 2003 (EK)) en reisden naar Awash. Ze hielp u om er een bewonerskaart op naam van A.G.M.

(…), geboren te Awash op 25 september 1985 (15 Meskerem 1978 (EK)) te laten maken. Daarna

reisde u met A. (…) naar Melkesedi, waar Ab. (…), een vriendin van A. (...) woonde. Van daaruit reisde

u met A. (...) verder naar Addis Abeba. A. (...) contacteerde er smokkelaars. Deze laatsten adviseerden

u om naar Dubai te reizen, waar u zou kunnen werken en 10.000 tot 15.000 Birr per maand kon

verdienen. U ging in op het voorstel en de smokkelaars contacteerden een gezin in Dubai voor wie u als

huishoudhulp kon werken. De smokkelaars overhandigden u op 19 augustus 2011 (13 Nehase 2003

(EK)) een Ethiopisch paspoort op naam van A.G.M. (…). A. (...) leende van 3 verschillende personen in

totaal 200.000 Birr, die zij gebruikte om uw paspoort en uw vertrek uit Ethiopië te financieren.

U ondertekende een document waarin u deze lening bevestigde. U nam op 20 augustus 2011 (14

Nehase 2003 (EK)) vanuit de luchthaven van Addis Abeba een rechtstreekse vlucht naar Dubai. Bij

aankomst werd u opgewacht door M. (…), de vrouw voor wie u zou werken. Al snel werd duidelijk dat de

omstandigheden waarin u voor haar moest werken erg te wensen overlieten; uw bewegingsvrijheid werd

beperkt tot de compound van het gezin en u werd slecht en onregelmatig betaald om allerlei

huishoudelijke taken te verrichten in moeilijke klimatologische omstandigheden. U overwoog om

zelfmoord te plegen en deed verschillende pogingen daartoe. U weet niet of u al dan niet legaal in Dubai

verbleef. U contacteerde uw moeder 2 maal toen u in Dubai verbleef. Hieruit leerde u dat uw vader nog

steeds opgesloten zat. Uw moeder zei ook dat uw vriendin A. (...) vertrokken was omdat de mensen van

wie ze geld had geleend om uw vertrek te financieren haar problemen bezorgden. Uw moeder zei dat

niemand wist waar A. (...) verbleef. Uw werkgeefster, M. (…), leende u soms uit aan het gezin van

haar broer, Abd. (…). Hij nam u 3 of 4 keer mee naar het buitenland. U weet niet naar welke landen hij u

meenam. Toen u de laatste keer met hem naar het buitenland reisde, ontsnapte u uit het huis waar u

met hem en zijn gezin verbleef. U vernam pas na uw ontsnapping dat u zich in België bevond. U

verbleef ongeveer 8 dagen in de buurt van een station, tot een man u naar de plaats bracht waar u asiel

kon vragen. Op 8 september 2015 vroeg u asiel aan. U nam contact op met B. (…), een man die u

kende uit Saja. Hij stuurde u een kebele-kaart op naam van M.A. (…) op. Op 14 januari 2016 nam u in

Brussel deel aan een demonstratie tegen het ombrengen en verdrijven van mensen van Oromo-origine

in uw land. Andere deelnemers aan deze demonstratie zeiden u dat een blanke man, die werkte voor de

Ethiopische ambassade, foto’s nam, waardoor de Ethiopische autoriteiten mogelijks weten dat u aan

deze demonstratie deelnam.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen en de nieuwe elementen die u in het kader

van uw tweede asielaanvraag voorlegde onvoldoende blijken te zijn om een “vrees voor

vervolging” zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een “reëel risico op het



RvV X - Pagina 3

lijden van ernstige schade" zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk te maken.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat ernstige vragen kunnen worden gesteld bij de geloofwaardigheid

van uw verklaringen over de omstandigheden waarin uw eerste en enige paspoort werd afgeleverd en

bij de door u opgegeven identiteitsgegevens.

U verklaarde voor het CGVS dat u een paspoort heeft gehad, op (de volgens u valse) naam van A.G.M.

(…) (gehoor CGVS, p. 8) en dat u met dat paspoort naar Dubai reisde (gehoor CGVS, p. 12). Gevraagd

of u slechts 1 paspoort heeft gehad, antwoordde u bevestigend en gevraagd of u dit paspoort nog

steeds in uw bezit hebt, antwoordde u ontkennend. Op de vraag waar het paspoort zich bevindt, legde u

uit dat u bij ‘de Arabieren’ was weggevlucht nadat u met hen in Belgie was aangekomen en dat u het

paspoort bij hen achterliet (gehoor CGVS, p. 8). Met ‘de Arabieren’, doelde u op het gezin van Abdallah,

de broer van uw werkgeefster M. (…), die u 3 of 4 keer meenam naar het buitenland, waaronder de

laatste keer naar België (gehoor CGVS, p. 9-10, 23). Uit uw verklaringen kan verder worden afgeleid dat

u het verkrijgen van het paspoort op de (volgens u) valse identiteit van A.G.M. (…) rechtstreeks in

verband brengt met de problemen die u en uw familie kregen met B.L. (...). U stelde immers dat u

het land wilde verlaten, omdat u bang was dat u zoals uw vader ook zou worden gearresteerd (gehoor

CGVS, p. 19) en u voegde eraan toe dat u een onechte identiteit gebruikte voor het paspoort, omdat u

bang was dat B.L. (...) u zou kunnen opsporen indien u uw echte identiteit zou gebruiken (gehoor

CGVS, p. 21). Uit uw verklaringen kan worden afgeleid dat B.L. (...) uw vader tussen 11 september 2010

en 11 september 2011 (2003 EK) een verzoek deed om met u te trouwen en dat de problemen met B.

(...) tussen 9 april 2011 en 8 mei 2011 (Miazia 2003 (EK)) begonnen (gehoor CGVS, p. 18). U

verklaarde het paspoort van de smokkelaars te hebben gekregen op 19 augustus 2011 (13 Nehase

2003 (EK)), 1 dag vóór uw vertrek naar Dubai (gehoor CGVS, p. 11). Hieruit kan worden afgeleid dat het

paspoort u in elk geval na 9 april 2011 (1 Miazia 2003 (EK)) –het moment waarop u volgens uw

verklaringen voor het eerst problemen kreeg met B. (...)- moet zijn afgeleverd.

Deze gegevens stroken echter volstrekt niet met de informatie uit uw visumdossiers waarover

het CGVS beschikt (zie informatie in het administratief dossier). Hieruit blijkt vooreerst dat u –in

tegenstelling tot wat u voor het CGVS beweerde- niet 1 maar (minstens) 2 Ethiopische paspoorten

heeft gehad waarmee u naar België bent gereisd, met name een paspoort (EP0955782), afgeleverd op

8 september 2009, geldig tot 7 september 2014 en een tweede paspoort (EP3258989), afgeleverd op 6

mei 2014, geldig tot 5 mei 2019. Beide paspoorten staan op naam van M.A.G. (…), geboren op 25

september 1985 in Awash. Belangwekkend is verder dat het eerste paspoort (EP0955782) blijkt te zijn

afgeleverd op 8 september 2009, wat volstrekt incoherent is met uw verklaring dat het enige paspoort

dat u ooit heeft gehad in 2011 werd afgeleverd, naar aanleiding van de problemen die u en uw familie in

dat jaar 2011 met B. (...) kregen (gehoor CGVS, p. 19, 21). Tevens kan worden opgemerkt dat de

afleveringsdatum van paspoort (EP0955782), met name 8 september 2009, erop wijst dat dit paspoort

werd afgeleverd lang vóór uw beweerde problemen met B.L. (…), die zich volgens uw verklaringen

pas in 2011 voordeden (gehoor CGVS, p. 18). Bijgevolg kunnen ook vragen worden gesteld bij de

geloofwaardigheid van uw bewering dat de identiteitsgegevens op het enige paspoort dat u ooit

verkreeg moesten worden vervalst (naar M.A.G. (…)), omdat u bang was dat B.L. (...) u zou kunnen

opsporen indien u uw echte identiteit (M.A. (…)) zou gebruiken (gehoor CGVS, p. 21). Op 8 september

2009, de dag waarop uw paspoort (EP0955782) in werkelijkheid werd afgeleverd, hadden u en uw

familie immers nog geen problemen met B.L. (...), zodat er dan ook geen enkele reden was om op dat

moment een paspoort met vervalste identiteitsgegevens (op naam van M.A.G. (…)) te laten fabriceren.

Bijgevolg kan worden verondersteld dat M.A.G. (…) in feite uw werkelijke naam is en dat de andere

identiteitsgegevens op het paspoort ook de uwe zijn. De vaststelling dat de Ethiopische autoriteiten u in

2014 een nieuw paspoort afleverden, doet in het licht van het voorgaande ook twijfelen aan uw bewering

dat u door deze autoriteiten zou worden gezocht.

Uit het voorgaande blijkt dat u bedriegelijke verklaringen aflegde over het werkelijke

aantal Ethiopische paspoorten dat u heeft verkregen, over de omstandigheden waarin u een

paspoort verkreeg en dat u geprobeerd heeft om uw ware identiteit te verbergen. Deze

vaststellingen hypothekeren in ernstige mate de algehele geloofwaardigheid van uw verklaringen

in het kader van voorliggende asielaanvraag.

Voor wat betreft uw bewering dat u bij terugkeer naar Ethiopië vervolging vreest door B.L. (...), omdat

uw vader weigerde om hem met u te laten huwen, en uw vader daarna op valse beschuldiging van

betrokkenheid bij ONEG werd opgesloten, kan het volgende worden opgemerkt.

Vooreerst kan u noch de maand, noch de dag preciseren waarop B.L. (...) het verzoek tot uw vader

zou hebben gericht om met u te trouwen; u vermeldde enkel dat het op een zondag tussen 11

september 2010 tot 11 september 2011 (2003(EK)) was (gehoor CGVS, p. 15-16). Nochtans was u op

andere momenten tijdens het gehoor wel in staat om precieze data te geven. Gezien het belang van
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deze dag op het verloop van uw verdere leven en dat van uw familie, is uw onwetendheid hieromtrent

bedenkelijk.

Daarnaast legde u vage en incoherente verklaringen af over de vervolging van uw vader in opdracht

van B.L. (...). U stelde dat uw vader had geweigerd om op het huwelijksverzoek van B.L. (…) in te

gaan (gehoor CGVS, p. 15-16). U beweerde dat B.L. (...) iemand is die die de macht heeft en de

autoriteiten vertegenwoordigt (gehoor CGVS, p. 14), die een bekend en superieur persoon is en door de

mensen wordt geloofd (gehoor CGVS, p. 21,18-19). U verklaarde dat buren uw vader verwittigden dat B.

(...) problemen met hem zocht (gehoor CGVS, p. 16). Een week na de weigering van uw vader om u te

laten trouwen met B. (...) kon hij slechts ternauwernood aan een aanval door 3 personen ontsnappen

(gehoor CGVS, p. 17). U gelooft dat deze poging tot aanval aangestuurd werd door B. (...) (gehoor

CGVS, p. 20). U stelde dat uw vader bang was na deze [poging tot] aanval (gehoor CGVS, p. 20).

Wanneer u –rekening houdend met alle factoren, met name dat uw vader een verzoek van een

vertegenwoordiger van de autoriteiten had geweigerd, dat de buren uw vader waarschuwden dat hij

problemen zou krijgen met deze man en dat uw vader bijna het slachtoffer werd van een aanval-

gevraagd werd of uw vader er niet aan dacht om Tiger te verlaten na de [poging tot] aanval, antwoordde

u enkel ‘waar kon hij naartoe gaan ?’. Het komt echter weinig doorleefd over dat uw vader, die

bovendien een etnische Oromo was in Tiger, waar voor het overige geen andere Oromo’s woonden dan

uw familieleden (gehoor CGVS, p. 16), niet zou overwogen hebben om zichzelf en desgevallend zijn

familieleden (desnoods tijdelijk) in veiligheid te brengen en Tiger te verlaten. Dat hij dat niet deed, roept

vragen op bij de geloofwaardigheid van uw verklaringen over de vervolging van uw vader om de door u

aangehaalde redenen. Daarnaast kunnen vragen worden gesteld bij de drogreden die B. (...) zou

hebben verzonnen om uw vader op te sluiten. Zoals hierboven reeds aangehaald schetste u B. (...) als

de administrator van Tiger, die de macht heeft en de autoriteiten vertegenwoordigt (gehoor CGVS, p.

14), die een bekend en superieur persoon is en door de mensen wordt geloofd (gehoor CGVS, p. 21,18-

19). Anderzijds stelde u dat B. (...) uw vader, na diens weigering om hem met u te laten trouwen,

liet opsluiten onder het (volstrekt valse) voorwendsel dat uw vader lid was van ONEG (gehoor CGVS, p.

14, 18-19). Gevraagd waarom B.L. (...) –indien hij werkelijk zoveel macht had als u liet uitschijnen- een

voorwendsel nodig had om uw vader te laten opsluiten, antwoordde u dat hij uw vader niet zonder reden

kon opsluiten, omdat uw vader in dat geval zijn rechten zou hebben kunnen afdwingen (gehoor CGVS,

p. 19-20). Dit antwoord komt erg bevreemdend over. Indien B. (...) zich werkelijk zou hebben laten

afschrikken door de mogelijkheid dat uw vader zijn rechten zou afdwingen, zou men toch niet

verwachten dat hij uw vader onder valse voorwendselen (betrokkenheid bij ONEG) zou hebben laten

opsluiten, omdat uw vader zijn onterechte opsluiting in principe ook had kunnen aanvechten, vermits hij

volgens uw verklaringen op geen enkele manier betrokken was bij ONEG (gehoor CGVS, p. 14).

Wanneer u werd gevraagd waar uw vader werd opgesloten, stelde u dat het in Saja police station was.

Gevraagd of u hem daar ging bezoeken, antwoordde u dat u niet ging omdat u bang was dat u ook zou

worden gearresteerd. Gevraagd of uw moeder hem in Saja police station ging bezoeken, antwoordde u

dat u het niet weet (gehoor CGVS, p. 19). Het is echter weinig overtuigend dat u volstrekt niet zou weten

of uw moeder uw vader al dan niet zou hebben bezocht in Saja, te meer omdat u verklaarde dat u

achteraf, toen u in Dubai verbleef, uw moeder contacteerde en dat u toen vernam dat uw vader nog

vastzat (gehoor CGVS, p. 19), waaruit dus blijkt dat u het met uw moeder over de detentie van uw vader

moet hebben gehad. Verder stelde u momenteel onwetend te zijn over het lot van uw vader; u zei niet te

weten of hij nog opgesloten zit of werd vrijgelaten (gehoor CGVS, p. 19). Wanneer de protection officer

opmerkte dat deze verklaring niet coherent is met uw verklaring aan het begin van het gehoor dat u na

uw aankomst in België contact opnam met B. (…), een kennis uit Saja, en dat hij u verzekerde dat uw

ouders OK waren (gehoor CGVS, p. 5-6), antwoordde u dat u niet weet of uw ouders nog leven en

voegde u eraan toe dat het kan dat B. (…) zei dat uw ouders OK waren om u te troosten, om u niet bang

te maken (gehoor CGVS, p. 19). Uw verklaring dat u niet weet of uw ouders nog leven is dan weer

incoherent met de vaststelling dat u bij het begin van het gehoor bevestigend antwoordde op de vraag of

uw ouders nog in leven zijn (gehoor CGVS, p. 5). U verklaarde overigens op een ander moment tijdens

het gehoor dat uw moeder, uw broers en uw zussen allen in Tiger leven (gehoor CGVS, p. 20), hetgeen

andermaal niet coherent is met uw verklaring dat u niet weet of uw ouders nog leven.

U legde overigens ook weinig aannemelijke verklaringen af over uw persoonlijke vrees om door B. (...)

vervolgd te worden. U suggereerde dat u de hoofdreden was voor de arrestatie van uw vader (gehoor

CGVS, p. 14). U zei dat u bang was dat B. (...) u zou vinden en dat u vreesde om zoals uw vader te

worden gearresteerd of zelfs te zullen worden gedood (gehoor CGVS, p. 21). Op de vraag of B. (...) nog

naar jullie huis kwam nadat uw vader was gearresteerd, antwoordde u ontkennend. Wanneer de

protection officer u vroeg of hij dan niet meer met u wilde trouwen, antwoordde u ‘Misschien had hij

andere plannen nadat hij mijn vader opsloot’ (gehoor CGVS, p. 19), hetgeen vragen oproept bij de

waarachtigheid van uw verklaring dat u vreest door B. (...) te zullen worden gearresteerd of zelfs

gedood. U stelde dat u zich na de arrestatie van uw vader verborg bij uw vriendin A. (...). Gevraagd of B.
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(...) u kwam zoeken, terwijl u zich verborg, antwoordde u dat hij niet wist waar u was. Gevraagd of B.

(...) u kwam zoeken op de plaatsen waar u normaal was, bij voorbeeld bij u thuis, antwoordde u

merkwaardig genoeg dat u aan uw familie niet vroeg of hij kwam of niet (gehoor CGVS, p. 21). Van

iemand die beweert bang te zijn te zullen worden gearresteerd of zelfs vermoord, zou men toch

verwachten dat zij zich blijvend zou informeren of B. (...) werkelijk op zoek was naar u. Dat u verklaarde

dat u dit niet eens vroeg aan uw familieleden, roept ernstige vragen op bij de geloofwaardigheid van uw

verklaring dat u door B. (...) zou zijn/worden gezocht.

Uit het voorgaande blijkt dat u niet heeft kunnen overtuigen dat u in opdracht van B.L. (...)

zou worden gearresteerd of zelfs gedood bij terugkeer naar uw land van herkomst.

Inzake uw bewering dat u vreest vijandig te zullen worden bejegend door de personen van wie uw

vriendin A. (...) geld leende voor de financiering van uw vertrek uit Ethiopië en uw reis naar Dubai, kan

het volgende worden opgemerkt.

U stelde dat uw vriendin A. (...) bij 3 verschillende mensen een totaalbedrag van 200.000 birr leende

voor de financiering van uw reis (gehoor CGVS, p. 23). U verklaarde een papier te hebben getekend

voor deze lening (gehoor CGVS, p. 23). Gevraagd naar de namen van de 3 personen die A. (...) geld

leenden, kan u daar volstrekt niet op antwoorden (gehoor CGVS, p. 23). U zei dat u van uw moeder

hoorde dat A. (...) problemen kreeg met de personen van wie ze geld had geleend, en dat A. (...)

vertrokken was, maar u bleek niet te weten waar A. (...) verblijft (gehoor CGVS, p. 23). Uw verklaringen

hieromtrent zijn erg vaag en daardoor weinig overtuigend.

Uit hetgeen u met betrekking tot de lening verklaart kan niet worden afgeleid dat u omwille van

het geld dat A. (...) u zou hebben geleend en dat zij op haar beurt zou hebben geleend van 3

onbekende personen, een vrees voor vervolging of een risico op het lijden van ernstige schade

zou lopen bij terugkeer naar Ethiopië.

Voor wat betreft uw bewering dat u als lid van de etnische Oromo zou worden vervolgd bij terugkeer

naar Ethiopië kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt.

U suggereerde tijdens het gehoor door het CGVS dat het behoren tot de Oromo etnie op zich een grond

voor vervolging uitmaakt in Ethiopië (gehoor CGVS, p. 14), maar u slaagde er niet in deze bewering te

concretiseren en te personaliseren. U verklaarde dat uw vader valselijk werd beschuldigd van

betrokkenheid bij ONEG (gehoor CGVS, p.14, 18-19), hetgeen hiervoor al in twijfel werd getrokken. Op

een bepaald moment tijdens het gehoor suggereerde u dat uw vader werd vervolgd louter omdat hij

Oromo is (gehoor CGVS, p. 18). Gevraagd waarom ze dan uw ooms, uw broers of zelfs u niet

arresteerden, vermits jullie allemaal Oromo’s waren, antwoordde u ‘Hij werd verdacht door die man,

maar mijn ooms niet’ (gehoor CGVS, p. 18), waardoor u impliciet aangeeft dat het behoren tot de Oromo

etnie op zich dan toch geen afdoende reden vormt voor arrestatie. Uit informatie waarover het

CGVS beschikt blijkt overigens dat het behoren tot de Oromo etnie op zich geen grond vormt voor

vervolging. De etnische Oromo zijn de grootste bevolkingsgroep in Ethiopië en maken ongeveer 35% uit

van de Ethiopische bevolking. Hoewel het Ethiopisch regime repressief optreedt tegen personen van de

Oromo etnie die zich actief verzetten en deelnemen aan demonstraties tegen de regering in Ethiopië, of

die hiervan verdacht worden, kan bezwaarlijk worden besloten tot veralgemeende etnische vervolging

van de Oromo bevolking door het Ethiopisch regime. Er bestaat overigens een regeringsgezinde Oromo

partij, OPDO (Oromo People’s Democratic Organisation), die deel uitmaakt van de regeringspartij

EPRDF (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front).

In elk geval kan uit uw verklaringen, noch uit deze informatie worden afgeleid dat Oromo’s

omwille van hun loutere etnische origine vervolging riskeren in Ethiopië, vermits de realiteit

complexer en genuanceerder is.

Aangaande uw bewering dat u in België heeft deelgenomen aan een demonstratie tegen de Ethiopische

regering, kunnen volgende kanttekening worden geplaatst.

De vaststelling dat u op 14 januari 2016 in België heeft deelgenomen aan een demonstratie tegen de

vervolging van Oromo’s en tegen de relocatie van Oromo boeren door het Ethiopisch regime, en hiervan

3 foto’s voorlegde, kan hogervermelde vaststellingen en overwegingen niet wijzigen. U beweerde dat

mededemonstranten u zeiden dat een blanke man, in opdracht van de Ethiopische ambassade, foto’s

maakte en suggereerde dat de Ethiopische autoriteiten bijgevolg op de hoogte zijn van uw deelname

aan het protest (gehoor CGVS, p. 22). U kon echter volstrekt niet preciseren wie de persoon was die

foto’s nam, en baseerde zich volkomen o9 loutere beweringen van mededemonstranten om te beweren

dat deze persoon werkelijk in opdracht van de Ethiopische regering werkte en foto’s van de

demonstranten nam (gehoor CGVS, p. 22). Er is dan ook geen enkel concreet bewijs dat de Ethiopische

autoriteiten werkelijk op de hoogte zouden zijn van uw deelname aan deze demonstratie, laat staan dat

deze autoriteiten u hierom vijandig zouden bejegenen of vervolgen bij terugkeer naar Ethiopië. Er kan

overigens worden opgemerkt dat u in het kader van uw gehoor door het CGVS nergens aanhaalde

in Ethiopië politieke activiteiten te hebben gehad en in de vragenlijst van het CGVS antwoordde u op de

vraag naar eventuele activiteiten in een organisatie/vereniging/partij ontkennend (vragenlijst CGVS
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ingevuld door de Dienst Vreemdelingenzaken, dd. 15 september 2015, pt. 3). Bijgevolg kan niet worden

ingezien waarom de Ethiopische autoriteiten u in het bijzonder zouden viseren bij terugkeer naar

Ethiopië. Er werd hiervoor reeds aangehaald dat deze autoriteiten u in 2014 een nieuw paspoort hebben

afgeleverd. Indien zij u werkelijk zouden viseren en overtuigd zouden zijn dat u een bedreiging vormt

voor het land, zou men niet verwachten dat zij u een nieuw paspoort zouden afleveren.

U heeft bijgevolg niet aannemelijk gemaakt dat uw deelname aan een demonstratie in België

tegen de Ethiopische regering ertoe zou leiden dat u bij terugkeer vervolging zou moeten vrezen

door de Ethiopische autoriteiten.

Voor wat de door u aangehaalde moeilijke werkomstandigheden in Dubai betreft, kan nog het volgende

worden toegevoegd.

U stelde dat u in Dubai geen bewegingsvrijheid had en mits onregelmatige en beperkte verloning

zware huishoudelijke taken moest verrichten in moeilijke klimatologische omstandigheden (gehoor

CGVS, p. 13-15). U verklaarde dat u in Dubai diverse zelfmoordpogingen ondernam ten gevolge van

deze slechte arbeids- en leefomstandigheden (gehoor CGVS, p. 15). Zonder afbreuk te doen aan deze

problemen, kan echter worden opgemerkt dat deze zich voordeden buiten Ethiopië. Bijgevolg worden ze

niet meegenomen in de beoordeling van uw ‘vrees voor vervolging’ of van een eventueel ‘risico op het

lijden van ernstige schade’ tegenover uw land van oorsprong.

Voor wat betreft de door u voorgelegde documenten kan het volgende worden opgemerkt. U legde een

kebele kaart voor op naam van M.A. (…), die volgens uw verklaringen op 20 september 2010 (10

Meskerem 2003 (EK)) zou zijn afgeleverd. In het licht van hogervermelde vaststellingen over uw

identiteit, met name dat ervan kan uitgegaan worden dat de naam M.A.G. (…) op de 2 paspoorten die u

door de Ethiopische autoriteiten werden afgeleverd in werkelijkheid uw echte naam is, kan de

authenticiteit van de kebele kaart worden betwijfeld. Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat

het vervalsen van documenten in de publieke sector in Ethiopië gebruikelijk is (zie informatie in het

administratief dossier). De omslag van EMS waarin deze kebele kaart werd verstuurd, doet geen

afbreuk aan voorgaande bedenkingen. De 3 foto’s waarop u te zien bent tijdens een demonstratie tegen

de Ethiopische autoriteiten aan het Europees Parlement op 14 januari 2016 werden hierboven al

besproken. De voorgelegde artikels beschrijven vooral de repressie vanwege de Ethiopische autoriteiten

tegenover de Oromo bevolking. Deze repressie vond plaats naar aanleiding van protest van de

Oromo bevolking tegen de uitbreiding van het territorium van de hoofdstad Addis Abeba, ten nadele van

gebieden die bewoond werden door boeren van Oromo origine. Deze artikels beschrijven echter een

algemene situatie en kunnen de opmerkingen bij en beoordeling van uw individuele asielaanvraag niet

wijzigen.

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. In een enig middel voert verzoekster de schending aan 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), van artikel 1, (2) van het

Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967, goedgekeurd bij wet van 27

februari 1967, van de artikelen 48/3 en 48/4 iuncto artikel 62 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van artikel 4.3 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad

van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en

staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van de verleende bescherming, van de motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 52 en 62

van de vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en de algemene zorgvuldigheidsplicht en het

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

2.2. In fine van haar verzoekschrift vraagt verzoekster in hoofdorde haar de status van vluchteling te

erkennen, in ondergeschikte orde haar de subsidiaire bescherming toe te kennen en in nog meer

ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te sturen naar het

Commissariaat voor verder onderzoek.
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2.3. Ter terechtzitting wordt gewezen op de nota die de verwerende partij neergelegd heeft met als

bijlage de COI (country of origin information) Focus ‘Ethiopië Oromo protesten eind 2015 en begin 2016’

van 24 februari 2016.

2.4. De Raad oefent inzake beslissingen van het Commissariaat, met uitzondering van de gevallen

zoals opgenomen in artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid van

rechtsmacht. Dit houdt in dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingsdossier en toelaatbare nieuwe gegevens 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). De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt

de Raad de weigeringsmotieven van de voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen.

Hij dient enkel een beslissing te nemen die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in

hoofde van een asielaanvrager al dan niet vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in

aanmerking moet worden genomen.

2.5. 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 (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; 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 mogelijk, 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. De verzoekende partij

dient door een coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante elementen de waarachtigheid

ervan aannemelijk te maken. 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). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

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 of de Raad moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is

evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de asielzoeker op te vullen.

2.6. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

vluchtelingenverdrag is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op

vervolging omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het vluchtelingenverdrag

omvat (UNHCR, Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights,

Regional Bureau For Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus

2006, 3.7).

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b) van de

vreemdelingenwet (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§2, c) van de vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel
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risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

De toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM niet aan de orde is.

2.7. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoekster al dan

niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij

duidelijk en ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een

algemene en theoretische toelichting of het citeren van internationale bepalingen, nationale bepalingen

en algemene beginselen in het verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoekster

aanspraak kan maken op een status van internationale bescherming.

2.8. De verklaringen van verzoekster betreffende haar vrees voor vervolging uitgaande van B.L. daar

haar vader hem weigerde met haar te huwen en haar vader daarna, op valse beschuldiging van

lidmaatschap van het ONEG, werd opgesloten, zijn ongeloofwaardig.

2.8.1. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoekster er niet in slaagt de dag noch de maand te preciseren

waarop B.L. tot haar vader het verzoek richtte met haar te trouwen, hoewel deze gebeurtenis van groot

belang was voor het verder verloop van haar leven en dat van haar familie. Verzoekster kon enkel

specifiëren dat het om een zondag ging in 2003 Ethiopische kalender (hierna: EK) en stelde uitdrukkelijk

dat zij geen maand herinnerde (gehoorverslag CGVS, p. 15-16). Het enkel kunnen weergeven van een

jaartal, wat in de Gregoriaanse kalender (hierna: GK) correspondeert met de periode van 11 september

2010 tot 11 september 2011, om het huwelijksaanzoek te situeren in de tijd wanneer daar specifiek naar

gevraagd wordt, ondermijnt de geloofwaardigheid van verzoekster omtrent de gebeurtenissen rond B.

L.. Immers mag van een asielzoeker in redelijkheid verwacht worden dat hij levensbepalende ervaringen

naar tijd kan situeren, vermits kan verwacht worden dat deze gebeurtenissen in diens geheugen gegrift

staan zo ze zich in werkelijkheid hebben voorgedaan. Waar verzoekster ter gelegenheid van haar

verzoekschrift voorhoudt dat zij het incident kan situeren in de tijd verwijzende naar antwoorden op

andere vragen die haar werden gesteld met betrekking tot andere gebeurtenissen of met betrekking tot

de tijdsaanduiding van andere gebeurtenissen ten aanzien van het huwelijksaanzoek, merkt de Raad op

dat het merkwaardig is dat verzoekster wanneer specifiek wordt gevraagd naar het tijdstip van het

eerste huwelijksaanzoek, verzoekster enkel een jaartal kan opnoemen, alsook het feit dat het een

zondag was, doch er niet in slaagt een meer precieze tijdsaanduiding te geven, terwijl zij nadien wel kan

preciseren dat de aanval op haar vader een week later gebeurde (gehoorverslag CGVS, p. 17), dat de

problemen begonnen in Miazia 2003 (EK) (correspondeert met 9 april 2011 tot 8 mei 2011 GK) en zij

drie à vier maanden later Ethiopië verliet, dat haar vader gearresteerd werd op 7 juni 2011 (GK) en zij

Tiger verliet op 14 juni 2011 (GK) (gehoorverslag CGVS, p. 18), alsook dat zij op 20 augustus 2011

(GK) Ethiopië verliet (gehoorverslag CGVS, p. 12). Gelet op het feit dat verzoekster kan situeren dat de

problemen begonnen zijn drie à vier maanden voor zij Ethiopië verliet op 20 augustus 2011 alsook kan

specifiëren dat de aanval op haar vader een week na het huwelijksaanzoek plaatsvond, is het zeer

merkwaardig dat verzoekster geen specifiekere tijdsaanduiding kan geven bij de vraag wanneer het

eerste huwelijksaanzoek door B.L. bij haar vader plaatsvond. Gezien de opleidingsgraad van

verzoekster, waarbij ze aangaf tot de 10de graad naar school te zijn geweest en op het ogenblik van het

huwelijksaanzoek nog studeerde (gehoorverslag CGVS, p. 7 en p. 16), rijzen er twijfels over de

geloofwaardigheid van het huwelijksaanzoek wanneer zij deze gebeurtenis niet, onafhankelijk van

andere gebeurtenissen, meer precies kan situeren in de tijd.

2.8.2. Verzoekster vreest te worden vervolgd in haar land door B. daar hij een superieur was.

Verzoekster was bang dat hij haar zou vinden, dat zij zou kunnen gearresteerd worden en opgesloten

zoals haar vader en zij misschien zou kunnen gedood worden (gehoorverslag CGVS, p. 21). Echter legt

verzoekster weinig aannemelijke verklaringen voor van een persoonlijke vrees voor vervolging door B.

De Raad stelt immers vast dat verzoekster verklaarde dat B. niet meer naar haar huis kwam nadat haar

vader gearresteerd werd. Zij antwoordde op de vraag of hij dan niet meer met haar wilde trouwen dat B.

misschien andere plannen had nadat hij haar vader opsloot (gehoorverslag CGVS, p. 19). Dergelijke

verklaringen ondermijnen de waarachtigheid van verzoeksters verklaringen dat zij bij terugkeer naar
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haar land vreest te worden gearresteerd en zelfs gedood door B. Bovendien zijn de verklaringen dat B.

niet meer naar haar huis kwam nadat haar vader werd gearresteerd moeilijk in overeenstemming te

brengen met haar antwoord, op de vraag of B. haar kwam zoeken op de plekken waar ze normaal was,

bij haar thuis ofzo, dat ze het niet vroeg aan haar familie of hij kwam of niet (gehoorverslag CGVS, p.

21). Zelfs indien er vanuit gegaan kan worden dat B. niet meer langs haar huis kwam voordat zij het huis

verliet en zij het later niet meer vroeg aan haar familie, stelt de Raad vast dat een dergelijke

desinteresse omtrent de vraag of de persoon door wie zij vreest vervolgd te worden, haar zoekt, afbreuk

doet aan de ernst van verzoeksters voorgehouden vrees. In de nota’s van de advocaat van verzoekster

staat er als antwoord op de vraag of B. haar kwam zoeken op de plekken waar ze normaal was, bij haar

thuis ofzo, dat zij het zou moeten vragen aan haar familie of hij kwam of niet. Ook uit voormeld antwoord

blijkt dat verzoekster zich nog niet geïnformeerd heeft over de zoektocht naar haar na haar vertrek.

2.8.3. Voorts wordt de geloofwaardigheid van verzoekster verder onderuit gehaald nu zij verklaart niet te

weten of haar moeder haar vader ging bezoeken in het Saja police station (gehoorverslag CGVS, p. 19),

terwijl blijkt dat verzoekster met haar moeder over haar vader sprak toen zij haar moeder contacteerde

uit Dubai. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat verzoekster en haar moeder het loutere feit bespreken dat de

vader nog gevangen wordt gehouden, doch niet bespreken of haar moeder de mogelijkheid had gehad

haar vader te zien of te bezoeken. Wat er ook van zij, de Raad stelt vast dat verzoekster niet weet of

haar vader nog opgesloten zit of reeds werd vrijgelaten (gehoorverslag CGVS, p. 19), terwijl verzoekster

verklaart na haar aankomst in België contact te hebben gehad met een vriend uit een dorp rond Saja en

met hem communiceerde over het lot van haar ouders (gehoorverslag CGVS, p. 5). Deze vriend

vertelde haar dat haar ouders ok waren (gehoorverslag CGVS, p.5). Erop gewezen dat de vriend zei dat

haar ouders ok waren en dat zij later tijdens het gehoor zegt dat zij niet weet of haar vader opgesloten

is, antwoordt verzoekster dat zij niet weet of haar ouders nog leven, dat het kan zijn dat die vriend zei

dat ze ok waren om haar te troosten en haar niet bang te maken (gehoorverslag CGVS, p. 19). Echter is

het weinig waarschijnlijk wanneer verzoekster het land ontvlucht nadat haar vader werd gearresteerd op

beschuldiging van de man wiens huwelijksaanzoek ten aanzien van haar door haar vader geweigerd

werd, zij, bij contact met een vriend waarin zij haar ouders ter sprake brengt, zich tevreden stelt met een

antwoord dat ze ok zijn en geen verdere vragen stelt over het lot van haar vader, met andere woorden

dat zij niet tracht te weten te komen of haar vader nog vastgehouden wordt.

2.8.4. Verzoekster betoogt dat zij enkel tweemaal in vijf jaar tijd contact kon aanknopen met haar familie,

dat dit aantoont dat de familie contacteren moeilijk was omwille van financiële redenen, dat de twee

contacten die zij had heel kort zijn geweest, veel te kort om zoveel elementen samen te vatten – de

vlucht uit Ethiopië, het wespennest waarin ze was beland, het leven als slavin in Dubai – en dan nog om

uitvoerig nieuws te vernemen over de omstandigheden in Ethiopië, dat de informatie dan ook tot het

belangrijkste is gebleven, namelijk dat haar vader vast zat, wat niet hoeft te verwonderen. De Raad stelt

vast dat verzoekster niet meer vraagt of voormelde persoon B. haar nog is komen zoeken na de

arrestatie van haar vader. Gezien verzoekster aangeeft B. te vrezen en daarom te zijn gevlucht uit

Ethiopië, kan zij bezwaarlijk laten uitschijnen dat deze informatie niet zou behoren tot de belangrijkste

informatie waarnaar gevraagd wordt eenmaal er contact is met het thuisfront. Het feit dat zij het vertrek

uit Ethiopië niet besproken heeft met haar moeder voor haar vertrek en dan ook niet kan ingezien

worden hoe zij zich had kunnen informeren over B., doet geen afbreuk aan de vaststelling dat

verzoekster na haar aankomst in Dubai telefonisch contact had met haar moeder, tot tweemaal toe,

waar ze onder meer gesproken hebben over de vasthouding van haar vader, zodat het, indien haar

relaas op enige waarheid berust, ongeloofwaardig is dat zij niet informeert of de persoon die zij meent te

moeten vrezen haar nog zoekt.

2.8.5. Gelet op voorgaande vaststellingen kan geen geloof gehecht worden aan verzoeksters

verklaringen dat een man haar ten huwelijk vroeg via haar vader, waarop haar vader weigerde en door

die man valselijk beschuldigd werd van betrokkenheid bij ONEG en naar aanleiding daarvan werd

gearresteerd en vastgehouden. Verzoekster toont niet aan op welke wijze de door haar bij haar

asielaanvraag gevoegde documenten voorgaande vaststellingen zouden kunnen weerleggen of

ontkrachten.

2.9. Betreffende haar vrees voor vervolging door personen van wie verzoeksters vriendin A. geld leende

voor de financiering van haar vertrek uit Ethiopië, het verkrijgen van documenten en de reis naar Dubai,

motiveerde de commissaris-generaal terecht “Inzake uw bewering dat u vreest vijandig te zullen worden

bejegend door de personen van wie uw vriendin A. (...) geld leende voor de financiering van uw vertrek

uit Ethiopië en uw reis naar Dubai, kan het volgende worden opgemerkt.



RvV X - Pagina 10

U stelde dat uw vriendin A. (...) bij 3 verschillende mensen een totaalbedrag van 200.000 birr leende

voor de financiering van uw reis (gehoor CGVS, p. 23). U verklaarde een papier te hebben getekend

voor deze lening (gehoor CGVS, p. 23). Gevraagd naar de namen van de 3 personen die A. (...) geld

leenden, kan u daar volstrekt niet op antwoorden (gehoor CGVS, p. 23). U zei dat u van uw moeder

hoorde dat A. (...) problemen kreeg met de personen van wie ze geld had geleend, en dat A. (...)

vertrokken was, maar u bleek niet te weten waar A. (...) verblijft (gehoor CGVS, p. 23). Uw verklaringen

hieromtrent zijn erg vaag en daardoor weinig overtuigend.

Uit hetgeen u met betrekking tot de lening verklaart kan niet worden afgeleid dat u omwille van

het geld dat A. (...) u zou hebben geleend en dat zij op haar beurt zou hebben geleend van 3

onbekende personen, een vrees voor vervolging of een risico op het lijden van ernstige schade

zou lopen bij terugkeer naar Ethiopië.”

Verzoekster laat echter deze concrete motieven ongemoeid. Deze motieven blijven derhalve

gehandhaafd en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

2.10. Verzoekster vreest ook vervolgd te worden als lid van de etnische Oromo bij een terugkeer naar

Ethiopië (gehoorverslag CGVS, p. 14). Zij stelt hierbij dat zij om die reden wegging, dat B. van de

autoriteiten is en macht heeft. Echter wijst de Raad erop dat verzoekster er niet in geslaagd is de

vervolgingsvrees ten aanzien van en haar vervolging door B. aannemelijk te maken, zodat zij niet

dienstig kan verwijzen naar haar relaas hieromtrent om aan te tonen dat zij een gegronde vrees voor

vervolging heeft als lid van de etnische Oromo. Voorts blijkt uit het gehoorverslag dat verzoekster

verklaart dat haar vader werd aangehouden omdat hij valselijk beschuldigd werd van betrokkenheid bij

ONEG (gehoorverslag CGVS, p. 14 en p. 18) en op de vraag waarom haar ooms die eveneens Oromo

waren, niet gearresteerd werden, antwoordt dat zij niet verdacht werden zoals haar vader

(gehoorverslag CGVS, p. 18). Hieruit blijkt impliciet dat het behoren tot de Oromo etnie op zich geen

afdoende reden vormt tot arrestatie.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van het vervolgingsrelaas, waarbij ook de ongeloofwaardigheid van

het relaas over de vasthouding van verzoeksters vader blijkt gelet op onder meer de gebrekkige

interesse van verzoekster over diens lot, kan ook geen geloof gehecht worden aan de valse

beschuldigingen door B., naar aanleiding van het weigeren van het huwelijksaanzoek, van

betrokkenheid van haar vader bij ONEG waardoor hij gearresteerd werd. Verzoekster kan dan ook niet

dienstig verwijzen naar informatie waaruit blijkt dat Oromo waarvan gemeend wordt dat zij gepolitiseerd

zijn en hun familieleden een bijzonder risico lopen, noch naar informatie over familieleden van reeds

vervolgde Oromo.

De Raad stelt samen met de commissaris-generaal vast dat, hoewel het Ethiopisch regime repressief

optreedt tegen personen van de Oromo etnie die zich actief verzetten en deelnemen aan demonstraties

tegen de regering in Ethiopië, of die hiervan verdacht worden, heden, op grond van de beschikbare

informatie aanwezig in het administratief dossier en het rechtsplegingsdossier bijgebracht door de

verzoekende partij en de verwerende partij betreffende de actuele veiligheidssituatie in Ethiopië voor

Oromo, bezwaarlijk kan besloten worden tot een veralgemeende etnische vervolging van de Oromo

bevolking door het Ethiopisch regime.

Uit de COI Focus “Ethiopië:Oromo protesten eind 2015 en begin 2016” van 24 februari 2016 blijkt dat in

april en mei 2014 studenten van acht universiteiten van de regio Oromia betoogden, dat op enkele

weken tijd in Oromia tientallen doden vallen en honderden mensen worden opgepakt, dat tijdens de

onrusten in 2015 en 2016 in Oromia in dorpen en steden acties worden gevoerd, dat de overheid

regionale en federale ordetroepen inzet tegen de betogers, dat de Ethiopische autoriteiten laten weten

hard te willen optreden tegen de betogers en dat duizenden mensen zijn opgepakt, dat het gros van de

arrestanten betogende studenten en scholieren zijn, maar ook politici van legale oppositiepartijen en

zelfs de regeringspartij OPDO, net als protesterende journalisten, boeren, artiesten,

gezondheidsmedewerkers, handelaars, ambtenaren, leerkrachten, dat op 21 januari 2016 het Europees

Parlement een motie stemt die het buitensporig geweld van de ordediensten veroordeelt, een

onafhankelijk onderzoek naar de protesten vraagt en pleit voor de vrijlating van de aangehouden

betogers en voor een dialoog met de oppositie. Samengevat wordt in de voormelde COI Focus van 24

februari 2016 gesteld dat sinds november 2015 op vele plekken in de regio Oromia actie gevoerd wordt

tegen de Ethiopische overheid, dat betogers het niet nemen dat het Addis Abeba Master Plan het

grondgebied van de hoofdstad zou uitbreiden en traditioneel Oromo gebied zou opslorpen, dat de

actievoerders tegelijk pleiten voor meer rechten voor de Oromo bevolking, die de meerderheid vormt in

Ethiopië, dat het protest niet stopt als meegedeeld wordt in januari 2016 dat het plan wordt opgeschort,

dat de protesten eind februari 2016 nog voortduren, dat de acties de hele regio Oromia treffen, dat bij de
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aanhoudende rellen tussen november 2015 en januari 2016 al zeker 140 burgers zijn omgekomen en

vele duizenden mensen opgepakt, dat duizenden betogers nog in de cel zitten. Het gaat om incidenten

met en arrestaties van personen van Oromo origine die deelnemen aan de protesten en betogingen in

Oromia. Verzoekster is niet afkomstig uit Oromia en woonde er nooit, zij verklaart immers afkomstig te

zijn uit de ‘southern region’ die geen Oromo regio is en nooit elders in Ethiopië te hebben verbleven

(gehoorverslag CGVS, p. 4 en p. 6) en hoewel verzoekster verklaarde dat haar vader landbouwer is,

wijst de Raad er op dat hij geen landbouwer is in de Oromia regio. Ook blijkt niet dat verzoekster

deelnam aan de protesten en betrokken was bij de onrusten in Oromia, daar zij verklaarde reeds in

2011 Ethiopië te hebben verlaten (gehoorverslag CGVS, p. 4, 11, 12 en 18). Verzoekster kan dan ook

niet dienstig verwijzen naar de resolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2016 en het

communiqué van de Verenigde Naties van 21 januari 2016, die beiden handelen over de onrusten in

Oromia sinds 2014. Ook betreffende de artikels die voorgelegd werden naar aanleiding van de

asielaanvraag, en die zich in het administratief dossier bevinden, kan vastgesteld worden dat deze

vooral de repressie vanwege de Ethiopische overheid tegenover de Oromo bevolking beschrijven en dat

deze repressie plaatsvond naar aanleiding van protest van de Oromo bevolking tegen de uitbreiding van

het territorium van de hoofstad, ten nadele van de gebieden die bewoond werden door boeren van

Oromo origine, zodat verzoekster er niet dienstig naar kan verwijzen.

Waar verzoekster tracht te laten uitschijnen dat het loutere gegeven Oromo te zijn zou volstaan om

aannemelijk te maken dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst zou dreigen te worden

geviseerd of vervolgd, dient te worden vastgesteld dat dit geheel niet kan worden aangenomen.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoekster, benevens de reeds hoger ongeloofwaardig

bevonden problemen, niet aangaf ingevolge haar etnie concrete persoonlijke problemen te kennen in

haar land van herkomst. Verzoekster verklaarde evenmin dat zij politiek actief was in Ethiopië

(vragenlijst DVZ, vraag 3). Derhalve toont zij evenmin aan dat zij bij een terugkeer plots wel problemen

zou kennen ingevolge haar loutere etnie. Dat dit zo zou zijn, kan uit de door verzoekster bijgebrachte

informatie evenmin worden afgeleid. Uit deze informatie blijkt geenszins dat de Oromo’s, die met meer

dan een derde van de bevolking de grootste etnische groep van Ethiopië uitmaken, in verzoeksters land

van herkomst op systematische wijze worden geviseerd of vervolgd. Wel blijkt hieruit dat er door de

Ethiopische regering mensenrechtenschendingen worden begaan ten aanzien van Oromo’s met een

bepaald profiel. Waar dit vaak is ingegeven doordat de persoon in kwestie – al dan niet terecht –

beschouwd wordt als dissident, lid van de oppositie of tegenstander van het regime, dient te worden

opgemerkt dat verzoekster, gelet op de hoger gedane vaststellingen inzake haar concrete

asielmotieven, geenszins aannemelijk maakt dat zij zou worden aanzien als tegenstander van het

regime en dat zij daardoor in de negatieve aandacht zou staan van de Ethiopische autoriteiten. Evenmin

toont zij in concreto aan dat zij enig ander van de in de bijgebrachte informatie vermelde risicoprofielen

vertoont en dat zij daardoor zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar haar

land van herkomst.

Verzoekster is niet afkomstig uit Oromia en woonde er nooit, zij verklaart immers afkomstig te zijn uit de

‘southern region’ die geen Oromo regio is en nooit elders in Ethiopië te hebben verbleven

(gehoorverslag CGVS, p. 4 en p. 6) en hoewel verzoekster verklaarde dat haar vader landbouwer is,

wijst de Raad er op dat hij geen landbouwer is in de Oromia regio. Verzoekster die niet afkomstig is uit

de Oromia regio, die niet deelnam aan protesten of betogingen naar aanleiding van het mogelijks in

beslagnemen van landbouwgronden van etnische Oromo in Oromia en aan wiens relaas dat haar vader

valselijk beschuldigd werd van betrokkenheid bij het ONEG ongeloofwaardig werd bevonden, - en aldus

niet kan voorhouden dat zij als dochter van een man die reeds van betrokkenheid bij de ONEG werd

beschuldigd en daarenboven boer is, deel uitmaakt van een bijzonder kwetsbare doelgroep - maakt niet

aannemelijk dat zij enkel op grond van haar Oromo origine vervolging dient te vrezen bij haar terugkeer

naar Ethiopië.

2.11. Betreffende haar vrees voor vervolging in Ethiopië omwille van haar Oromo etnie nu zij in België

heeft deelgenomen aan een demonstratie tegen de Ethiopische regering, stelt de commissaris-generaal,

terecht vast wat volgt: “Aangaande uw bewering dat u in België heeft deelgenomen aan een

demonstratie tegen de Ethiopische regering, kunnen volgende kanttekening worden geplaatst.

De vaststelling dat u op 14 januari 2016 in België heeft deelgenomen aan een demonstratie tegen de

vervolging van Oromo’s en tegen de relocatie van Oromo boeren door het Ethiopisch regime, en hiervan

3 foto’s voorlegde, kan hogervermelde vaststellingen en overwegingen niet wijzigen. U beweerde dat

mededemonstranten u zeiden dat een blanke man, in opdracht van de Ethiopische ambassade, foto’s

maakte en suggereerde dat de Ethiopische autoriteiten bijgevolg op de hoogte zijn van uw deelname

aan het protest (gehoor CGVS, p. 22). U kon echter volstrekt niet preciseren wie de persoon was die
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foto’s nam, en baseerde zich volkomen op loutere beweringen van mededemonstranten om te beweren

dat deze persoon werkelijk in opdracht van de Ethiopische regering werkte en foto’s van de

demonstranten nam (gehoor CGVS, p. 22). Er is dan ook geen enkel concreet bewijs dat de Ethiopische

autoriteiten werkelijk op de hoogte zouden zijn van uw deelname aan deze demonstratie, laat staan dat

deze autoriteiten u hierom vijandig zouden bejegenen of vervolgen bij terugkeer naar Ethiopië. Er kan

overigens worden opgemerkt dat u in het kader van uw gehoor door het CGVS nergens aanhaalde

in Ethiopië politieke activiteiten te hebben gehad en in de vragenlijst van het CGVS antwoordde u op de

vraag naar eventuele activiteiten in een organisatie/vereniging/partij ontkennend (vragenlijst CGVS

ingevuld door de Dienst Vreemdelingenzaken, dd. 15 september 2015, pt. 3). Bijgevolg kan niet worden

ingezien waarom de Ethiopische autoriteiten u in het bijzonder zouden viseren bij terugkeer naar

Ethiopië.” en “U heeft bijgevolg niet aannemelijk gemaakt dat uw deelname aan een demonstratie

in België tegen de Ethiopische regering ertoe zou leiden dat u bij terugkeer vervolging zou

moeten vrezen door de Ethiopische autoriteiten.”

Verzoekster betoogt dat alle sociaal-economische achtergronden, waarmee zij wenst aan te duiden niet

alleen personen met politieke activiteiten, getroffen worden door vervolging van de Ethiopische staat.

Echter kan uit de enkele voorbeelden die worden gegeven door Amnesty Internationaal in een

rapport/artikel van oktober 2014 niet afgeleid worden dat er actueel een veralgemeende vervolging is

van de Oromo bevolking omwille van hun Oromo origine. Bovendien toont verzoekster hiermee

geenszins aan dat personen die niet geviseerd werden in Ethiopië, omwille van deelname aan een

demonstratie in het buitenland tegen de Ethiopische regering, vervolging door de Ethiopische

autoriteiten zouden moeten vrezen.

Verzoekster meent extra te moeten vrezen daar zij lang in het buitenland gewoond heeft en actief

geworden is in de Oromo-beweging in België, doch stelt dat er niet veel informatie is over teruggekeerde

Oromo-vluchtelingen daar de mensenrechtenorganisaties in Ethiopië met de handen gebonden zijn, en

stelt, onder verwijzing naar verschillende rapporten en verslagen, dat geen rapporten kunnen gemaakt

worden die kritiek uiten op de regering en dat internationale organisaties het land niet in komen.

Hiermee toont verzoekster aan dat de media en de mensenrechtenorganisaties moeilijk kritische

rapporten en artikels kunnen maken, maar niet dat zij, die in Ethiopië niet politiek actief was (vragenlijst

DVZ, vraag 3) en niet deelnam aan protesten, gelet op haar verklaring dat zij reeds sinds 2011 Ethiopië

verlaten heeft, door een eenmalige deelname aan een betoging in België of louter door haar langdurig

verblijf in het buitenland, geviseerd zal worden door de Ethiopische activiteiten. De verwijzing naar een

rapport van de Oromo gemeenschap in diaspora is evenmin dienstig daar gewag wordt gemaakt van

Oromo activisten die teruggestuurd worden naar Ethiopië, doch blijkt hieruit geenszins dat personen die

niet politiek actief waren in Ethiopië en niet deelnamen aan de protesten, omwille van (een eenmalige)

deelname aan een betoging in het buitenland, geviseerd worden door de Ethiopische autoriteiten.

Bovendien wijst de Raad er op dat verzoekster, die niet aangetoond heeft eerder in de negatieve

aandacht te zijn gekomen van de Ethiopische autoriteiten, die niet politiek actief was en niet heeft

deelgenomen aan de protesten, en aldus niet gekend is bij de autoriteiten, niet aannemelijk maakt dat zij

bij een deelname aan een betoging in België, in het vizier zou komen van de Ethiopische autoriteiten.

Bovendien is er geen enkel concreet bewijs dat de Ethiopische autoriteiten werkelijk op de hoogte

zouden zijn van verzoeksters deelname aan deze demonstratie.

De verzoekende partij verwijst naar een artikel “How Ethiopia Spies on Its Diaspora Abroad. European

Companies sell surveillance technologies to abusive foreign regimes.” uit ‘The Wall Street Journal’ van

31 maart 2014 waaruit blijkt dat Ethiopiërs in het buitenland in de gaten gehouden worden, dat het dus

zeer waarschijnlijk is dat de Ethiopische overheid iemand heeft gemandateerd om foto’s te trekken van

opposanten die voor de ambassade manifesteerden.

De Raad stelt vast dat verzoekster zich in haar verzoekschrift beperkt tot een citaat uit het voornoemd

artikel, doch dat meer algemeen het volgende te lezen staat in voormeld artikel: “Now Ethiopian spy

agencies are trying to silence any independent criticism of government policy by extending their reach

abroad, with the aid of advanced surveillance tools designed an sold by several European companies.

These tools give intelligence officials access to files, emails and activity on a target’s computer. (…)

Different spyware developed in Italy has been used to target the computers of others in the diaspora.”

(vrije vertaling: Ethiopische spionnagediensten proberen elke onafhankelijke kritiek ten aanzien van het

regeringsbeleid stil te leggen door hun slagkracht naar het buitenland uit te breiden, met de hulp van

geavanceerde toezichtstools, ontworpen en verkocht door verschillende Europese firma’s. Deze tools

geven de ambtenaren van de inlichtingsdienst toegang tot documenten, emails en activiteiten op de

computers van de doelwitten. (…) Ander spionnagemateriaal, ontwikkeld in Italië, werd gebruikt om
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computers van andere in de diaspora in het vizier te nemen.) Hieruit blijkt dat bepaalde mensen uit

Ethiopië die zich in het buitenland bevinden door de Ethiopische autoriteiten in de gaten worden

gehouden via het gebruik van hun computer. Met een verwijzing naar voormeld artikel maakt

verzoekster geenszins aannemelijk dat de persoon die foto’s nam op de manifestatie gemandateerd

werd door de Ethiopische autoriteiten.

2.12. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.13. Uit de beschikbare informatie kan niet afgeleid worden dat verzoekster louter omwille van het feit

Oromo te zijn een reëel risico op ernstige schade loopt.

In acht genomen hetgeen voorafgaat toont verzoekster niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel

risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet.

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

besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.

2.15. Waar verzoekster in fine vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te

sturen naar het Commissariaat voor verder onderzoek, wijst de Raad erop dat hij slechts de

bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal te vernietigen om redenen vermeld in

artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan dat er een substantiële

onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch

toont zij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een

bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen,

zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

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 eenentwintig oktober tweeduizend zestien

door:

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN N. VERMANDER


