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nr. 180 556 van 11 januari 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, op 16 augustus 2016

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

staatlozen van 14 juli 2016.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 oktober 2016 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 19 oktober 2016.

Gelet op de beschikking van 8 november 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

2 december 2016.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN DEN BROECK.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 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) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus worden geweigerd omdat zijn asielrelaas niet aannemelijk of geloofwaardig is. De

commissaris-generaal baseert zich hiertoe o.a. op de vaststellingen dat (i) verzoeker de Belgische

asielinstanties op intentionele wijze heeft getracht te misleiden omtrent zijn leeftijd, hetgeen, zo luidt het,
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de algemene geloofwaardigheid van zijn verklaringen op ernstige wijze aantast, (ii) zijn asielrelaas

weinig plausibel overkomt nu het weinig geloofwaardig is dat de Ethiopische autoriteiten zoveel geduld

met hem zouden uitoefenen, (iii) zijn verklaringen ontsierd worden door incoherenties en

oppervlakkigheden, en (iv) hij er niet in slaagt aannemelijk te maken dat zijn broer werd gearresteerd en

gedood op verdenking actief te zijn voor het Ogaden National Liberation Front (ONLF).

De Raad stelt vast dat de motieven waarop de commissaris-generaal zich baseert om te besluiten tot de

ongeloofwaardigheid van het relaas duidelijk blijken uit de stukken in het administratief dossier en dat

deze motieven deugdelijk zijn. Verzoeker brengt in zijn verzoekschrift geen valabele elementen bij die

de desbetreffende vaststellingen afdoende weerleggen of er een aannemelijke verklaring voor geven. Hij

komt in zijn verzoekschrift niet verder dan het poneren van een vrees voor vervolging, het herhalen van

en volharden in eerder afgelegde verklaringen, het formuleren van algemene beweringen en kritiek, en

het op algemene wijze tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal.

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

Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (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). In het relaas mogen dan ook geen hiaten,

vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als voldaan is

aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

Verzoekers huidig betoog dat “wat betreft het aantal kinderen van tien jaar die werden gerekruteerd, zei

verzoeker dat hij er 100 kent. Dit is echter in het Somali een manier om ‘veel’ te zeggen”, wijzigt niets en

doet op generlei wijze afbreuk aan de pertinente vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoeker op

het Commissariaat-generaal, niettegenstaande/ondanks zijn bewering dat men al vanaf tienjarige leeftijd

tot de politie-eenheid New Police kan toetreden, geen enkele naam kon geven van kinderen van die

leeftijd die actief zouden zijn. Het wijzigt evenmin iets aan en vermag geenszins een ander licht te

werpen op of afbreuk te doen aan de vaststelling dat verzoeker, ofschoon hij beweert er veel te kennen -

ongeacht of hier een welbepaald aantal op wordt gekleefd- slechts drie namen kon noemen van

personen die bij de New Police zouden zijn toegetreden. Verzoeker gaf daarnaast tijdens zijn gehoor op

het Commissariaat-generaal aan dat er mensen die weigerden toe te treden tot de New Police

gearresteerd werden, doch gaf tezelfdertijd ook meteen aan en toe zo niemand te kennen. Van een

persoon die, zoals verzoeker beweert, jarenlang in aanmerking is gekomen met de Ethiopische

autoriteiten omwille van politierekrutering kan en mag nochtans redelijkerwijze een gedegen en

gedetailleerde kennis dienaangaande, zoals o.a. omtrent de lotsgenoten, worden verwacht, waar

verzoeker evenwel manifest in gebreke blijft.

Verzoekers algemene verwijzing in zijn verzoekschrift naar algemene rapporten en artikelen van o.a.

Human Rights Watch omtrent onder meer het grootschalige en hardhandige optreden vanwege de

Ethiopische autoriteiten tegen ONLF en hun aanhangers, en de algemene (veiligheids)situatie en

mensenrechtenschendingen (o.a. vanwege de veiligheidsdiensten) in Ethiopië alsook het geweld in de

regio Oromia, biedt geenszins een verklaring of rechtvaardiging voor de concrete vaststellingen in de

bestreden beslissing inzake zijn gebrekkige kennis (en interesse) omtrent zijn broer A.

Een verwijzing naar algemene informatie, zoals verzoeker in casu doet, volstaat bovendien niet om aan

te tonen dat men in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem/haar

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

bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of dit risico op ernstige schade dient in concreto te

worden aangetoond en verzoeker blijft hier, gelet ook op de ongeloofwaardigheid van zijn relaas, in

gebreke.

Verzoeker legt tot op heden niet enig stuk neer ter staving van zijn beweerde identiteit en/of

asielmotieven.

Nu aan verzoekers verklaringen omtrent de vergeefse pogingen tot rekrutering door en problemen met

de Ethiopische autoriteiten geen geloof kan worden gehecht, was de commissaris-generaal er, in

weerwil van verzoekers verzuchtingen hieromtrent, dan ook geenszins toe gehouden om informatie

omtrent de wijze van rekruteren door het Ethiopische leger aan het administratief dossier toe te voegen.
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Dergelijk algemeen verweer is niet dienstig om de gedetailleerde en pertinente motieven van de

bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en betrekking

hebben op de kern van verzoekers asielrelaas, te ontkrachten. Een ongeloofwaardig asielrelaas kan

geen aanleiding geven tot het in aanmerking nemen van een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingrechtelijke zin, noch van een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire

bescherming.

Artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, in casu Ethiopië, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied,

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in dit artikel bedoelde ernstige

bedreiging. Uit de door verzoeker aangebrachte informatie blijkt niet en de Raad beschikt niet over

informatie waaruit blijkt dat de situatie in Ethiopië actueel van die aard is dat burgers er een reëel risico

lopen op ernstige schade in de zin van voormelde bepaling van de vreemdelingenwet.

Verzoekers verwijzing in zijn verzoekschrift naar artikelen omtrent leeftijdsbepalende testen wijzigt niets

aan hetgeen voorafgaat.

Deze vaststellingen volstaan om de in het verzoekschrift aangevoerde middelen niet verder te

onderzoeken, omdat dergelijk onderzoek in elk geval tot geen ander besluit betreffende de gegrondheid

van de asielaanvraag kan leiden.

Bijgevolg lijkt verzoeker niet aan te tonen dat hij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Ethiopië.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, § 2 van de vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. 227.364; RvS 13 mei 2014, nr. 227.365).

4. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de beschikking van 15

oktober 2016, voert verzoekende partij aan dat er getwijfeld wordt aan haar leeftijd, maar dat er veel

kritiek is op de leeftijdstest. Verzoekende partij is het er ook niet mee eens dat de vaststelling over haar

leeftijd de geloofwaardigheid van haar relaas onderuit haalt, dat zij een stigma meedraagt omdat zij zou
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gelogen hebben over haar leeftijd terwijl dit element niet van belang is voor de beoordeling van haar

relaas en vrees voor vervolging. Wat de beoordeling van haar relaas betreft stelt verzoekende partij dat

de commissaris-generaal zich beperkt tot algemeenheden. Zij licht toe dat verwerende partij het niet

plausibel vindt dat verzoekende partij 5 jaar zou benaderd zijn door de Ethiopische autoriteiten om lid te

worden van de New Police, maar dit oordeel niet staaft of ondersteunt met informatie. Verzoekende

partij wijst er voorts op dat zij zelf wel haar argument, met name dat er gedwongen wordt gerekruteerd,

in het verzoekschrift ondersteunt met objectieve informatie. Verzoekende partij argumenteert dat de

informatie niet aangeeft op welke wijze wordt gerekruteerd. Zij verwijt het CGVS om een besluit te

nemen zonder enige verwijzing naar een rapport. Verzoekende partij wijst erop dat het aan de

verwerende partij is om na te gaan of verzoekende partij haar relaas waar kan zijn.

Betreffende verzoekende partij haar betoog dat er getwijfeld wordt aan haar leeftijd, maar dat er veel

kritiek is op de leeftijdstest, en zij het niet eens is dat de vaststelling over haar leeftijd de

geloofwaardigheid van haar relaas onderuit haalt, wijst de Raad naar de bestreden beslissing en de

beschikking en herhaalt hij dat de kritiek op de leeftijdstest niets wijzigt aan de verschillende

vaststellingen in de bestreden beslissing, en “verzoeker de Belgische asielinstanties op intentionele

wijze heeft getracht te misleiden omtrent zijn leeftijd, hetgeen, de algemene geloofwaardigheid van zijn

verklaringen op ernstige wijze aantast”. Verzoekende partij gaat eraan voorbij dat zo de leeftijd van een

asielzoeker op zich niet noodzakelijk een belangrijk element is, in casu vastgesteld wordt dat de

voorgehouden jeugdige leeftijd samenhangt met het asielrelaas. Immers, verzoekende partij stelde dat

haar problemen begonnen in 2002 Ethiopische kalender (=2009-2010), dat zij in de 10de graad zat, zij de

eerste keer dat zij werd lastiggevallen 14-15 jaar was, en meermaals onderweg van school naar huis

lastig werd gevallen door agenten van de New Police (gehoorverslag, p. 10). Daar tegenover heeft

verzoekende partij een asielaanvraag ingediend als niet-begeleide minderjarige, geboren op 31

december 1997, en beweert zij derhalve 16 jaar en elf maanden te zijn in november 2014, terwijl uit de

test blijkt dat zij “20,3 jaar met een standaarddeviatie van een 2 tal jaar een goede schatting is”.

Hoe dan ook, en los van de leeftijd van verzoekende partij, is de Raad van oordeel dat dit onderdeel van

de motivering niet voldoende is om de asielaanvraag van verzoekende partij af te wijzen. Ter

terechtzitting benadrukt verzoekende partij terecht dat “dat verwerende partij het niet plausibel vindt dat

verzoekende partij 5 jaar zou benaderd zijn door de Ethiopische autoriteiten om lid te worden van de

New Police, maar dit oordeel niet staaft of ondersteunt met informatie (…) zij zelf wel haar argument,

met name dat er gedwongen wordt gerekruteerd, in het verzoekschrift ondersteunt met objectieve

informatie” en “het Commissariaat-generaal geen enkel onderzoek heeft gepleegd en haar motieven niet

ondersteund door informatie”. Nu aan verzoekende partij haar nationaliteit en etnie blijkbaar niet wordt

getwijfeld, wijzigt de Raad zijn standpunt gelet op de vaststelling dat in het administratief dossier geen

enkel rapport wordt toegevoegd dat betrekking heeft op de eventuele rekrutering door de New Police

van jongeren uit de Somali gemeenschap in Ethiopië en de veiligheidssituatie in Ethiopië.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 14 juli

2016 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf januari tweeduizend zeventien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


