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nr. 187 268 van 22 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 16 januari 2017

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

staatlozen van 15 december 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 J. SCHELLEMANS loco

advocaat K. VERSTREPEN 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 verklaart een Ethiopisch staatsburger te zijn geboren in Dhagahmadow en van Ashraf-origine te zijn.

U bent minderjarig. U verklaart uw hele leven in Dhagahmadow te hebben gewoond. Zolang u het zich

herinnert was uw vader lid van het Ogaden National Liberation Front (ONLF). Hij verzamelde geld bij de

dorpsbewoners, kocht er eten van en bracht het naar hun basis in de bosjes. Sinds u dertien jaar was

spoorde uw vader u aan om zich ook voor ONLF in te zetten. Uw vader had een eigen winkel maar drie

jaar voor uw aankomst in België besloot uw vader zich definitief bij het ONLF aan te sluiten en vertrok hij

naar de bosjes om voor hen te strijden. Vier dagen nadat hij vertrokken was kwamen leden van het

Ethiopische leger en de Liyu-politie bij u thuis. Ze waren op zoek naar uw vader en hebben daarbij zijn

winkel geplunderd en uw moeder geslagen en verkracht.

Na dit incident werd de winkel van uw vader gesloten. Zij kwamen tot vier keer naar uw huis, een laatste

keer was begin 2014. Sinds begin 2014 was u zelf actief voor ONLF. Ongeveer twee keer per week
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werd u thuis gecontacteerd door een lid van de beweging die u vertelde waar ONLF momenteel hun

basis had en welke goederen u hen diende te brengen. Op 26 juni 2014 kwam opnieuw een nomaad

naar jullie huis. Tien anderen bleven buiten wachten. Hij vertelde u dat uw vader zich had aangesloten

en dat van u verwacht werd dat u het ONLF eten zou brengen. U kreeg het nodige geld en ging deze

inkopen doen. Vervolgens diende u deze voorraad per ezel naar hun basis te brengen. Toen u hen deze

voorraad wou brengen werd u opgepakt door Ethiopische soldaten. Er brak een vuurgevecht uit tussen

strijders van het ONLF en het Ethiopische leger. U werd opgepakt en per auto naar een cel gebracht.

Daar werd u door hen geslagen. U zat samen in een cel met ongeveer 50 anderen die eveneens

werden beschuldigd samen te werken met het ONLF. Toen u reeds een maand in detentie was zou u

overgebracht worden. Tijdens het transport liepen jullie in een hinderlaag van het ONLF. U maakte van

de confrontatie tussen het ONLF en het Ethiopische leger gebruik om te vluchten. Jullie spraken een

nomade aan die jullie verzorgde terwijl jullie zich vijf dagen lang verstopten in de bosjes. Na vijf dagen

stuurde hij jullie mee met een geestelijke naar Addis Abeba. Van daar ging u per vliegtuig naar Turkije

en vervolgens naar Zwitserland. U vroeg asiel aan in Zwitserland maar kreeg er een negatieve

beslissing. Na deze beslissing kwam u per trein naar België en vroeg u op 22 april 2016 opnieuw asiel

aan. In Zwitserland heeft u zich aangesloten bij ONLF en deelgenomen aan manifestaties. Om

deze reden heeft u een aantal dreigementen ontvangen via Facebook.

U legt volgende documenten neer ter ondersteuning van je asielrelaas: een medisch attest waarin

verder onderzoek wordt bevolen naar uw aanhoudende hoofdpijn; een aanvraag bij de Tracing-diensten

van het Rode Kruis om uw familie op te sporen en een memorycard met foto’s van uw activiteiten voor

ONLF in Zwitserland.

B. Motivering

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

zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

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

U verklaart te vrezen voor de Ethiopische autoriteiten omwille van uw activiteiten voor ONLF. Uit uw

verklaringen blijkt echter dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat u voor deze

beweging actief was en om die reden vervolging dient te vrezen.

In de eerste plaats kan u de manier waarop u en uw familie onder de aandacht zouden zijn

gekomen van de Ethiopische autoriteiten niet aannemelijk maken. U verklaart dat uw vader als

sinds u zich kan herinneren actief was voor ONLF en u sinds uw dertiende aanmaande om zich ook

voor hen in te zetten wanneer dit u gevraagd zou worden (gehoorverslag CGVS p.10). U verklaart dat

uw vader dagelijks contact had met leden van ONLF en hen bevoorraadde en informatie doorspeelde

(gehoorverslag CGVS p.12-13). Ondanks het jarenlange en intensieve activisme van uw vader kan

u echter niet duidelijk stellen hoe de Ethiopische autoriteiten onmiddellijk na het vertrek van uw

vader uw familie zouden hebben verdacht van banden met het ONLF en lastig zou hebben

gevallen. U verklaart dat uw vader reeds een probleem kende omwille van zijn activiteiten voor ONLF

toen u tien jaar oud was. Hij werd op dat moment in zijn been geschoten toen hij terugkeerde van een

dorp (gehoorverslag CGVS p.10-11). Niet alleen slaagt u er niet in om aan te tonen op welke manier dit

incident in verband zou staan met zijn activiteiten voor ONLF aangezien u enkel kan vermoeden dat

zij op dat moment wisten dat hij voor het ONLF actief was, u bent ook niet eenduidig over de mate

waarin uw familie reeds zou zijn geviseerd zijn geweest. U verklaart namelijk initieel dat er toen u jong

was vaak problemen waren door het activisme van uw vader en dat hij vaak gewond was

(gehoorverslag CGVS p.10). Wanneer hierop wordt doorgevraagd blijkt het eerder genoemde incident

echter het enige probleem dat uw vader ooit gekend had en verklaart u dat hij niet bedreigd was

geweest (gehoorverslag CGVS p.11 en p.21). Dat u niet eenduidig kunt zijn in de gevolgen die het

activisme van uw vader voor uw familie zou hebben meegebracht schaadt reeds de

geloofwaardigheid als zou u uit een activistische familie afkomstig zijn. U kunt vervolgens

geen verklaring bieden voor het feit dat uw familie onmiddellijk na het vertrek van uw vader zou

geviseerd zijn geweest om uw vader te kunnen opsporen. U verklaart dat zij wisten dat hij zich bij ONLF

had aangesloten aangezien zijn winkel gesloten was. U kan echter niet aangeven waarom zij deze link

zouden leggen. U verklaart dat zij al een vermoeden hadden maar kunt op geen enkele manier

aantonen vanwaar zij dit vermoeden zouden halen (gehoorverslag CGVS p.21). Deze vage en weinig

eenduidige verklaringen zorgen er dan ook voor dat u niet wist te overtuigen dat u omwille van

enige banden met ONLF onder de aandacht zou hebben gestaan van de Ethiopische autoriteiten.

Eveneens opmerkelijk hierbij is dat u niet op de hoogte bent waarom uw vader uiteindelijk

besloot zijn leven volledig aan het ONLF te wijden. Hoewel hij u vaak over het ONLF zou hebben

gesproken en van u verwachtte dat u zich ook voor hen zou inzetten heeft hij u niet verteld wat hem

over de streep trok om zich werkelijk bij de beweging aan te sluiten (gehoorverslag CGVS p.11).

Aangezien uw vader u vaak over het ONLF sprak is het opmerkelijk dat u geen duidelijker zicht zou

hebben op zijn beweegredenen om zich na lang clandestien activisme daadwerkelijk bij hen aan te
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sluiten. Dit doet opnieuw twijfel rijzen bij de banden van uw familie met het ONLF. Bovendien verklaart

u nog nooit over ONLA gehoord te hebben. U verwart het met een Oromoorganisatie (gehoorverslag

CGVS p.16-17). Volgens de informatie beschikbaar bij het Commissariaat-generaal toegevoegd aan het

administratief dossier (COI Focus – Ethiopië, Ogaden National Liberation Front (ONLF) – 04.11.2015)

blijkt dat dit de gewapende tak van het ONLF uitmaakt, meer bepaald het Ogaden National

Liberation Army. Uit uw verklaringen komt naar voren dat dit de afdeling is waarbij uw vader zich zou

hebben aangesloten. Dat u hier nog nooit over hoorde schaadt de geloofwaardigheid van het

activisme binnen uw familie.

Ten tweede kon u ook met betrekking tot uw eigen activiteiten voor het ONLF niet overtuigen.

Uw verklaringen hieromtrent zijn dermate vaag dat er geen geloof kan worden gehecht aan het

feit dat u daadwerkelijk voor hen actief was. U verklaart sinds begin 2014 tot aan uw arrestatie op 26

juni 2016 tot twee keer per week voor hen actief te zijn geweest (gehoorverslag CGVS p.18-19), toch

blijft de concrete informatie die u verschaft over uw activiteiten uiterst beperkt. U verklaart dat iemand

naar uw huis kwam om u een bepaalde opdracht te geven. Aangezien u verklaart dit twee keer per week

gedaan te hebben blijft u heel beperkt in het noemen van degene die u deze opdrachten geven,

degenen waar u goederen diende te gaan ophalen en wat u concreet diende te leveren (gehoorverslag

CGVS p.19-20). Meest in het oog springende hierbij zijn uw verklaringen omtrent de

ontmoetingsplaatsen die u kent met leden van het ONLF. Wanneer u gevraagd wordt waar u de

gevraagde goederen diende te gaan afleveren moet deze vraag tot vier keer toe herhaald

worden vooraleer u enige concretere beschrijving kunt opgeven dan in de bosjes. Dan nog kunt u

slechts twee mogelijke ontmoetingsplaatsen beschrijven (gehoorverslag CGVS p.20). Dat u in de zes

maanden waarin u voor hen actief was slechts twee plaatsen zou gefrequenteerd hebben om hen te

ontmoeten is gezien de voorzorgsmaatregelen die genomen worden om niet opgemerkt te worden om

zo mogelijke schadelijke gevolgen te vermijden weinig aannemelijk.

Daarenboven zijn ook uw verklaringen omtrent de dag van uw arrestatie op 26 juni

2014 bevreemdend. Uit uw initiële verklaringen lijkt het namelijk dat u slechts op deze 26ste juni 2014

voor het eerst werd benaderd om het ONLF eten te brengen. U verklaart dat het toen pas was dat u de

informatie kreeg dat uw vader zich aansloot (gehoorverslag CGVS p.11-12). Dit lijkt niet in

overeenstemming met uw verklaring op dat moment reeds zes maanden voor hen actief te zijn geweest

en daarbij verschillende vrienden van uw vader bij het ONLF ontmoet te hebben (gehoorverslag CGVS

p.20). Bovendien is het merkwaardig dat u verklaart dat zij net toen met tien personen naar uw huis

zouden komen om u een nieuwe opdracht te geven, dit terwijl u al zes maanden voor hen actief was

(gehoorverslag CGVS p.18). Het lijkt niet erg realistisch dat zij met een dergelijke grote groep u zouden

benaderen, dit terwijl u reeds overtuigd was om u voor hen in te zetten. Evenmin kan u verklaren wat

er voor zorgde dat u bij deze laatste opdracht werd opgepakt. U verklaart sinds begin 2014 meer

dan wekelijks voor hen actief te zijn geweest. Ook het laatste bezoek van de Ethiopische autoriteiten en

de Liyu-politie aan uw familie op zoek naar uw vader situeert u begin 2014 (gehoorverslag CGVS p.22).

U verklaart vervolgens tot aan uw arrestatie geen problemen te hebben gekend bij uw activiteiten

(gehoorverslag CGVS p.20) en kunt geen verklaring geven voor het feit dat zij die dag net wel op de

hoogte geraakten van uw activiteiten. U kunt nog geen begin van verklaring opgeven en verklaart dat

het voor u ook een schok is geweest (gehoorverslag CGVS p.21). Het is weinig geloofwaardig dat uw

familie na het vertrek van uw vader zo verregaand zou zijn lastig gevallen om informatie te

verkrijgen, dat u vervolgens op dat eigenste moment beslist zich eveneens voor hen in te zetten

en zij u vervolgens zes maanden lang ongemoeid laten terwijl u tot twee keer per week het ONLF

van goederen voorziet.

Bovenstaande verklaringen zorgen er voor dat er geen geloof wordt gehecht aan uw

verklaringen afkomstig te zijn uit een familie die actief was voor het ONLF en ook zelf zich voor

hen te hebben ingezet en om die reden vervolging te vrezen. Het feit dat u minderjarig bent, kan

geenszins als verantwoording dienen voor de verregaande gebrekkige kennis over de zaken die

aanleiding hebben gegeven tot uw vlucht en die zouden voortvloeien uit uw politiek engagement,

waarvoor toch ook enige kennis en interesse nodig is.

Bovendien zijn uw verklaringen volledig in strijd met de verklaringen die u aflegde gedurende

uw asielaanvraag voor de Zwitserse asielinstanties. Uit uw Zwitsers asieldossier blijkt dat u daar

geen enkel eigen activisme voor het ONLF heeft aangehaald, noch enig activisme van uw vader. U

verklaarde er opgepakt te zijn omdat u ervan verdacht werd met het ONLF te sympathiseren, net zoals

90% van de bevolking in uw regio dat zou doen, maar u op geen enkele manier voor de beweging te

hebben ingezet. Echter, ook aan deze arrestatie hechtten de Zwitserse asielinstanties geen geloof. Ook

op andere vlakken zijn uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal flagrant tegenstrijdig met wat u

voor de Zwitserse asielinstanties verklaarde.

Zo verklaarde u er reeds op 21 juni 2014 het land te hebben verlaten, terwijl u voor het Commissariaat-

generaal net verklaart pas op 26 juni 2014 gearresteerd te zijn geweest. Volgens uw verklaringen in
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Zwitserland was uw vader op dat moment nog thuis en besloot hij samen met uw moeder dat u het land

diende te verlaten, dit terwijl u voor het Commissariaat-generaal verklaart dat uw vader reeds geruime

tijd bij het ONLF verbleef en u vertrokken bent zonder het medeweten van uw familie. Deze

onverenigbare verklaringen zorgen er dan ook voor dat er ook geen geloof kan worden gehecht aan de

feiten zoals u die voorstelt voor het Commissariaat-generaal.

Het gegeven dat u enige kennis heeft over het ONLF en verklaart na uw vertrek uit Ethiopië zich

te hebben aangesloten bij de beweging en hen actief te steunen kunnen bovenstaande

vaststellingen niet wijzigen. Het feit dat u bekend bent met deze beweging kan niet aantonen dat u er

ook daadwerkelijk nauw en actief bij zou betrokken zijn geweest in uw land van herkomst. Er wordt

daarenboven niet ingezien hoe de Ethiopische autoriteiten op de hoogte zouden kunnen zijn van uw

activiteiten of sympathie voor het ONLF in België of Zwitserland. Zeker aangezien uit het bovenstaande

blijkt dat u er niet in slaagde aannemelijk te maken reeds in Ethiopië nauw betrokken te zijn geweest bij

ONLF. Het is dan ook niet aannemelijk dat u tot in België opgevolgd en geviseerd zou worden door de

Ethiopische autoriteiten. Waar u verklaart op Facebook dreigberichten te hebben ontvangen dient te

worden opgemerkt dat u zelf beslist wie u toegang verschaft tot uw Facebookprofiel en dus eveneens tot

de informatie dat u op dit profiel prijsgeeft. Zodoende kan louter dit activisme niet leiden tot

een erkenning als vluchteling in de zin van de Conventie van Genève.

Ook de documenten die u neerlegt zijn niet in staat bovenstaande conclusies in een ander

daglicht te stellen. Het medisch attest spreekt van slagen en verwondingen maar baseert zich

hiervoor louter op uw verklaringen zonder dat hierbij uitspraken kunnen worden gedaan met betrekking

tot de omstandigheden waarin u die slagen en verwondingen zou hebben ondergaan. Dit medisch attest

is derhalve niet in staat de vervolgingsfeiten die u aanhaalt aan te tonen. Het gegeven dat u een

verzoek indiende om uw familie op te sporen kan dit evenmin. Indien u hen al uit het oog verloren

zou zijn, wat bovendien niet blijkt uit uw verklaringen voor de Zwitserse asielinstanties, levert dit

evenmin een bewijs voor de situatie waarin u hen zou hebben achtergelaten. Ook de foto’s die u

neerlegt van de manifestatie waar u aan zou hebben deelgenomen kunnen uw vervolging in uw land

van herkomst niet aantonen. Zoals hierboven aangehaald kan niet worden aangetoond hoe deze

informatie de Ethiopische autoriteiten zou bereiken om tot enige persoonlijke vervolging te kunnen

leiden.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees voor

vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen, of

dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op het lijden van

ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen. U

beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als

deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

worden toegekend.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.”

1.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker “Foto's deelname manifestatie OYSU maart 2016 te Zwitserland”,

“Uittreksel chatgesprekken met andere leden van ONLF/OYSU te Zwitserland”, “Enkele screenshots

Facebookprofiel verzoeker”, “Screenshot Facebookprofiel verzoeker voor niet-leden”, “Screenshots

enkele connecties met ONLF leden te Ethiopie”, “Human Rights Watch, "They Know Everything We Do":

Telecom and Internet Surveillance in Ethiopia, 25 Maart 2014”, “Human Rights Watch, Ethiopia:

Telecom Surveillance Chills Rights, 25 maart 2014”, “Nieuwsberichten demonstratie Zwitserland 26

maart 2016”; “UNHCR, Guidelines on International Protection No. 4: "Internal Flight or Relocation

Alternative"”, “Human Rights Watch, Collective Punishment - War Crimes and Crimes against Humanity

in the Ogaden area of Ethiopia's Somali Region, 12 juni 2008” en “Dutch Council for Refugees, Country

of Origin Information Report Ethiopia, 18 mei 2016”.

Ter terechtzitting legt verzoeker een aanvullende nota neer met “Verklaring Ahmed Gurhan, voorzitter

ONLF Europa, dd. 10.01.2017”, “Video betoging maart 2016 (op USB)”, “Twee geluidsfragmenten
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waarin verzoeker wordt bedreigd (op USB)”, “Vertaling van stuk 3 door beëdigd tolk”, “Vertaling

Facebookberichten” en “Uittreksel met beëdigde tolken/vertalers van de Dienst Voogdij”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 16 januari 2017 een schending aan van de artikelen 48/3

tot en met 48/7 en 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), van artikel 1

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: Vluchtelingenverdrag), van artikel 3 juncto 13

van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955

(hierna: EVRM), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het

redelijkheidsbeginsel.

Verzoeker benadrukt zijn lidmaatschap van het ONFL in Europa en zijn betrokkenheid bij “Ogaden

Youth & Students Union”. Bij zijn verzoekschrift voegt hij “Foto's deelname manifestatie OYSU maart

2016 te Zwitserland” en “Uittreksel chatgesprekken met andere leden van ONLF/OYSU te Zwitserland”

die zijn link met de organisatie en activiteiten in Europa zouden bewijzen. Volgens verzoeker heeft de

commissaris-generaal nagelaten “te onderzoeken in hoeverre deze activiteiten een invloed kunnen

hebben op verzoekers vrees voor vervolging bij een terugkeer naar Ethiopië”.

Hij wijst er dienaangaande op dat uit zijn openbaar Facebookprofiel duidelijk blijkt dat hij “zeer overtuigd

activist en sympathisant van het ONLF” is. Hiervoor voegt hij “Enkele screenshots Facebookprofiel

verzoeker”, “Screenshot Facebookprofiel verzoeker voor niet-leden” en “Screenshots enkele connecties

met ONLF leden te Ethiopie” bij zijn verzoekschrift. Hij stelt dat de Ethiopische regering “ongelooflijke

controle” uitoefent op internetgebruik, waarvoor hij citeert uit “Human Rights Watch, "They Know

Everything We Do": Telecom and Internet Surveillance in Ethiopia, 25 Maart 2014” en “Human Rights

Watch, Ethiopia: Telecom Surveillance Chills Rights, 25 maart 2014”, waaruit volgens hem blijkt “dat de

Ethiopische autoriteiten geregeld online communicatie onderzoeken en onderscheppen, en dat

Facebookgebruikers bedreigd worden wanneer zij kritiek durven uiten op de overheid” en “dat niet enkel

personen in Ethiopie, maar ook in de diaspora in de gaten worden gehouden”. Hij wijst op

“Nieuwsberichten demonstratie Zwitserland 26 maart 2016” en benadrukt dat “op de website van

Ogaden News Agency (ONA) als die van Qorahay Media foto's terug te vinden (zijn) van een

demonstratie op 26 maart 2016 in Genève, Zwitserland, waar onder meer verzoeker aan heeft

deelgenomen”. Volgens verzoeker “kan zijn gezicht of naam nog steeds via andere kanalen bekend zijn

geraakt”.

Verzoeker stelt dat zijn vrees wordt bevestigd door de dreigberichten die hij ontving op Facebook. Hij

klaagt aan dat de commissaris-generaal “is hier echter niet op ingegaan en had geen oren naar deze

problematiek”, terwijl hij “nog veel meer informatie wilde verschaffen over deze bedreigingen”. Hij

benadrukt verder “zijn recht om zijn mening via Facebook te uiten dient te worden verdedigd”.

Hij voert aan dat, “zelfs indien verzoeker op het ogenblik nog niet in het vizier zou zijn gekomen van de

Ethiopische autoriteiten, is het zeer aannemelijk dat deze informatie op een bepaald moment in de

toekomst wel boven water komt”, gezien verzoeker “na een verblijf van meer dan tweeënhalf jaar in

Europa terug zou moeten keren naar zijn dorp in Ethiopië” en het aldus “geenszins ondenkbaar (is) dat

hij juist omwille van zijn langdurig verblijf in het buitenland extra in het oog wordt gehouden, en al zijn

(online) activiteiten zullen worden gemonitord om zijn intenties te achterhalen”. Verzoeker verwijst naar

“Human Rights Watch, Collective Punishment - War Crimes and Crimes against Humanity in the

Ogaden area of Ethiopia's Somali Region, 12 juni 2008” en “Dutch Council for Refugees, Country of

Origin Information Report Ethiopia, 18 mei 2016” en benadrukt “dat (zelfs vermoedelijke) leden of

sympathisanten van het ONFL door de Ethiopische autoriteiten worden vervolgd” en dit “ongeacht of

deze banden nu in Ethiopië of in Europa zijn ontstaan”.

Hij herhaalt dat men van hem niet kan verlangen “dat hij zijn overtuigingen en geloof opzij zet bij een

eventuele terugkeer naar Ethiopie”, zoals ook zou volgen uit “UNHCR, Guidelines on International

Protection No. 4: "Internal Flight or Relocation Alternative"”.
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Verzoeker wijst op zijn affiniteit met het ONFL in Ethiopië en wijst op “de bijzonder goede kennis van

verzoeker over de groepering, hun leiders, ideologie, tegenstanders, enzovoort” die hij hierover had

tijdens zijn gehoor. Hij besluit dat hij “in Ethiopie minstens sympathisant was van het ONLF”, maar dat

het niet eens nodig is “om effectief actief lid te zijn van de organisatie om een risico te lopen op

vervolging door de Ethiopische autoriteiten”.

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

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

bestreden beslissing te vernietigen.

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

2.3. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Ethiopië omdat hij problemen met de

Ethiopische autoriteiten vreest, omwille van zijn betrokkenheid bij het ONLF. De Raad hecht echter geen

geloof aan verzoekers beweerde problemen.

2.4. De Raad benadrukt dat in het kader van een tweede asielaanvraag, uitspraak wordt gedaan op

basis van alle bekende gegevens waaronder ook deze afgelegd in het kader van de eerste

asielaanvraag. Aldus kan zowel de coherentie van de verklaringen beter worden nagegaan alsook

kunnen de eventuele toegevoegde verklaringen beter gekaderd worden binnen het tweede asielrelaas.

2.5. Vooreerst blijkt uit verzoekers asieldossier uit Zwitserland, waar hij een asielaanvraag indiende die

afgesloten werd met een negatieve beslissing waarna hij naar België kwam, dat hij geheel

andersluidende verklaringen aflegde.

Tijdens zijn asielprocedure in Zwitserland haalde hij immers geen enkel eigen activisme voor het ONLF

aan, noch enig activisme van zijn vader, en verklaarde hij enkel dat hij opgepakt werd omdat hij er

(onterecht) van verdacht werd met het ONLF te sympathiseren, net zoals 90% van de bevolking in zijn

regio dat zou doen. Aan deze beweerde arrestatie hechtte de Zwitserse asielinstanties evenwel geen

geloof. Voorts verklaarde verzoeker tijdens zijn Zwitserse asielprocedure dat hij reeds op 21 juni 2014
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Ethiopië verlaten had, dat zijn vader toen nog thuis was en hem samen met zijn moeder aanraadde het

land te verlaten, terwijl hij op het Commissariaat-generaal stelde pas op 26 juni 2014 gearresteerd te zijn

geweest en beweerde dat zijn vader reeds geruime tijd bij het ONLF verbleef en hij vertrokken is zonder

het medeweten van zijn familie. Uit zijn verklaringen in Zwitserland kan aldus enkel blijken dat

verzoekers vader niet bij het OLNF verblijft, maar thuis bij zijn familie. Dat verzoeker diende te

vertrekken omwille van politieke redenen kan evenmin worden aangenomen nu niet kan worden

ingezien waarom verzoeker zijn vader (of ouders) niet zou inlichten indien deze familie enigszins politiek

geëngageerd was of een bijzondere sympathie had voor het ONLF. Er kan dus enkel afgeleid worden

dat verzoeker vertrokken is naar Europa om persoonlijk redenen. Verzoeker heeft bij zijn nieuwe

asielaanvraag in België zijn asielrelaas aangepast en aangedikt. Verzoekers verklaringen over het

activisme van zijn vader, over de problemen die zijn familie hierdoor zou hebben gekend (gehoor, p. 10-

11, 21), over diens aansluiten bij het ONFL (gehoor, p. 11, 16-17), over zijn eigen activiteiten voor het

ONFL (gehoor, p. 18-20) en zijn arrestatie (gehoor, p. 11-12, 18, 20) zijn onaannemelijk en strijdig met

zijn eerdere, eenduidige verklaringen in Zwitserland. Verzoeker toont dan ook niet aan dat hij bij zijn

vertrek uit Ethiopië politieke activiteiten had noch dat zijn familie enigszins zou zijn bekend om politieke

redenen.

2.6. Verzoeker voert aan dat hij in Zwitserland en België actief was/is voor het ONLF en de “Ogaden

Youth & Students Union” en hierdoor bij een terugkeer naar Ethiopië problemen met de autoriteiten dient

te vrezen. Hij voegt dienaangaande bij zijn verzoekschrift “Foto's deelname manifestatie OYSU maart

2016 te Zwitserland”, “Uittreksel chatgesprekken met andere leden van ONLF/OYSU te Zwitserland”,

“Enkele screenshots Facebookprofiel verzoeker”, “Screenshot Facebookprofiel verzoeker voor niet-

leden” en “Screenshots enkele connecties met ONLF leden te Ethiopie”. Hij legt ter terechtzitting tevens

een “Video betoging maart 2016 (op USB)” van de manifestatie en een “Verklaring Ahmed Gurhan,

voorzitter ONLF Europa, dd. 10.01.2017”, waarin wordt aangegeven dat verzoeker lid is van het ONLF,

voor.

2.7. De Raad wijst erop dat bij asielaanvragen gegrond op activiteiten in het gastland (“réfugié surplace”)

er een bijzondere bewijslast geldt, namelijk dat indien een kandidaat-vluchteling niet vervolgd werd in

zijn land van herkomst, het aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs is van een gegronde

vrees voor vervolging. De beslissende instantie zal met een grotere dan normale strengheid de

aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen en verzoeker moet een uitvoerig en coherent relaas

brengen van de redenen waarom hij vervolging vreest, onder meer met betrekking tot zijn achtergrond,

persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen (UNHCR, “Note on refugee sur place claims, d)

Procedural aspects”, februari 2004). Bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst in

het onthaalland zijn de reële kans op vervolging, de ernst van die vervolging en het verband met de in

het Verdrag van Genève vermelde redenen van cruciaal belang. Er moet rekening gehouden worden

met de beoordeling van de handelingen van de betrokkene door de overheden van het land van

herkomst, meer bepaald of er aanwijzingen zijn dat de aangehaalde activiteiten kunnen leiden tot de

toeschrijving van een dissidente politieke overtuiging door bovenvermelde overheden (UNHCR, “Note

on refugié sur place claims”, februari 2004). Daartoe dient in de eerste plaats te worden nagegaan of de

overheden van het land van herkomst op de hoogte zijn van de aangehaalde activiteiten (UNHCR,

“Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié”, Genève, 1992, 96).

2.8. De Raad merkt op dat de “Verklaring Ahmed Gurhan, voorzitter ONLF Europa, dd. 10.01.2017”

slechts een fotokopie is, waaraan de Raad geen bewijswaarde hecht omdat een fotokopie door knip- en

plakwerk gemakkelijk te vervalsen is (RvS 24 maart 2005, nr. 142.624, X; RvS 25 juni 2004, nr. 133.135,

X). Uit “Enkele screenshots Facebookprofiel verzoeker” en “Screenshot Facebookprofiel verzoeker voor

niet-leden” blijkt inderdaad dat verzoeker op zijn profiel sympathieën uit voor het ONFL, door enkele

foto’s te plaatsen van zichzelf met de vlag van ONFL, alsook door enkele filmpjes en foto’s over de partij

te delen. De beweerde uittreksels van “chatgesprekken met andere leden van ONLF/OYSU te

Zwitserland” worden bij gebrek aan voor eensluidend verklaarde vertaling in de taal van de

rechtspleging niet in overweging genomen in toepassing van artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 21

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

2.9. Bovendien brengt verzoeker geen stukken bij waaruit zou blijken dat de personen met wie deze

gesprekken worden gevoerd ook daadwerkelijk (gekende) leden “van ONLF/OYSU te Zwitserland” zijn,

noch dat het ook echt deze mensen betreffen, noch dat hij met deze personen bekend raakte omwille

van een bijzondere politieke band en niet als lid van de Ethiopische gemeenschap in Zwitserland. Ook

de “Screenshots enkele connecties met ONLF leden te Ethiopie” kunnen geen contacten met andere

oppositieleden aantonen, daar verzoeker geen informatie bijbrengt aangaande het profiel van de
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personen U.J., A.A.J.O., H.O. en N.A.I.J., noch aangaande de aard van zijn beweerde contacten met

deze personen, in zoverre al zou kunnen worden aangenomen dat deze profielen ook echt tot deze

personen behoren. Wat zijn eenmalige deelname aan een ONFL-manifestatie in Zwitserland betreft,

waarvan hij “Foto's deelname manifestatie OYSU maart 2016 te Zwitserland” en “Video betoging maart

2016 (op USB)” neerlegt, en die werd besproken in op “Nieuwsberichten demonstratie Zwitserland 26

maart 2016”, wijst de Raad op de kleinschaligheid en beperkte opkomst van deze betoging, alsook kan

het gebrek aan herkenbaarheid en identificeerbaarheid van verzoeker worden vastgesteld.

2.10. Aldus toont verzoeker niet aan in Europa een noemenswaardig oppositieprofiel te hebben, daar hij

enkel aantoont dat hij in Zwitserland eenmalig deelnam aan een kleinschalige manifestatie, waarvan

foto’s en video’s genomen werden waarop verzoeker moeilijk herkenbaar en alleszins niet

identificeerbaar is, en dat hij op zijn Facebookprofiel sympathieën uit voor het ONFL, door enkele foto’s

te plaatsen van zichzelf met de vlag van ONFL en enkele filmpjes en foto’s over de partij te delen.

2.11. Gelet dat hoger werd geoordeeld dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij voor zijn komst naar

Europa in de specifieke negatieve aandacht van de Ethiopische autoriteiten stond omwille van zijn

lidmaatschap en/of politieke activiteiten of die van zijn vader, kan er redelijkerwijze van uitgegaan

worden dat de Ethiopische autoriteiten ook geen redenen hebben om verzoekers handelingen op de

voet te volgen. Er kan dan ook niet aangenomen worden dat zij op de hoogte zouden zijn van

verzoekers online acties en eenmalige deelname aan een (kleinschalige) manifestatie in Europa.

2.12. In het verzoekschrift wordt aangevoerd dat de Ethiopische regering “ongelooflijke controle”

uitoefent op internetgebruik, waarvoor verzoeker citeert uit “Human Rights Watch, "They Know

Everything We Do": Telecom and Internet Surveillance in Ethiopia, 25 Maart 2014” en “Human Rights

Watch, Ethiopia: Telecom Surveillance Chills Rights, 25 maart 2014”, waaruit volgens hem blijkt “dat de

Ethiopische autoriteiten geregeld online communicatie onderzoeken en onderscheppen, en dat

Facebookgebruikers bedreigd worden wanneer zij kritiek durven uiten op de overheid” en “dat niet enkel

personen in Ethiopie, maar ook in de diaspora in de gaten worden gehouden”.

De Raad stelt vast dat uit de door verzoeker bijgevoegde informatie - “Human Rights Watch, "They

Know Everything We Do": Telecom and Internet Surveillance in Ethiopia, 25 Maart 2014” en “Human

Rights Watch, Ethiopia: Telecom Surveillance Chills Rights, 25 maart 2014” - inderdaad blijkt dat de

autoriteiten kritische of oppositiefiguren in Ethiopië nauwlettend in de gaten houden, via

telecommunicatie en het internet. Wat hun controleactiviteiten in het buitenland, bij de Ethiopische

diaspora, betreft, blijkt uit voornoemde rapporten dat er vermoedens zijn dat de Ethiopische autoriteiten

“surveillance technologies” bekomen hebben waarmee ze ook in het buitenland de computer- en

internetactiviteiten van individuen kunnen monitoren en dat deze individuen (of hun familieleden)

hierdoor problemen kunnen ondervinden met de Ethiopische autoriteiten (“Human Rights Watch, "They

Know Everything We Do": Telecom and Internet Surveillance in Ethiopia, 25 Maart 2014”, p. 70). Deze

documenten geven aan dat de vrije meningsuiting in Ethiopië aan banden wordt gelegd. Het betreft de

situatie in Ethiopië en niet in het buitenland waarbij de nadruk wordt gelegd op de mogelijkheid die de

technologie biedt om sommige personen te volgen maar ook om het land de toegang tot de

internationale sociale media kan blokkeren of soms blokkeert. Indien volgens deze rapporten de

Ethiopische autoriteiten deze technologie zouden kunnen hanteren om bepaalde “targeted individuals”

ook in het buitenland te volgen dan blijkt dat de voorbeelden in dit document allen personen zijn met een

zeer hoog politiek profiel, wat geenszins het geval is bij verzoeker.

Uit deze rapporten kan aldus niet afgeleid worden dat de Ethiopische autoriteiten een structureel of

veralgemeend online toezicht houden laat staan dat ze elke Ethiopiër in de diaspora aan een

doorgedreven opvolging van hun computer- en internetgebruik onderwerpen. De aangehaalde zaken

van monitoring door de Ethiopische autoriteiten van elders verblijvende Ethiopiërs blijken enerzijds

personen die reeds in Ethiopië naam hadden als oppositieleden en activisten of die anderzijds bekend

stonden als steunverlener van de oppositie. Zo gaat het over T.K., een lid van het uitvoerend bestuur

van oppositiepartij Ginbot 7 wiens vrouw verkozen was voor het stadsbestuur in Addis Abeba als lid van

een oppositiepartij, over Y.A., een lid van Ginbot 7 die in Ethiopië politieke activiteiten had en waardoor

zijn vrouw aangehouden werd, en over K., een Amerikaan die reeds jarenlang technische ondersteuning

bood aan Ginbot 7 en die onbedoeld via Y.A. het geïnfecteerde bestand toegestuurd kreeg (“Human

Rights Watch, "They Know Everything We Do": Telecom and Internet Surveillance in Ethiopia, 25 Maart

2014”, p. 72 -74).

De Raad ziet dan ook niet in waarom verzoeker, die niet aannemelijk kan maken dat hij (of zijn vader) in

Ethiopië enige oppositieactiviteiten ontwikkelde en die in Europa slechts een erg beperkt politiek profiel



RvV X - Pagina 9

heeft, na zijn vertrek uit Ethiopië door de Ethiopische autoriteiten online gemonitord zou worden en/of

door zijn online activiteit problemen zou kunnen ondervinden.

2.13. Hetzelfde geldt voor verzoekers beweerde vrees voor een controle van zijn (online) activiteiten bij

een terugkeer naar Ethiopië. Waar hij in zijn verzoekschrift aanvoert dat het “geenszins ondenkbaar (is)

dat hij juist omwille van zijn langdurig verblijf in het buitenland extra in het oog wordt gehouden, en al

zijn (online) activiteiten zullen worden gemonitord om zijn intenties te achterhalen”, waarvoor hij verwijst

naar “Human Rights Watch, Collective Punishment - War Crimes and Crimes against Humanity in the

Ogaden area of Ethiopia's Somali Region, 12 juni 2008” en “Dutch Council for Refugees, Country of

Origin Information Report Ethiopia, 18 mei 2016”, herhaalt de Raad dat verzoeker voor zijn vertrek uit

Ethiopië alleszins niet in de negatieve aandacht van de autoriteiten stond en dat hij sinds zijn verblijf in

Europa evenmin een dermate beduidend oppositieprofiel heeft ontwikkeld waardoor de autoriteiten hem

bij een terugkeer zouden viseren.

2.14. De Raad besluit dat verzoeker aldus niet aantoont dat hij in het geval van een terugkeer naar

Ethiopië problemen zou kennen door zijn openbaar Facebookprofiel waaruit zijn activisme en

sympathieën voor deze partijen zouden blijken of door zijn eenmalige deelname aan een (kleinschalige)

manifestatie in Zwitserland. De Raad ziet, gelet op het voorgaande, geenszins in hoe verzoekers

beweerde activiteiten in Europa, bekendheid zouden genieten bij de Ethiopische autoriteiten of dat deze

autoriteiten, indien ze ervan op de hoogte zouden zijn, hieraan enig belang zouden hechten. Hoe dan

ook is het evenmin ernstig de Ethiopische autoriteiten dermate te onderschatten door te menen dat ze

het verschil niet kunnen maken tussen de talrijke Ethiopische migranten in het buitenland die om

opportunistische of om persoonlijke redenen meelopen met manifestaties en bepaalde foto’s/filmpjes op

hun (openbaar) Facebookprofiel plaatsen en de individuen die effectief een bedreiging vormen voor het

regime of de fundamenten van de Ethiopische staat.

2.15. Waar verzoeker stelt dat zijn vrees wordt bevestigd door de dreigberichten die hij ontving op

Facebook, waarvan hij ter zitting vertalingen neerlegt (met “Uittreksel met beëdigde tolken/vertalers van

de Dienst Voogdij”), alsook “Twee geluidsfragmenten waarin verzoeker wordt bedreigd (op USB)” (met

“Vertaling van stuk 3 door beëdigd tolk”), dient te worden opgemerkt dat stukken, om bewijswaarde te

hebben, coherente en geloofwaardige verklaringen dient te ondersteunen, quod non in casu, gelet op

bovenstaande vaststellingen. Bovendien bieden bovenstaande ingesproken boodschappen en

Facebook-berichten geen garanties op het gebied van waarachtigheid, gezien ze geënsceneerd kunnen

zijn.

2.16. De stellingen in het verzoekschrift dat “zijn recht om zijn mening via Facebook te uiten dient te

worden verdedigd” en dat men van hem niet kan verlangen “dat hij zijn overtuigingen en geloof opzij zet

bij een eventuele terugkeer naar Ethiopie”, zoals ook zou volgen uit “UNHCR, Guidelines on

International Protection No. 4: "Internal Flight or Relocation Alternative"”, doen geen afbreuk aan

voorgaande vaststellingen omtrent zijn beweerd asielrelaas en zijn beweerde vrees voor vervolging.

2.17. Waar verzoeker een schending van 13 EVRM aanvoert, wijst de Raad er vooreerst op dat artikel

13 EVRM voorziet dat eenieder wiens rechten en vrijheden in het EVRM vermeld geschonden zijn, recht

heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is

begaan door personen in de uitoefening van een ambtelijke functie. Los van de vraag of er enige

inbreuk werd begaan ten aanzien van de rechten en vrijheden van verzoeker, dient te worden

vastgesteld dat verzoeker gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de bestreden beslissing voor

te leggen aan de Raad en zijn middelen aan te voeren, zodat artikel 13 EVRM gerespecteerd werd.

2.18. 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

2.19. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM dient te worden opgemerkt dat

artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet. Aldus wordt

getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).
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2.20. 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.

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

in geval van een terugkeer naar Ethiopië 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.

2.22. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.23. 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.

2.24. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig mei 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


