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nr. 186 934 van 17 mei 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 23 december 2016

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

staatlozen van 29 november 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 14 februari 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 maart 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. CHATCHATRIAN loco

advocaat A. LOOBUYCK en van attaché E. GOOVAERTS, 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 verklaarde afkomstig te zijn uit Jijiga, de Ethiopische nationaliteit te hebben, tot de Somalische etnie

te behoren en tot de clan Samaroon te behoren.

Uw vader was werkzaam bij de soldaten die voor de Ethiopische autoriteiten in uw regio tegen het

Ogaden National Liberation Front (ONLF) vochten. Rond ongeveer september 2014 sneuvelde uw

vader bij het uitvoeren van die taak.

In november 2014 werd u benaderd door de collega’s van uw vader, die u zeiden dat u de plaats van uw

vader moest innemen. U weigerde dit. Daarop beschuldigden deze mannen u ervan sympathisant van

het ONLF te zijn. U werd gearresteerd en opgesloten in de gevangenis.

Tijdens uw verblijf in de gevangenis werd u mishandeld en gemarteld. U moest op de grond slapen en

kreeg geen eten. U kreeg bijvoorbeeld stroomstoten toegediend.
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Na twee maanden, in januari 2015, werd u vrijgelaten. Uw moeder had bij haar clanleden geld

ingezameld om de bewakers om te kopen. Onmiddellijk na uw vrijlating werd u met de auto naar Addis

Abeba gebracht. Van daaruit werd u samen met een groep andere mensen naar Soedan gesmokkeld.

Op 5 februari 2015 vertrok u met deze groep mensen vanuit Soedan naar Libië. Daar werd u door

smokkelaars vastgehouden tot uw moeder geld betaalde voor de oversteek naar Europa. U zat vast van

10 februari tot 13 mei 2015. Op 14 mei 2015 maakte u met een bootje de oversteek naar Italië, waar u

op 15 mei 2015 aankwam. U verbleef een kleine maand in Italië, waarna u verder reisde naar België. U

kwam aan op 16 juni 2015 en vroeg op 17 juni 2015 asiel aan.

U legt medische documenten die de mishandelingen en de gevolgen daarvan zouden aantonen.

B. Motivering

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve

dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt op

fundamentele wijze ondermijnd door leemten en tegenstrijdigheden met de landeninformatie. Ten eerste

stelt het Commissariaat-generaal vast dat u niet de minste kennis hebt over de daders van de

vervolging die u beweert te hebben ondergaan. Ten tweede zijn uw verklaringen over de gedwongen

rekrutering in strijd met de landeninformatie, waardoor ook de detentie die uit uw weigering volgt niet

aannemelijk is.

Gebrek aan kennis over wie u vervolgt ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van

uw relaas

U verklaart dat uw vader 5 à 10 jaar lang soldaat was bij ‘het leger dat het ONLF bestreed’

(Gehoorverslag CGVS, 7 oktober 2016, p. 4). U verklaart dat dit ‘leger’ u, nadat uw vader overleden

was, heeft willen rekruteren in zijn plaats. Wanneer u wordt doorgevraagd over dit ‘leger’, kan u daar

nauwelijks iets over vertellen, u weet alleen dat hun taak is om het ONLF te bestrijden (CGVS, p. 9). U

weet niet welke naam er voor dit ‘leger’ is (CGVS, p. 9). Wanneer u gevraagd wordt om in uw eigen

woorden uit te leggen wat u weet over dit ‘leger’, verklaart u dat u van het platteland kwam en daar niets

over kon vertellen (CGVS, p.9).

Volgens de landeninformatie is er in de Somalische regio omstreeks 2007 een speciale politie-eenheid

opgericht om het ONLF te bestrijden. De Liyu Police is vanaf dat moment een lokale paramilitaire politie

die als hoofdtaak heeft om het ONLF te bestrijden. Deze paramilitaire organisatie verving de Ethiopian

National Defence Force in de regio als stoottroepen tegen de verzetsgroep en is sindsdien prominent

aanwezig. Fact finding missies stellen dat de Liyu Police hoogst zichtbaar is in de straten. Ze bemannen

in Jijiga bijvoorbeeld talloze checkpoints en houden wacht op de straathoeken van de stad (zie

informatie in het administratieve dossier). Wanneer u expliciet wordt gevraagd om over Liyu Police te

vertellen, antwoordt u dat u de naam gehoord hebt, maar dat u er niks over kan vertellen (CGVS, p. 10).

U stelt dat u die naam hebt gehoord ‘van de mensen’.

Het is hoogst ongeloofwaardig dat u helemaal niets kan vertellen over de organisatie waarbij uw vader 5

à 10 jaar werkzaam was. Het is bovendien volstrekt ongeloofwaardig dat u er niet eens de naam van

kent. U kan zelfs, wanneer de naam ‘Liyu Police’ u expliciet wordt aangereikt, de connectie niet maken

met de werkzaamheden van uw vader en de militairen die in uw regio prominent aanwezig zijn.

Wanneer u er mee geconfronteerd wordt dat dit wel heel erg raar is, verklaart u dat u daar niks over kan

vertellen omdat u altijd op het platteland hebt gewoond en dat uw vader altijd weg was voor zijn werk.

Bovendien verklaart u dat uw vader nooit over zijn werk praatte. U zegt tot slot dat u niet gestudeerd

hebt en het niet kan weten: u hebt zich nooit in die zaken verdiept (CGVS, p. 14). Het Commissariaat-

generaal kan nog aannemen dat u geen gedetailleerde beschrijvingen kan geven van de structuur of

werking van de Liyu Police, maar uw beweringen kunnen absoluut niet verklaren waarom u geen enkele

kennis heeft over nog maar de meest elementaire aspecten van een organisatie waarvoor uw vader

jarenlang werkzaam was, waarvan u beweert dat ze u vervolgde en die prominent in uw

onmiddellijke omgeving aanwezig was.

De gaten in uw kennis met betrekking tot feiten die zich aan de basis van uw asielaanvraag bevinden,

namelijk over de actor van vervolging, ondermijnen de geloofwaardigheid van uw relaas op

fundamentele wijze.

Uit de landeninformatie blijkt stellig dat de Liyu Police geen gedwongen rekrutering hanteert.

U verklaart dat de ‘soldaten’ waarmee uw vader werkte u wouden dwingen om voor hen te komen

werken, en u beschuldigden van collaboratie met het ONLF zodra u weigerde. Uit de landeninformatie

blijkt echter zonder enige twijfel dat de Liyu Police geen gedwongen rekrutering hanteert (zie informatie

in het administratieve dossier). De bronnen die Landinfo heeft geraadpleegd tijdens de fact finding

missie in april 2016 zijn hier unaniem over.

De werkloosheidscijfers in de Somalische regio zijn hoog en werken voor de Liyu Police is zeer lucratief:

het wordt goed betaald en leden mogen geconfisqueerde goederen zelf houden. Familieleden van

gesneuvelde strijders krijgen een vergoeding. De Liyu Police is bovendien enkel geïnteresseerd in
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loyale en gemotiveerde leden, wat niet bereikt kan worden door gebruik van gedwongen rekrutering. Tot

slot heeft de Liyu Police op dit moment zelfs geen noodzaak meer aan nieuwe rekruten. Vacatures

worden niet meer publiek geadverteerd, maar worden bekend gemaakt via het netwerk van de clans.

De objectieve informatie uit de regio is in fundamentele tegenstrijd met uw verklaringen over de

gedwongen rekrutering. Het Commissariaat-generaal kan bijgevolg uw beweringen niet aannemen over

de gedwongen rekrutering en de gevangenschap die volgt uit uw weigering.

De door u neergelegde documenten kunnen de beslissing niet in uw voordeel keren.

U verklaart dat u tot op heden problemen ondervindt door de mishandelingen die u in uw thuisland te

verduren kreeg. Zo verklaart u dat u verward bent en hoofdpijn hebt doordat u in de gevangenis in

Ethiopië tweemaal hard op het hoofd geslagen werd. U verklaart dat u voor de problemen geen enkele

last had van dergelijke problemen. De medische documenten met betrekking tot de neurologische

onderzoeken concluderen echter dat er geen sprake is van post-traumatische hersenschade.

In de medische en psychologische documenten is er wel sprake van ‘bradypsychie’ (‘vertraging van het

denken’). Het eerste neurologische verslag (18 december 2015) maakt hiervan melding. De arts stelt

vooreerst dat ‘anamnese onmogelijk is door de taalbarrière’. U werd begeleid door iemand die voor u

tolkte. De neurologe schrijft dat ‘volgens de persoon die de patiënt begeleidt, er geen sprake is van

fysiek ongemak of incoherente conversatie, maar een aanzienlijke traagheid, die het interview in Brussel

onmogelijk zou kunnen maken’. Op basis van deze verklaringen worden vervolgens verdere

neurologische onderzoeken uitgevoerd, die, zoals hiervoor vermeld, geen post-traumatische

hersenschade kunnen vaststellen.

Een psychologisch attest, opgemaakt op 7 juli 2016, maakt melding van een ‘mentale achterstand’. De

psycholoog stelt dat u ‘niet in staat lijkt een gehoor te ondergaan, niet door psychologisch trauma, maar

door een heel zwak intellectueel niveau’. De tolk ‘bevestigt het zwakke intellectuele niveau’. Een ander

psychologisch attest, opgesteld op 6 oktober 2016, opnieuw gebaseerd op verklaringen van de u

vergezellende tolk, stelt dan weer dat de psychische achterstand verschillende oorzaken hebben en dat

verdere onderzoeken nodig zijn.

Het Commissariaat-generaal merkt op dat de evaluatie tijdens deze psychologische consultaties niet

gebeurd is op basis van uw eigen verklaringen, maar op die van de personen die u als tolk vergezelden.

Daarnaast merkt het Commissariaat-generaal op dat dit geen zuiver medische attesten zijn, gezien ze

niet door psychiaters maar psychologen werden opgesteld.

Het Commissariaat-generaal oordeelt dat er geen causaal verband gelegd kan worden tussen een

eventuele mentale achterstand en de fundamentele onwetendheden en tegenstrijdigheden met

landeninformatie die uw geloofwaardigheid ondermijnen. Het eenvoudig neerleggen van een

psychologisch attest, niet eens opgemaakt op basis van uw eigen verklaringen maar op die van de

personen die u tijdens de medische en psychologische consultaties vergezelden, waarin gewag wordt

gemaakt van een mogelijke mentale achterstand, volstaat niet om de geloofwaardigheid van uw

verklaringen te herstellen.

Bovendien werd tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal uitvoerig rekening gehouden met

een mogelijke intellectuele achterstand. De vragen werden in eenvoudige bewoordingen gesteld en

bleven zo veel mogelijk dicht bij uw onmiddellijke leefomgeving. Uit het gehoorverslag blijkt bovendien

dat u een coherent, goed te volgen relaas kan brengen, de gestelde vragen probleemloos kan begrijpen

en er vlot op kan antwoorden (CGVS, p. 7-8). Waar u de vragen niet lijkt te begrijpen wordt de vraag

herhaald en op een eenvoudiger manier voorgesteld (CGVS, p. 9-10). U gaf zelf expliciet aan alle

vragen goed begrepen te hebben (CGVS, p. 15). U gaf op het einde van het gehoor wel aan dat u

verward bent, maar tijdens het gehoor zelf gaf u op geen enkel ogenblik aan omwille van concentratie-

of herinneringsproblemen niet op de vragen te kunnen antwoorden (CGVS, p. 15).

Het Commissariaat-generaal concludeert dat de psychologische attesten en de vaststellingen die daarin

worden gemaakt op basis van de verklaringen van de u vergezellende tolken niet in staat zijn de

aangetaste geloofwaardigheid van uw relaas te herstellen.

Gezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen kan ter zake ten aanzien van u

geen gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet weerhouden

worden.

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
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Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker “Schrijven Dr. B. dd. 27 september 2016”, reeds neergelegd op

het Commissariaat-generaal.

Ter zitting legt verzoeker “een attest van de huisdokter” van 3 maart 2017 neer.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 20 december 2016 een schending aan van de artikelen

48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 4 van het

Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, van het redelijkheidsbeginsel en van

de materiële motiveringsplicht.

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

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

bestreden beslissing “ingevolge artikel 39/2 § 1, 2° Vreemdelingenwet te vernietigen teneinde het CGVS

toe te laten de nodige bijkomende onderzoeksmaatregelen te nemen en een nieuwe beslissing te

nemen”.

Beoordeling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

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 en de subsidiaire beschermingsstatus

2.3. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar zijn land van herkomst uit vrees voor de

Ethiopische autoriteiten die hem ervan zouden beschuldigd hebben sympathisant van het ONLF te zijn,

nadat hij weigerde zijn vader op de volgen in een legereenheid die het ONFL bestreed.

2.4. In het verzoekschrift wordt aangeklaagd dat, hoewel er geduld getoond werd tijdens het gehoor, de

commissaris-generaalveel “niet hetzelfde inlevingsvermogen en geduld heeft aan de dag gelegd bij de

analyse van de verklaringen en de medische attesten van de verzoekende partij”, gezien er geweigerd
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wordt rekening te houden met de aangebrachte medische rapporten. Volgens verzoeker blijkt uit deze

attesten nochtans “ontegensprekelijk dat er mentaal iets mis is met verzoekende partij”. Waar de

commissaris-generaal stelt dat “de vaststellingen niet kunnen worden weerhouden omdat ook de tolk zin

inbreng had in de onderzoeken”, legt verzoeker uit dat “de reden waarom de tolk telkens moest een

inbreng doen, is juist omwille van het feit dat een gesprek met verzoekende partij niet makkelijk vlot!”.

Volgens hem kan verzoekers onwetendheid over de naam ‘Liyu Police’ “wel degelijk aan haar

intellectuele niveau te wijten kunnen zijn”.

2.5. De Raad stelt vast dat verzoeker op het Commissariaat-generaal verschillende attesten (van 29 juni

2016, 6 juli 2016, 26 juli 2016 en 19 augustus 2016) neerlegde aangaande de operatie aan zijn oor,

alsook aangaande zijn mentale toestand. Zo wordt in het neurologisch verslag van 18 december 2015

melding gemaakt van “bradypsychie”, traagheid van begrip en beperkte oriëntatie in de tijd. Uit de hierop

volgenden een elektro-encefalogram onderzoek en een CT-scan, die worden beschreven in de attesten

van 18 december 2015 en 23 december 2015, waaruit blijkt dat er geen neurologische schade kon

worden vastgesteld. Het psychologisch attest van 7 juli 2016 maakt melding van verzoekers

analfabetisme, zijn mentale achterstand en zijn beweerde trauma’s. Nog daargelaten of de test van

logisch redeneren zoals uitgevoerd door psycholoog J. (“un simple test de niveau raisonnement logique

(matrices)”) universeel bruikbaar is, en dus ook voor een zwakbegaafde Afrikaanse analfabeet, en

daargelaten de conclusie van psycholoog J. dat verzoeker een non-verbaal redeneervermogen heeft

van een kind van 6 jaar, kan alleszins blijken dat verzoeker een beperkt cognitief vermogen heeft, wat

een zwak vermogen om te leren, te onthouden, te onderscheiden en om kennis uit te wisselen inhoudt.

Het attest van dokter B. van 27 september 2016, ook toegevoegd aan het verzoekschrift, bevat een

samenvatting van de voorgaande attesten. Het psychologisch attest van 6 oktober 2016 voegt hieraan

niets wezenlijk bij, te meer het de verklaringen bevat van de vergezellende tolk over verzoeker en voorts

een aantal losse veronderstellingen doet over de oorzaak van zijn problemen (PTSD ten gevolge van

zijn immigratie, van een neurologische aandoening door de slagen op zijn hoofd, van het nemen van

bepaalde middelen of van een ontwikkelingsachterstand) en stelt dat verzoekers beweerde

vergeetachtigheden en psychomotorische problemen verder onderzocht moeten worden. Het ter zitting

neergelegde “attest van de huisdokter” van 3 maart 2017 herhaalt de eerdere psychologische

vaststellingen, geeft aan dat verzoeker op 24 maart 2017 een afspraak heeft bij een psychiater en stelt

“dat een neurologisch onderzoek tevens wenselijk is, doch wijst op de moeilijkheid omdat er telkens een

tolk vereist is”.

2.6. In de bestreden beslissing wordt aangevoerd dat voormelde attesten werden opgemaakt op basis

van de verklaringen van de tolk die hem vergezelde. Indien de Raad kan vaststellen dat het

psychologisch attest van 6 oktober 2016 inderdaad lijkt te zijn opgesteld op basis van de verklaringen

van de vergezellende tolk en dat het verder enkel potentiële oorzaken van verzoekers mentale

problemen opsomt, dan kan moeilijk algemeen gesteld worden dat de neuroloog, de artsen of de

psychologen de inbreng van de tolk verwarren met deze van verzoeker. Zo wordt in het neurologisch

verslag van 18 december 2015 duidelijk weergegeven dat de vergezellende tolk aangaf dat verzoeker

gedesoriënteerd was in de tijd en ruimte en dat hij apathisch was, maar er vond tevens een neurologisch

onderzoek (“examen neurologique”) plaats waaruit gebleken is dat verzoeker slechts gedeeltelijk

georiënteerd was in de tijd en dat bij hem een “bradypsychie” en een abnormaal lange reactietijd

aanwezig leek te zijn (“Il semble effectivement présenter une bradypsychie avec un temps de réponse

anormalement long.”). Dat dit attest tevens melding maakt van de moeilijkheid om een preciezer

neuropsychologische evaluatie uit te voeren, gelet op de taalbarrière, kan verzoeker niet verweten

worden en doet geen afbreuk aan bovenstaande (weliswaar beperkte) vaststellingen van de neuroloog.

In het psychologisch attest van 7 juli 2016 stelt psycholoog J. dat hij verzoeker reeds geruime tijd

ontvangt, samen met diens tolk Somali, dat verzoeker problemen ondervindt van zijn analfabetisme, zijn

mentale achterstand en zijn beweerde trauma’s en dat hij een laag cognitief niveau heeft. Het feit dat dit

attest aangeeft dat verzoeker bij deze psycholoog ontvangen werd met een tolk betekent geenszins dat

de besluiten van de psycholoog gebaseerd zijn op eigen inbreng van deze tolk. Evenzeer dient de Raad

vast te stellen dat verzoeker bij het Commissariaat-generaal werd gehoord met een tolk.

2.7. Met de commissaris-generaal kan vastgesteld worden dat de voorgelegde stukken “geen zuiver

medische attesten zijn, gezien ze niet door psychiaters maar psychologen werden opgesteld” en er

vooralsnog geen psychiatrisch attest werd neergelegd, terwijl niet betwist wordt dat er minstens een

ernstige mentale problematiek voorligt. De neergelegde attesten bieden geen uitsluitsel over de precieze

omvang van verzoekers mentale/psychologische/geestelijke problemen, noch over de mogelijke invloed

hiervan op zijn verklaringen en/of op zijn herinneringen.
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2.8. Ten slotte indien de commissaris-generaal meent dat het verhoor in de beste omstandigheden is

verlopen en er uitvoerig rekening werd gehouden met een mogelijke intellectuele achterstand, merkt de

Raad op dat een dergelijke afweging slechts kan gebeuren op basis van objectieve informatie over de

cognitieve capaciteiten van verzoeker, die tot op heden niet voorligt. Indien kan vastgesteld worden dat

de commissaris-generaal tijdens het gehoor inspanningen leverde om tegemoet te komen aan

verzoekers beperkingen en in het verzoekschrift wordt erkend dat er inlevingsvermogen en geduld werd

getoond, dan blijft de Raad in het ongewisse over de omvang en de impact van zijn mentale

kwetsbaarheid en zijn eigenlijk cognitief vermogen.

2.9. Zo stelt de commissaris-generaal dat het onaannemelijk is dat verzoeker niet op de hoogte is van

de naam van de eenheid waartoe zijn vader behoorde en gaat hij ervan uit dat hij bij de Liyu Police was,

terwijl verzoeker deze eenheid niet zelf noemde maar enkel stelde dat zijn vader soldaat was. Ook is

niet uitgesloten dat, zoals bij de Liyu Police, ook bij het leger een vergoeding betaald wordt aan de

familie wanneer soldaten sneuvelen. Verzoekers simpele antwoorden op de gestelde vragen over de

gedwongen rekrutering missen uiteraard nuance maar de Raad beschikt niet over voldoende objectieve

gegevens om te kunnen uitsluiten dat verzoeker door zijn verstandelijke problemen bepaalde

contextuele elementen vergeten (te vermelden) is of thans niet meer duidelijk kan articuleren, en zich

zodoende ongenuanceerd en/of op oppervlakkige wijze uitdrukte over de beweerde rekrutering.

2.10. Wel kan vastgesteld worden dat verzoeker inspanningen levert om hierover meer duidelijkheid te

krijgen. Het ter terechtzitting neergelegde attest van de huisdokter van 3 maart 2017 stelt dat verzoeker

op 24 maart 2017 een afspraak heeft bij een psychiater en “dat een neurologisch onderzoek tevens

wenselijk is, doch wijst op de moeilijkheid omdat er telkens een tolk vereist is”. In de aanvullende nota

wordt door verzoekende partij “wat geduld en begrip” gevraagd omdat verzoeker voor een diagnose van

zijn mentale toestand volledig afhankelijk is van derden, er lange wachtlijsten zijn en er bovendien “een

grote taalbarrière” is.

2.11. Bijkomend kan de vraag gesteld worden of verzoeker voldoende bekwaam is om zelfstandig te

handelen te meer hij er in zijn relaas steeds de nadruk oplegt dat derden voor hem moeten opgekomen

(in Ethiopië, onderweg in Libië en in het opvangcentrum in België). Ook het attest van 26 juli 2016 van

dokter (NKO/ORL) H. merkt op dat de communicatie met verzoeker zeer moeilijk is en dat zij zelfs niet in

staat was om de resultaten van de ooroperatie te bespreken, wat er opnieuw op wijst dat het bijzonder

moeilijk is om verzoeker zonder begeleiding te spreken en begrijpbare toelichtingen te geven.

2.12. De Raad treedt verzoeker dan ook bij waar hij in de aanvullende nota aangeeft dat nadere

gegevens ontbreken over de draagwijdte van verzoekers mentale toestand en de mogelijkheid van

verzoeker om zijn asielrelaas op zelfstandige wijze te kunnen aanbrengen ten einde zijn verklaringen

objectief te kunnen inschatten en zodoende zijn asielrelaas correct te kunnen beoordelen.

2.13. In acht genomen wat voorafgaat en mede in aanmerking genomen dat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het de Raad aldus

aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de

Vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te

moeten bevelen. Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°

van de Vreemdelingenwet te worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

29 november 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 zeventien mei tweeduizend zeventien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. S. CROMBECQ , toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

S. CROMBECQ K. DECLERCK


