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nr. 181 758 van 7 februari 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, op 27 oktober 2016

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

staatlozen van 28 september 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 21 november 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 december 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. D'HOOGE, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Ethiopische nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Dadhigaban, Jigjiga, en te

behoren tot de Somali-etnie. U bent gehuwd met Fadha Mohammad Mohamoud en samen hebben jullie

twee zonen en een dochter. Uw echtgenote en kinderen verblijven nog in Ethiopië.

Uw broer was sinds 2006 (Gregoriaanse kalender) lid van het verboden Ogaden National Liberation

Front (ONLF). Omdat uw broer sindsdien onvindbaar was, hadden de Ethiopische autoriteiten het op uw

gezin gemunt.

Uw broer werd ervan verdacht medeplichtig te zijn aan een aanval van het ONLF in Obale op 24 april

2007. Naast heel wat Ethiopiërs zijn toen ook enkele Chinezen omgekomen. Om die reden werd uw
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vader in de vijfde maand van 2009 gearresteerd. Eenmaal terug thuis stierf hij in oktober 2009 als

gevolg van de vele folteringen.

Toen enkele ONLF-leden bij u op restaurant kwamen eten en eten bestelden, werd u in december 2014

een eerste maal zelf ook ondervraagd door de politie. Iets meer dan een maand later, op 15 januari

2015, werd u dan zelf ook gearresteerd, op verdenking banden te hebben met het ONLF. U vloog achter

de tralies en werd meermaals ondervraagd en gefolterd.

Na een tumult in de gevangenis, waarbij een agent werd gedood, kon u na iets meer dan drie maand

ontsnappen. Aan de telefoon hoorde u van uw moeder dat u beschuldigd werd van de dood van de

agent.

Via uw oom vond u een smokkelaar die u het land hielp ontvluchten.

U verliet Ethiopië op 27 april 2015. Op 18 juni 2015 vroeg u asiel aan in België.

Ter staving van uw identiteit en/of asielmotieven legt u een kopie van uw kebele-kaart neer.

B. Motivering

Na een grondig onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de elementen in uw

administratieve dossier stel ik vast dat u er niet in geslaagd bent om een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat uw asielrelaas weinig plausibel overkomt. Zo haalt u aan

dat uw broer ervan werd verdacht actief te hebben deelgenomen aan de aanval van het ONLF tegen de

olieraffinaderij waarbij tientallen Ethiopiërs en ook Chinese arbeiders om het leven waren kwamen. De

aanval vond plaats op 24 april 2007, haalt u aan (gehoorverslag CGVS I, dd. 25/03/2016, p. 8-9). De

autoriteiten zouden via een verrader, S.S., onmiddellijk na die aanslag op de hoogte zijn gebracht van

de rol van uw broer bij dit incident (gehoorverslag CGVS II, dd. 13/09/2016, p. 9). Het is dan ook

bijzonder vreemd dat de Ethiopische autoriteiten pas twee jaar later, in mei 2009, bij u thuis gaan

aankloppen omdat ze uw broer ervan verdachten een van de hoofdbetrokkenen van de aanslag te zijn.

Er mag worden verondersteld dat de Ethiopische autoriteiten, na zo een grote aanval waarbij ook

buitenlanders omkwamen, iets kordater zouden optreden en beschuldigden veel sneller zouden gaan

vervolgen. De overheid was er namelijk onmiddellijk vanop de hoogte dat uw broer betrokken was bij de

aanslag, via S.S.. Vervolgens komt ook uw eigen arrestatie weinig geloofwaardig over. Zo haalt u aan

dat de autoriteiten u ervan verdachten banden te hebben met het ONLF omdat uw broer lid was van het

ONLF én omdat u leden van het ONLF eten zou hebben gegeven in uw restaurant (CGVS, p. 13).

Indien men u ervan zou verdenken banden te hebben met het ONLF omwille van uw broers activiteiten,

is het opnieuw uiterst merkwaardig dat de autoriteiten u pas in december 2014 voor het eerst zijn komen

ondervragen (CGVS, p. 12), maar liefst acht jaar nadat uw broer bij het ONLF zou zijn gegaan én vijf

jaar nadat uw vader zou zijn gearresteerd. Dat u zelf nooit eerder zou zijn gehoord vóór eind 2014,

ondanks de door u de geschetste familiale voorgeschiedenis, is weinig geloofwaardig.

Vervolgens slaagt u er niet in coherente verklaringen af te leggen telkens u gevraagd wordt

uw asielmotieven te verduidelijken, waardoor uw geloofwaardigheid verder wordt ondermijnd.

Vooreerst bent u niet consistent over het enige telefoongesprek die uw vader met uw broer zou hebben

gehad, twee jaar nadat hij in 2006 thuis was vertrokken (CGVS I, p. 8). Tijdens uw eerste gehoor zegt u

namelijk dat uw vader u geen enkele informatie had gegeven over wat hij en uw broer tegen elkaar

hadden gezegd (CGVS I, p. 8) terwijl u tijdens uw tweede gehoor aanhaalt dat uw vader u vertelde dat

hij zich zorgen maakte dat uw broer zich had aangesloten bij het ONLF en voor vrijheidsstrijders werkte,

waarna hij u zou hebben geadviseerd niet dezelfde weg te kiezen maar voor uw familie en land te

werken (CGVS II, p. 7).

Verder is het bijzonder vreemd dat u pas bij uw tweede gehoor op het CGVS aanhaalt dat uw vader een

tweede maal werd gearresteerd in oktober 2009 en na vijf dagen in de gevangenis te zijn gemarteld

daar aan zijn verwondingen zou zijn omgekomen (CGVS II, p. 5), terwijl u daar tijdens uw eerste gehoor

op het CGVS met geen woord over repte, over zijn tweede arrestatie en zijn overlijden in de gevangenis.

Tijdens uw eerste gehoor haalt u namelijk aan dat uw vader in 2009 mishandeld werd en een tijdje nog

ziek is geweest voordat hij aan zijn letsels zou zijn overleden. Voorts benadrukt u dat uw vader werd

mishandeld in de vijfde maand van 2009 en stierf in de tiende maand van 2009 (CGVS I, p. 3). Uw

verklaring dat er niet specifiek werd gevraagd naar uw vader, kan het weglaten van deze cruciale

informatie tijdens uw eerste gehoor niet goedpraten (CGVS II, p. 9). Verwacht mag worden dat een

asielzoeker alles aanhaalt in verband met zijn vervolging en de geschiedenis voorafgaand aan zijn

vlucht, telkens wanneer daar naar wordt gevraagd.

Bovendien bent u ook niet coherent over uw eigen arrestaties. Wanneer u tijdens uw eerste gehoor op

het CGVS wordt uitgenodigd over de ondervragingen te vertellen na uw eerste arrestatie in december

2014, haalt u aan dan de agenten vragen stelden over uw broer en wilden weten wat uw link was met de

twee mannen die banden hadden met het ONLF en meermaals eten hadden besteld in uw restaurant

(CGVS I, p. 13). Wanneer u dan wordt gevraagd over de ondervragingen te vertellen na uw arrestatie in
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januari 2015, haalt u aan dat de agenten u, bij de derde ondervraging, vragen stelden over de

zwangerschap van uw schoonzus en hun bedenking dat uw broer dus wellicht nog naar huis moet

komen (CGVS I, p. 18). Wanneer u dan tijdens uw tweede gehoor op het CGVS wordt gevraagd te

vertellen over uw arrestaties in 2014 en 2015, is het opmerkelijk dat u de chronologie van

de ondervragingen net andersom verteld. Zo benadrukt u tijdens uw tweede gehoor uitdrukkelijk dat de

agenten u na uw arrestatie in december 2014 hadden bevraagd over de zwangerschap van uw

schoonzus (CGVS II, p. 12) en ze pas na uw arrestatie in januari 2015 voor het eerst ook vragen gaan

stellen zijn over uw link met de twee mannen die eten kwamen bestellen aan uw restaurant (CGVS II, p.

14). Geconfronteerd met deze opmerkelijke switch in uw verklaringen verschuilt u zich achter het feit dat

u veel stress heeft en bent gevallen in het opvangcentrum (CGVS II, p. 15). Vanzelfsprekend kan deze

uitleg niet volstaan voor uw tegenstrijdige verklaringen. Van een asielzoeker mag namelijk worden

verwacht dat hij telkens eenduidige en consistente verklaringen aflegt telkens wanneer hij naar zijn

gebeurtenissen in zijn thuisland wordt gevraagd.

Vervolgens strookt ook uw reactie, nadat u vernomen had van de agenten dat uw schoonzus

zwanger was, niet met wat kan worden verwacht in de door u geschetste context. Zo is het weinig

geloofwaardig dat u, nadat de agenten u hadden verteld dat uw schoonzus zwanger was van uw broer,

zich niet bent gaan informeren bij uw schoonzus naar de ware toedracht van haar zwangerschap

(CGVS II, p. 16). Uw verklaring dat u druk bezig was en uw schoonzus al genoeg zorgen had, spreekt

uw passieve houding allerminst goed (CGVS II, p. 16). U had uw broer sinds 2006 niet meer gezien of

zelfs gehoord (CGVS I, p. 8), uw vader zou door zijn rol in het ONLF tweemaal zijn gearresteerd,

gefolterd en nadien ook zijn gestorven aan zijn folteringen (CGVS II, p. 3 & 5) en ook u werd omwille

van uw broer gearresteerd en geslagen (CGVS II, p. 12). Verwacht mag dan ook worden dat u zich even

zou gaan informeren bij uw schoonzus, nadat u van de agenten te horen had gekregen dat uw broer

misschien nog huiswaarts kwam. De vaststelling dat u dat niet deed, zonder daarvoor

zwaarwichtige redenen te geven, ondermijnt dan ook uw geloofwaardigheid. Bovendien valt op dat u uw

antwoorden aanpast naargelang de vraagstelling. Zo haalt u in eerste instantie aan dat u er geen idee

van heeft of de agenten ook bij uw schoonzus waren langs geweest nadat ze u hadden ondervraagd

(CGVS II, p. 12) terwijl u in tweede instantie een exacte datum kan geven en vertelt dat de agenten op

10 december 2014 bij haar langs waren gekomen (CGVS II, p. 13), dus acht dagen na uw korte

arrestatie op 2 december 2014 (CGVS II, p. 10). Geconfronteerd met uw aangepaste verklaringen zegt

u een gewoon dat u een fout moet hebben gemaakt (CGVS, p. 13).

Ook vreemd is dat u, eenmaal in veiligheid in België, via een persoon die u kent uit uw geboortestreek te

weten bent gekomen dat de Ethiopische autoriteiten uw familie na uw vlucht nog steeds zijn komen

lastigvallen en zijn komen vragen naar u, maar u voorts heeft nagelaten meer informatie te vragen

(CGVS II, p. 2-3). Uw verklaring dat u van de trein stapte en op tijd in het centrum moest zijn voor het

eten, praat opnieuw uw passieve houding niet goed. Dat u dan ook geen informatie kan geven over een

stand van zaken en u daar ook geen interesse in toont aangezien u er niet alles aan doet als u de kans

daartoe krijgt, relativeert op ernstige wijze de ernst van de door u voorgehouden vrees voor vervolging

en ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Van een asielzoeker die verklaart te

vrezen voor vervolging mag immers verwacht worden dat hij zich regelmatig informeert naar de evolutie

van zijn problemen in zijn land van herkomst wanneer hem daar de kans toe wordt gegeven. Bovendien

moet ook hier worden vastgesteld dat u uw antwoorden aanpast naargelang de vraagstelling. Zo zegt u

in eerste instantie dat u beide van de trein stapte, om in tweede instantie te verklaren dat die jongen net

de trein die u verliet, moest opstappen (CGVS II, p. 3), wanneer u nogmaals wordt geconfronteerd met

uw desinteresse.

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

door u ondergane vervolgingsfeiten, en u heeft dan ook niet aannemelijk kunnen maken dat in

uwen hoofde een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève

bestaat of dat u, bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong, een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, zou lopen.

De door u neergelegde documenten zijn niet in staat om bovenstaande bevindingen in positieve

zin te wijzigen. Het kopie van uw kebele-kaart toont enkel uw identiteit aan en zegt niets over uw

asielmotieven waardoor het deze ook niet aantoont.

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.”

1.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker “Nieuwsartikel betreffende aanslag olieraffinaderij” en

“Nieuwsartikel betreffende onderhandelingen tussen ONLF en Ethiopische autoriteiten”.
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 27 oktober 2016 een schending aan van de artikelen 2 en

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

van 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: Vreemdelingenwet).

Hij legt uit “dat er gedurende een hele tijd onderhandelingen over vrede werden gevoerd tussen het

ONLF en de Ethiopische autoriteiten”, “dat de politie zijn acties t.a.v. het ONLF en de vervolging van zijn

leden tijdelijk on hold gezet heeft” en dat “na het afspringen van deze onderhandelingen werd het

onderzoek door de politie hervat”. Volgens hem betreft Ethiopië “een land waarvan niet verwacht wordt

dat de politiediensten op een even efficiënte wijze tewerk gaan als deze in een land zoals België”. Hij

ontkent voorts te hebben gesteld dat S.S. de autoriteiten onmiddellijk na de aanslagen op de hoogte

gebracht zouden hebben van de betrokkenheid van zijn broer. Het kan, aldus verzoeker, “evengoed zijn

dat deze persoon pas na maanden lange folteringen uiteindelijk enige informatie gelost heeft”.

Verzoeker meent dat er “géén tegenstrijdigheid voorhanden is” met betrekking tot het telefoongesprek

tussen zijn vader en zijn broer. Uit beide gehoren blijkt volgens hem “dat de vader van Verzoeker geen

concrete info gegeven heeft wat betreft dit telefoongesprek nu hij te geëmotioneerd bleek te zijn omtrent

de inhoud hiervan”.

Verzoeker voert aan “dat men bij aanvang van het gehoor op zeer uitdrukkelijk heeft benadrukt dat

Verzoeker enkel mocht antwoorden op de vragen die hem gesteld werden, niet meer en niet minder”,

“dat tijdens het eerste gehoor nergens de vraag gesteld werd aan Verzoeker betreffende de

aanrakingen van zijn vader met de politie” en dat het niet correct is dat “men in hoofde van Verzoeker

tegenstrijdigheden gaat verwijten als men nooit vragen gesteld heeft”.

Aangaande de inhoud van zijn ondervragingen stelt hij “dat er tijdens de verhoren die op verschillende

tijdstippen ook eens de vraag is gekomen dat zijn schoonzus zwanger was werd tijdens het eerste

interview slechts terzijde besproken, doch hier werd tijdens het tweede interview plots dieper op

ingegaan”. Hij acht het “niet vreemd dat Verzoeker niet meer exact weet welke vragen tijdens welke

ondervragingen gesteld werden nu hij talrijke keren ondervraagd en gefolterd werd”.

Hij legt uit dat hij zijn schoonzus niet ging opzoeken “omdat hij uiteraard bang was voor de autoriteiten

die hem nog steeds in het oog hielden” gezien “de autoriteiten dan zeker zouden overtuigd zijn dat hij

informatie zou hebben over zijn broer, hetgeen hij absoluut wou vermijden”.

Verzoeker benadrukt dat hij “in het treinstation een zeer korte en toevallige ontmoeting met een persoon

uit Ethiopië” had, maar dat “beiden diende hun (andere) trein te halen” waardoor verzoeker geen tijd had

“om meer vragen te stellen en heeft hij evenmin de kans gehad om correspondentiegegevens op te

vragen”.

Verzoeker vraagt “het verzoekschrift tot nietigverklaring ontvankelijk en gegrond te verklaren”.

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
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à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk,

geloofwaardig en eerlijk zijn.

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Ethiopië uit vrees voor problemen met het

ONLF, dat zijn familie zou viseren omwille van de betrokkenheid van verzoekers broer bij een incident

op 24 april 2007. De Raad hecht echter geen geloof aan het asielrelaas van verzoeker.

2.4. Vooreerst is de door verzoeker opgegeven chronologie van de gebeurtenissen weinig aannemelijk.

Uit zijn verklaringen blijkt dat zijn broer ervan werd verdacht actief te hebben deelgenomen aan de

aanval van het ONLF tegen de olieraffinaderij op 24 april 2007, maar dat de Ethiopische autoriteiten pas

twee jaar later, in mei 2009, bij verzoeker thuis gaan aankloppen omdat ze zijn broer ervan verdachten

een van de hoofdbetrokkenen van de aanslag te zijn, waarna zijn vader tweemaal gearresteerd werd, en

dat de autoriteiten hierna nog tot december 2014 wachtten om verzoeker voor het eerst te ondervragen

(gehoor 25 maart 2016, p. 12). Dat de autoriteiten, die alleszins in mei 2009 op de hoogte waren van de

beweerdelijke betrokkenheid van verzoekers broer bij de aanval van 24 april 2007 aangezien ze toen

verzoekers vader arresteerden en hierover ondervroegen, vervolgens nog 5 jaar wachtten alvorens

verzoeker hierover te ondervragen, is geheel ongeloofwaardig. Zoals blijkt uit het door verzoeker

neergelegde “Nieuwsartikel betreffende aanslag olieraffinaderij” beschouwden de autoriteiten deze

aanval als “a massacre” en “a terrorist act”. Aldus is het redelijk te veronderstellen dat de Ethiopische

autoriteiten na zo een grote aanval, waarbij ook buitenlanders omkwamen, kordaat optreden en de

beschuldigden veel sneller vervolgen nu dit de veiligheid van de staat aanbelangt. De uitleg in het

verzoekschrift “dat er gedurende een hele tijd onderhandelingen over vrede werden gevoerd tussen het

ONLF en de Ethiopische autoriteiten”, “dat de politie zijn acties t.a.v. het ONLF en de vervolging van zijn

leden tijdelijk on hold gezet heeft” en dat “na het afspringen van deze onderhandelingen werd het

onderzoek door de politie hervat” kan het jarenlange (af)wachten van de autoriteiten niet verklaren, daar

uit het bijgevoegde “Nieuwsartikel betreffende onderhandelingen tussen ONLF en Ethiopische

autoriteiten” enkel blijkt dat de vredesonderhandelingen tussen de Ethiopische autoriteiten en het ONFL

afsprongen in oktober 2012, terwijl de aanval plaatsvond op 24 april 2007 en verzoekers vader bij zijn

arrestaties in 2009 werd geconfronteerd met het feit dat ze wisten dat diens zoon betrokken was bij het

incident en verzoeker zelf pas in 2015 hierdoor problemen ondervond.

2.5. Verder legde verzoeker incoherente verklaringen af over de problemen en het overlijden van zijn

vader in 2009. Zo stelde verzoeker tijdens zijn eerste gehoor dat zijn vader in mei 2009 gearresteerd en

mishandeld werd, waarna hij een tijdje ziek was voordat hij aan zijn letsels zou zijn overleden in oktober

2009 (gehoor 25 maart 2016, p. 3). Hij maakte geen enkele melding van een tweede arrestatie of een

overlijden in de gevangenis, in tegenstelling tot zijn verklaringen tijdens het tweede gehoor waar hij

aangaf dat zijn vader een tweede maal werd gearresteerd in oktober 2009 en na vijf dagen in de

gevangenis te zijn gemarteld daar aan zijn verwondingen zou zijn omgekomen (gehoor 13 september

2016, p. 5). De uitleg in het verzoekschrift “dat men bij aanvang van het gehoor op zeer uitdrukkelijk

heeft benadrukt dat Verzoeker enkel mocht antwoorden op de vragen die hem gesteld werden, niet

meer en niet minder” en “dat tijdens het eerste gehoor nergens de vraag gesteld werd aan Verzoeker

betreffende de aanrakingen van zijn vader met de politie” strookt niet met het administratief dossier,

waaruit blijkt dat verzoeker tijdens zijn eerste gehoor gevraagd werd naar het overlijden van zijn vader

en de mishandelingen die hiervoor de oorzaak waren, waarop verzoeker antwoordde “Niet volgens

natuurlijke dood. Hij is mishandeld en aan letsels overleden. Hij is daardoor een tijdje nog ziek geweest.
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(…) De problemen waarin hij mishandeld werd is 2009 vijfde maand en omgekomen in de tiende

maand.”, maar nooit een tweede arrestatie van zijn vader vermeldde.

2.6. Ook over zijn eigen arrestaties gaf verzoeker weinig overtuigende verklaringen. Enerzijds beweerde

verzoeker dat hem na zijn arrestatie in december 2014 over de twee mannen in zijn restaurant gevraagd

werd en pas na zijn aanhouding in januari 2014 over zijn schoonzus (gehoor 25 maart 2016, p. 13, 18),

anderzijds stelde hij in zijn tweede gehoor dat de agenten hem reeds in december 2014 over de

zwangerschap van zijn schoonzus ondervraagden en dat hij pas in januari 2015 ondervraagd werd over

de twee mannen in zijn restaurant (gehoor 13 september 2016, p. 12, 14). Dat “er tijdens de verhoren

die op verschillende tijdstippen ook eens de vraag is gekomen dat zijn schoonzus zwanger was werd

tijdens het eerste interview slechts terzijde besproken, doch hier werd tijdens het tweede interview plots

dieper op ingegaan”, zoals wordt aangevoerd in het verzoekschrift, kan verzoekers incoherente

verklaringen niet verschonen. De asielzoeker dient asielaanvraag zo volledig en gedetailleerd mogelijk

aan te brengen en dit reeds van bij het eerste verhoor daar op hem de verplichting rust om zijn volledige

medewerking te verlenen aan de asielprocedure (RvS 10 oktober 2006, nr. 163.364).

2.7. Ten slotte is het opvallend dat verzoeker, die tijdens zijn arrestaties van de agenten hoorden dat zijn

schoonzus zwanger was van zijn broer, zich nooit verder geïnformeerd heeft bij haar (gehoor 13

september 2016, p. 16). De uitleg in het verzoekschrift dat hij zijn schoonzus niet ging opzoeken “omdat

hij uiteraard bang was voor de autoriteiten die hem nog steeds in het oog hielden” gezien “de

autoriteiten dan zeker zouden overtuigd zijn dat hij informatie zou hebben over zijn broer, hetgeen hij

absoluut wou vermijden” strookt niet met zijn verklaringen op het Commissariaat-generaal, waar hij

dienaangaande als reden nog opgaf “Ik was druk bezig en zij was mijn schoonzus, vrouw waarvan man

niet aanwezig was dus waarom haar nog meer zorgen bezorgen en bij die vragen vertrouwde ik haar

niet. (…) De reden waarom ik die vraag niet gesteld heb, dat het probleem was dat ik niet wist waar

broer was en zij zou dat ook niet weten. Maar toen ik er achter ben gekomen dat ze zwanger was en zij

aangegeven had dat het door haar man was was ik zeer stil en kort erna opgepakt en haar nooit meer

gezien.”. Aangezien de problemen van zijn vader en zijn eigen problemen volledig voortvloeiden uit de

beweerde betrokkenheid van zijn broer bij de ONLF-aanval van 24 april 2007, maar hij zijn broer al sinds

2006 niet meer gezien of gehoord zou hebben (gehoor 25 maart 2016, p. 8), kan dan ook worden

verwacht dat verzoeker zich bij zijn schoonzus zou gaan informeren indien zij nog wel in contact stond

met hem. Verzoekers onwetendheid en zijn nalatige handelingen om zich te informeren wijzen op een

gebrek aan interesse en ondergraven geheel de waarachtigheid van zijn beweringen, minstens de ernst

van zijn vrees voor vervolging.

2.8. 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

2.9. 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.

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

in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.11. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.12. 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.

2.13. 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
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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 zeven februari tweeduizend zeventien 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


