
RvV X - Pagina 1

nr. 190 916 van 24 augustus 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 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 19 april 2017 heeft

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

16 maart 2017.

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 22 mei 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 juni 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. ALDELHOF loco advocaat B.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen, bezit u de Ethiopische nationaliteit en bent u geboren te Hilfat in 1959. U bent

Oromo van etnische afkomst en orthodox van religie.

Op 25/05/2009 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna

DVZ). Op 30/09/2009 werd u door het Commissariaat-generaal gehoord. Een beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd op 21/10/2009

door de Commissaris-generaal genomen, omdat u niet aannemelijk maakte dat u en uw man betrokken

waren bij OLF in Ethiopië, laat staan dat u daardoor vervolgd of geviseerd werd door de Ethiopische

autoriteiten. Verder maakte u niet aannemelijk dat u in Ethiopië - in het militaire kamp waar u gewoond

zou hebben - herhaaldelijk verkracht werd door soldaten, en dit omdat u niet aannemelijk maakte dat u

daadwerkelijk in dit militaire kamp woonde en u naliet om aangifte te doen van de feiten. Bovendien
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bleek uit uw verklaringen dat u naliet de plaats waar u herhaaldelijk verkracht geweest zou zijn vrijwillig

te verlaten, maar u integendeel wachtte tot men u dwong er te vertrekken. U tekende beroep aan tegen

deze beslissing. Op 19/01/2010 werd uw beroep door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

verworpen. U keerde niet naar uw land van oorsprong terug.

Op 3/05/2012 diende u een tweede asielaanvraag in bij de DVZ. Op 26/6/2012 nam de DVZ een

beslissing van weigering tot inoverwegingname van uw asielaanvraag. U keerde niet naar uw land van

oorsprong terug.

Op 7/12/2016 diende u een derde asielaanvraag in bij de DVZ. Tijdens uw interview op 7/3/2017

met het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen verklaarde u dat u blijft staan

achter al uw verklaringen die u in het kader van uw eerste asielaanvraag aflegde. U voegde eraan toe

dat de Ethiopische overheid u – omwille van het motief dat u in het kader van u eerste asielaanvraag

aanhaalde (namelijk uw beweerde activiteiten voor OLF) – nog steeds zoekt in Ethiopië en ze ook uw

kinderen daarom herhaaldelijk lastig vielen. Verder gaf u aan dat de situatie ondertussen erger werd

nadat de noodtoestand uitgeroepen werd en vele Oromo gearresteerd werden. Verder verklaarde u dat

u in België deelnam aan verschillende manifestaties die georganiseerd werden door verschillende

organisaties en die tot doel hadden de problemen in Ethiopië duidelijk te maken aan de Europese

Commissie. U vreest dat u omwille van uw deelname aan deze manifestaties gearresteerd of gedood

zal worden bij terugkeer naar Ethiopië. In het kader van uw tweede en derde asielaanvraag legde u een

aantal documenten neer, namelijk een brief van UOSE (dd.30/4/2012), een convocatie (dd.5/2/2004

Ethiopische Kalender (15/10/2011 Gregoriaanse Kalender)), een brief van BOG (dd.13/12/2016), foto’s

die genomen werden op twee manifestaties in België, de enveloppes waarmee de convocatie (supra)

werd opgezonden, enkele ‘print screens’ van een opname tijdens de manifestatie dd. 10/11/2016 die te

bekijken is op internet (www.oromiamedia.org), een bundel internetartikelen over de noodtoestand en de

algemene situatie in Ethiopië en een internetartikel over protestacties van Ethiopiërs uit de Regionale

Staat Somalië in Australië.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens of

elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde vrees

voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op

lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

U blijft bij uw verklaring dat u Ethiopië, uw land van herkomst, verliet omdat u verdere vervolging vreest

door de Ethiopische overheid wegens uw betrokkenheid bij OLF. Verder gaf u aan dat u niet naar

Ethiopië kan terugkeren, omwille van de noodtoestand die er werd uitgeroepen en omwille van uw

deelname aan manifestaties in België, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen aan het

Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Met betrekking tot uw verklaring dat uw zonen Dereje en Endalkachew in Ethiopië herhaaldelijk

lastig gevallen werden omwille van u en de Ethiopische overheid bij hen een convocatie

(dd.5/2/2004 Ethiopische Kalender (15/10/2011 Gregoriaanse Kalender)) – bedoeld voor u –

achterlieten (gehoor CGVS, p.2, 3 en 13), kan worden vastgesteld dat deze betrekking hebben op

gebeurtenissen die – zoals u zelf aangaf – volledig zouden voortvloeien uit het asielrelaas dat u

in het kader van uw eerste asielaanvraag hebt uiteengezet. U gaf zelfs expliciet aan dat u nog

steeds staat achter de verklaringen die u in het kader van uw asielaanvraag aanhaalde en dat de

problemen die uw zonen kenden en de afgegeven convocatie het gevolg zijn van het feit dat de

Ethiopische regering u zoekt omdat ze u beschuldigen van steun aan het OLF te leveren en u voegde er

aan toe dat ze dachten dat u zich nog steeds verborg. Verder gaf u aan dat u de convocatie neerlegde,

omdat 'men' u zou geloven dat de regering u nog steeds zoekt en om de asielinstanties te

overtuigen dat u een goede reden had om uw land te verlaten (gehoor CGVS, p.13). Er moet worden

beklemtoond dat uw eerste aanvraag door het CGVS werd afgewezen, omdat u niet aannemelijk

maakte dat u en uw man daadwerkelijk betrokken waren bij OLF in Ethiopië, laat staan dat u daardoor

vervolgd of geviseerd werd door de Ethiopische autoriteiten. U tekende beroep aan tegen deze

beslissing. Op 19/01/2010 werd uw beroep door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verworpen.

Verder dient te worden opgemerkt dat de neergelegde convocatie meer dan drie jaar nadat u het land

verliet (en dus nadat u uw beweerde vervolging onderging) opgesteld werd en ze bovendien geen

gegevens bevat die betrekking hebben op uw asielrelaas. Daar de convocatie niet toelaat te besluiten in

welke hoedanigheid u wordt opgeroepen, kan het stuk niet als bewijs van uw

vervolgingsrelaas fungeren.

Met betrekking tot uw verklaring dat de noodtoestand vier maanden geleden uitgeroepen

werd, de Ethiopische regering zo trachtte een kloof te creëren tussen de oppositie in het buitenland en

het volk in Ethiopië en rond de 20.000 mensen gearresteerd werden na de noodtoestand én met
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betrekking tot de bundel internetartikelen die u ter zake neerlegde (en welke louter de algemene

situatie in Ethiopië betreft en geen betrekking heeft op uw beweerde persoonlijke problemen), kan

worden opgemerkt dat uit de door u neergelegde bundel internetartikelen en uit verschillende bronnen

waarover het CGVS beschikt (zie administratief dossier) niet blijkt dat er in Ethiopië een binnenlands of

internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de

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

het land van herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

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

door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. De noodtoestand waarvan in Ethiopië sprake is, is niet

van aard om tot het bestaan van een dergelijke uitzonderlijke situatie te concluderen.

Met betrekking tot uw verklaring dat u deelnam aan meerdere betogingen in België, gericht tegen

het Ethiopische regime, moet worden benadrukt dat deze niet overtuigen.

Zoals eerder aangegeven dient te worden gesteld dat uw (beweerde) politiek engagement of activisme

voor OLF – en de problemen die hieruit zouden zijn gevloeid in uw land van herkomst – reeds als niet

geloofwaardig werd beoordeeld door het CGVS in het kader van uw eerste asielaanvraag (supra).

Aangezien uw beweerde politieke activiteiten in uw land van herkomst in het kader van uw eerste

asielaanvraag als ongeloofwaardig werden beschouwd, kan de vraag gesteld worden in hoeverre de

door u aangehaalde (politieke) manifestaties in België al dan niet van enig opportunisme getuigen, daar

ze geen verderzetting van activiteiten tegen het regime in Ethiopië zijn. Verder dient de vraag gesteld te

worden op welke manier de Ethiopische autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw beweerde

manifestaties in België, laat staan dat de Ethiopische autoriteiten u zouden viseren of vervolgen bij

terugkeer naar Ethiopië omwille van uw activiteiten in loco. Het is immers zo dat bij de beoordeling van

elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland, de reële kans op vervolging en de ernst

van die vervolging van cruciaal belang zijn. Hierbij moet rekening gehouden worden met de beoordeling

van de activiteiten ontwikkeld in het gastland door de overheden van het land van herkomst. Enkel

indien de aangehaalde activiteiten leiden tot een toeschrijving van een politieke/dissidente overtuiging

door bovenvermelde overheden, is er sprake van een reëel risico op vervolging en/of moeilijkheden in

het land van herkomst. Het is niet aannemelijk dat activiteiten ontwikkeld na de vlucht leiden tot een

reëel risico indien de overheden in het land van herkomst er niet van op de hoogte zijn of indien het

opportunistische karakter van voornoemde activiteiten voor ieder duidelijk is met inbegrip van de

nationale overheden.

Verder dient te worden vastgesteld dat u erg vaag en onwetend bent over de manifestaties

waaraan u deelnam.

U verklaarde dat u deelnam aan een demonstratie vijf jaar geleden, een demonstratie in 2015 en

twee demonstraties in 2016, waarvan de laatste op 10 november 2016. Toen u gevraagd werd wanneer

de eerste demonstratie waar u aan deelnam precies plaatsvond, gaf u aan dat het in 2012 was, maar u

de maand niet meer weet. Toen de dossierbehandelaar u confronteerde met het feit dat u – volgens uw

verklaringen – actief voor OLF was in Ethiopië en u vroeg waarom u pas in 2012 een eerste activiteit

deed in België terwijl u reeds in mei 2009 een asielaanvraag indiende te België, gaf u aan dat dit komt

omdat u in een centrum woonde en uw kans om Oromo te ontmoeten daardoor beperkt was en u

bovendien het land niet goed kende, wat geen afdoende redenen zijn voor iemand die daadwerkelijk

banden met OLF had. Verder gaf u vaag aan dat het ‘de Oromo gemeenschap’ was die de demonstratie

in 2012 organiseerde. Toen u gevraagd werd specifieker te zijn, kwam u niet verder dan het feit dat

Tesfaye één van de organisatoren was. Toen u gevraagd werd of hij lid was van een bepaalde

organisatie, gaf u aan van wel. Toen u gevraagd werd specifieker te zijn, gaf u vaag aan dat hij een

Oromo organisatie was, maar u de verschillen niet kent. Toen u gevraagd werd de volledige naam van

Tesfaye te geven, gaf u aan het niet te weten, maar ze hem ‘Mister’ Tesfaye noemden. U gaf aan dat er

mensen speechten, maar toen u gevraagd werd om namen te noemen, gaf u aan het niet te weten

(gehoor CGVS, p.5-6). Betreffende de manifestatie in 2015 gaf u aan dat deze werd georganiseerd door

Gebeyehu, maar opnieuw kende u de volledige naam van de organisator niet. U verklaarde dat hij lid is

van Genbot7 en All Amhara. Toen u erop gewezen werd dat u Oromo bent – en u aangaf actief voor de

Oromo beweging OLF te zijn geweest – gaf u aan dat er een demonstratie was en dat u motiveerde om

te gaan. Toen u gevraagd werd naar de exacte datum van de manifestatie, gaf u aan het niet te weten

(gehoor CGVS, p.7). Toen u gevraagd werd wanneer de volgende manifestatie waaraan u deelnam

plaatsvond, gaf u aan dat dit op 10 november 2016 was. Toen u daarop gevraagd werd of er tussen

2015 en 10 november 2016 geen demonstraties gehouden werden, herinnerde u zich plots dat u in

2016 tweemaal deelnam aan een manifestatie. Toen u gevraagd werd wanneer de andere demonstratie

georganiseerd werd, gaf u aan dat er een maand tussen zat (gehoor CGVS, p.7-8). Toen u gevraagd

werd wie de demonstratie van 10 november 2016 organiseerde, noemde u enkele namen. Toen
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gevraagd werd welke organisaties de manifestatie organiseerden, gaf u aan geen namen te kennen.

Toen u gevraagd werd wie speechte tijdens de manifestatie van 10 november 2016, gaf u aan dat

Feyisa een gast was en verder een vrouw uit Nederland en iemand met een micro die te zien is op de

door u neergelegde foto’s. U kende echter geen namen (gehoor CGVS, p.9). Dat u erg vaag bent

betreffende de manifestaties waaraan u deelnam, werpt verdere vragen op bij uw engagement bij

de manifestaties.

Ter staving van uw deelname aan verschillende manifestaties te Brussel, legt u enkele foto’s van

deze betogingen en ‘print screens’ van een opname tijdens de manifestatie dd. 10/11/2016 die te

bekijken is op internet (www.oromiamedia.org), neer. Op de foto’s en de filmopname staat onder

meer u afgebeeld (zie administratief dossier). U gaf aan dat de Ethiopische autoriteiten op de hoogte

zijn van uw deelname aan de manifestaties in België, 'omdat jullie foto’s gepubliceerd werden'. Toen u

gevraagd werd wat u daarmee bedoelde, gaf u aan dat de demonstratie (dd. 10/11/2016) door ‘Oromo

Network’ opgenomen werd en de regering te Ethiopië toegang heeft tot (internet)TV. Toen u gevraagd

werd op welke internetpagina de bewuste video te zijn zou zijn, gaf u aan het niet te weten (gehoor

CGVS, p.10). Dat u dit niet weet is opmerkelijk, daar deze video volgens u de reden is waarom u als

opposant gekend zou zijn bij de Ethiopische regering. Betreffende de opname tijdens de manifestatie

dd. 10/11/2016 die te bekijken is op internet (www.oromiamedia.org), verklaarde u verder dat het ook

door de staatstelevisie van Ethiopië uitgezonden werd en de echtgenoot van de vrouw die naast u

stond tijdens de opname aangaf dat hij in de problemen kwam wegens de opname (gehoor CGVS,

p.17). Toen u daarop gevraagd werd waarom de Ethiopische overheid protesten tegen hun in het

buitenland zou uitzenden, gaf u vreemd genoeg aan dat de regering goede propaganda wil maken (wat

net het tegenovergestelde lijkt door het tonen van de protesten) (gehoor CGVS, p.17). Bovendien dient

te worden vastgesteld dat u – toen u eerder gevraagd werd of u – buiten Merara Gudina, de chairman

van de Oromo oppositiepartij Oromo Federalist Congress (waarvan u een internetartikel neerlegde) –

nog mensen kent die deelnamen aan demonstraties en daardoor zelf of hun familie die nog in Ethiopië

verblijft problemen kenden – aangaf van niet en u er niet van hoorde, wat inconsistent is met uw latere

verklaring dat de echtgenoot van de vrouw die naast u stond in tijdens de opname aangaf dat hij in de

problemen kwam wegens de opname (gehoor CGVS, p.11 en p.17). Betreffende de door u neergelegde

foto’s van de demonstraties, verklaarde u verder dat deze door de Oromo gemeenschap in België

genomen werden en deze organisatie de foto’s ook aan u gaven. Toen u gevraagd werd wat het doel is

van foto’s te nemen op de manifestatie en deze dan te geven aan de betrokken personen, gaf u aan dat

het een bewijs is dat u deelnam aan de demonstraties. Toen u gevraagd werd voor wie u bewijs nodig

had, gaf u aan dat u wil aantonen dat het moeilijk is voor u om naar Ethiopië terug te gaan nadat u

deelnam aan de manifestaties, wat verdere vragen opwerpt bij uw engagement bij de manifestaties

(zie gehoorverslag CGVS, p.12).

Uit de door u voorgelegde documenten met betrekking tot uw engagement in België, noch uit

uw algemene verklaringen hieromtrent kan worden afgeleid dat de Ethiopische regering op één

of andere manier kennis zou hebben genomen van uw oppositie-activiteiten in België, dit

engagement zou veroordelen en u hierom vijandig zou bejegenen bij een eventuele terugkeer

naar Ethiopië. Uw verklaring dat u aan meerdere betogingen deelnam gericht tegen het Ethiopische

regime, waarvan u enkele foto’s en ‘print screens’ van een video voorlegde, kan hogervermelde

vaststellingen en overwegingen niet wijzigen. Toen u gevraagd werd of u een bewijs heeft dat de

Ethiopische overheid op de hoogte is van uw activiteiten in België, kwam u niet verder dan te herhalen

dat ze de video opname hebben van jullie deelname (gehoor CGVS, p.18). Verder verklaarde u vaag

dat de regering ook informanten heeft die deelnemen aan de demonstraties. Toen u daarop gevraagd

werd wie dat dan wel is, gaf u aan het niet te weten en niemand te kennen (gehoor CGVS, p.17). Er is

dan ook geen enkel concreet bewijs dat de Ethiopische autoriteiten werkelijk op de hoogte zouden zijn

van uw politieke activiteiten in België / uw deelname aan protesten tegen de regering, laat staan dat

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

dient nogmaals herhaald te worden dat uw beweerde politieke activiteiten in uw land van herkomst als

niet geloofwaardig werden beschouwd in het kader van uw eerste asielaanvraag. Bijgevolg kan niet

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

Ethiopië.

Verder dient te worden opgemerkt dat u aangaf dat u vanuit België enkel contact had met uw kinderen

en uw zus B.. U gaf aan dat u laatst contact had met uw zus toen de noodtoestand uitgeroepen werd. U

gaf aan dat u haar wou vragen waarom de noodtoestand uitgeroepen werd en hoe het met haar ging,

maar ze de hoorn neerlegde, omdat ze de telefoon kunnen afluisteren en ze in de gevangenis kan

eindigen (gehoor CGVS, p.2 en p.4). Tijdens uw verklaring op de DVZ gaf u echter aan dat u niet veel

contact hebt met uw land van herkomst en u één keer trachtte om uw broer te contacteren, maar deze

zei dat u hem niet meer mocht bellen omwille van de demonstraties waaraan u deelnam te Brussel

(verklaring meervoudige aanvraag, dd. 15/12/2016, vraag 20). Toen de dossierbehandelaar u met deze
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tegenstrijdigheid confronteerde, gaf u aan dat u een fout maakte en het uw broer was die u

contacteerde (gehoor CGVS, p.18). Toen u daarop gevraagd werd waarom u hem niet meer

mocht bellen, gaf u aan dat hij angst had voor zijn eigen veiligheid, hij zei dat zijn telefoon niet veilig was

en hij zijn eigen leven niet in gevaar wou brengen, omdat – volgens de noodtoestand – communicatie

met het buitenland, het kijken naar ESAT, politieke discussie,… verboden zijn (gehoor CGVS, p.19).

Toen de dossierbehandelaar u erop wees bovenstaande verklaring en de verklaring die u aflegde op de

DVZ (namelijk dat uw broer zei dat u hem niet meer mocht bellen omwille van de demonstraties

waaraan u deelnam te Brussel (verklaring meervoudige aanvraag, dd. 15/12/2016, vraag 20),

inconsistent zijn, ontweek u de opmerking door te herhalen dat je geen contact mag hebben met

relatives (gehoor CGVS, p.19). Er kan van u verwacht worden dat u eenduidige verklaring aflegt

betreffende de laatste persoon met wie u contact had te Ethiopië en wat juist gezegd werd, temeer daar

het contact erg recent was (maximum vier maanden; de noodtoestand was immers reeds uitgeroepen),

de persoon met wie u contact had uw zus of uw broer was, het gesprek erg kort was en louter werd

aangegeven waarom u niet meer mocht bellen. Dat u er niet in slaagt eenduidige verklaringen af te

leggen, ondermijnt verder uw geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van uw verklaring dat

men u – of uw familie in Ethiopië – zou viseren omwille van de demonstraties waaraan u deelnam

te Brussel.

De door u neergelegde convocatie (dd.5/2/2004 Ethiopische Kalender (15/10/2011 Gregoriaanse

Kalender)), de foto’s die genomen werden op twee manifestaties in België, de ‘print screens’ van een

opname tijdens de manifestatie dd. 10/11/2016 die te bekijken is op internet (www.oromiamedia.org) en

de bundel internetartikelen over de noodtoestand en de algemene situatie in Ethiopië werden hogerop

reeds besproken en herstellen de geloofwaardigheid van uw verklaringen niet. De documenten

uitgaande van de Union of Oromo Students in Belgium (UOSE – dd. 30/4/2012) en van de Belgische

Oromo Gemeenschap (dd. 13/12/2016) herstellen de geloofwaardigheid van uw verklaringen evenmin,

aangezien dergelijke documenten enkel het vermogen hebben om de intrinsieke bewijswaarde van een

plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Het volstaat op zichzelf niet om de

geloofwaardigheid van uw beweringen te herstellen. Hoe dan ook dient vastgesteld te worden dat deze

brief een gesolliciteerd en subjectief karakter heeft en werd opgesteld ten uwen behoeve in het kader

van uw asielaanvraag waardoor het objectieve bewijswaarde ontbeert. Wat betreft het document

uitgaande van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch over de aanhoudingen van

familieleden van Ethiopische- Australische opposanten dient te worden opgemerkt dat er noch geloof

kon worden gehecht aan uw beweerde vrees voor de autoriteiten in uw land van herkomst vanwege

vermeende betrokkenheid bij de oppositie, noch geloof kon en kan worden gehecht aan uw bewering

dat de Ethiopische autoriteiten op de hoogte zijn van uw beweerde activiteiten voor de Ethiopische

oppositie in België en er al evenmin geloof kan worden gehecht aan uw beweringen betreffende de

vervolging van uw familieleden in Ethiopië vanwege deze activiteiten. Het louter neerleggen van een

document betreffende de vervolging van familieleden van gekende opposanten wijzigt niets aan

bovenstaande conclusie. De door u neergelegde enveloppes zijn verder niet relevant voor uw

asielrelaas.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat

u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.

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 lijdt aan

een levensbedreigende, chronische en ongeneeslijke aandoening (zie medische attesten van Dr.

Dawance (dd. 4/8/2009 en dd. 17/8/2009).”

1.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster “Bewijs dat verzoekster deelnam aan demonstraties in

Brussel”, “Artikelen over Berhanu Nega”, “Artikelen over Merera Gudina”, “Artikelen over Feyisa Lilesa”,

“Amnesty International public statement over Ethiopië”, “Artikel: De bezorgdheid van de Verenigde

Staten”, “Artikelen over de opstand in Ethiopië van de Oromo bevolking”, “HIV/AIDS knowledge and

stigma among women of reproductive age in Ethiopia” en “Stigma and discrimination”.

Ter terechtzitting legt verzoekster een aanvullende nota neer, met bijgevoegd “een publicatie van

Human Rights Watch” van 18 mei 2017 over “de wanpraktijken ten aanzien van de Oromo-

gemeenschap”, “een publicatie van 30/0/2017 van Aljazeera” over “de noodtoestand in Ethiopië”, en “de
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motie voor resolutie voor het Europees Parlement, dd. 16/05/2017” over “de zaak van Professor Merera

Gudina”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 19 april 2017 een schending aan van de artikelen 48/3,

48/4 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 de materiële

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

motivering van de bestuurshandelingen, van de zorgvuldigheidsverplichting en van het

redelijkheidsbeginsel.

Verzoekster meent dat zij “nu meer dan ooit internationale bescherming nodig heeft”, gezien zij in België

heeft deelgenomen aan demonstraties tegen de onderdrukking en discriminatie van de Oromogroep

door de Ethiopische autoriteiten, waarvan zij foto’s neerlegt.

Zij klaagt aan “dat het fenomeen 'réfugiés sur place' niet werd onderzocht”. Verzoekster stelt dat zij

nochtans “verschillende voorbeelden (heeft) kunnen aanhalen van directe naasten, die bij terugkeer

effectieve problemen hebben gekend”. Zij wijst op dokter Berhanu Nega, met wie zij op de foto staat en

die “een hoogstaande persoon (is) die zich jaren actief verzet tegen de onderdrukking van de

Ethiopische regime, die meer dan 21 maanden gevangen is gehouden”, op professor Merera, te zien op

verzoeksters foto’s en die “is opgepakt bij zijn terugkeer naar Ethiopië na de samenkomst in december

2016”, en op “de marathonloper Feyisa Lilesa die na zijn zilveren medaille tijdens de olympische spelen

in Rio De Janeiro protesteerde tegen de Ethiopische autoriteiten en niet langer durft terug te keren voor

represailles” en een verblijftitel heeft gekregen in de Verenigde staten. Verzoekster voert aan dat “de

kans dat verzoekster hetzelfde lot zal te wachten staan als bovenstaande personen zeer reëel (is)”,

gezien zij “een directe linktussen haarzelf en bovenstaande personen (heeft) kunnen bewijzen”.

Verzoekster wijst op het non-refoulementbeginsel en artikel 33 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).

Zij voert aan dat zij “behoort tot een sociale groep die gestigmatiseerd wordt” gezien zij “lijdt aan de

levensbedreigende, chronische en ongeneeslijke aandoening, HIV” en hierdoor een kwetsbaar profiel

heeft, “namelijk horende tot een sociaal groep die hard te verduren krijgt met discriminatie”. Zij verwijst

in dit verband naar “Disentangling HIV and aids STIGMA in Ethiopia, Tanzania and Zambia” van 2003.

Aangaande de subsidiaire bescherming voert verzoekster aan dat “in de motivering van zijn beslissing

rept de Commissaris-generaal met geen woord over de veiligheidssituatie in Ethiopië” en dat “uit de

summiere motivering van de Commissariaat-generaal kan evident niet geconcludeerd worden dat de

subsidiaire beschermingsstatus afdoende werd onderzocht”, terwijl zij afstamt “van een

gediscrimineerde groep in Ethiopië, toch werd nagelaten hierover te motiveren”. Zij verwijst “naar de

publieke statement van Amnesty International waarin de situatie wordt besproken van de crisis die

gaande is in Ethiopië”: “Onder het mom van terrorisme werden 200 activisten gearresteerd. Honderden

andere zonder enige aanleiding gearresteerd. Ongeveer 200 werden in Amhara vermoord naar

aanleiding van een protest dat uitbrak. De omstandigheden waarin de Oromia's worden behandeld gaat

ver terug in de geschiedenis. Het is pas recent dat dit internationale aandacht krijgt. Zo heeft de

Verenigde Staten zich al uitgesproken over hun bezorgdheid naar de escalerende conflicten tussen de

Ethiopische Regime en de Oromo's.”. Zij hekelt het feit dat zij, ondanks deze situatie, geen subsidiaire

bescherming kreeg.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te hervormen en haar als vluchteling te erkennen, haar

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

de bestreden beslissing te vernietigen.
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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. Verzoekster voert in haar derde, huidige, asielaanvraag aan dat zij niet kan terugkeren naar haar

land van herkomst omwille van de politieke activiteiten voor de Oromo-gemeenschap die zij in België

ontwikkeld zou hebben.

2.4. Vooreerst dient erop gewezen te worden dat bij asielaanvragen gegrond op activiteiten in het

gastland (réfugié sur place) 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).

2.5. In het kader van haar eerste asielaanvraag werd vastgesteld dat verzoekster voor haar vertrek uit

Ethiopië niet politiek actief was - gelet op haar onwetendheid omtrent de activiteiten van haar

echtgenoot en omtrent het OLF in het algemeen - en geen problemen had gekend met de Ethiopische

autoriteiten. De door verzoekster op het Commissariaat-generaal voorgelegde convocatie (en de
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enveloppe waarin dit verstuurd zou zijn) kan de geloofwaardigheid van haar verklaringen in dit verband

niet herstellen, temeer daar het document niet vermeldt in welke hoedanigheid zij wordt opgeroepen.

2.6. Hieruit volgt dat verzoekster voor haar komst naar België aldus niet in de specifieke negatieve

aandacht van de Ethiopische autoriteiten stond omwille van enige politieke activiteiten die zij of haar

echtgenoot zouden hebben gehad, waardoor er redelijkerwijze van uitgegaan kan worden dat de

Ethiopische autoriteiten verzoeksters handelingen in het buitenland niet op de voet gevolgd hebben.

2.7. Verzoekster legt bovendien zelf geen geloofwaardige verklaringen af over hoe de Ethiopische

overheid dan wel op de hoogte zou zijn van (de foto’s/videobeelden van) haar aanwezigheid op Oromo-

manifestaties (gehoor, p. 10-12, 17-18).

2.8. Wat haar beweerde politieke activiteiten sinds haar verblijf in België betreft, merkt de Raad nog op

dat verzoekster pas in 2012 voor het eerst deelnam aan een demonstratie voor de Oromo-

gemeenschap in België (gehoor, p. 5), terwijl zij volgens haar eigen verklaringen ten tijde van haar

eerste asielaanvraag in mei 2009 reeds 30 jaar supporter was van het OLF. Voorts kon zij haar

deelnames aan deze demonstraties niet precies en coherent in de tijd situeren (gehoor, p. 5-6), wist zij

niet door welke (Oromo-)organisatie deze manifestaties georganiseerd werden (gehoor, p. 6) en bleek

zij onwetend over wie speechte tijdens de manifestatie van 2012 en van 10 november (gehoor, p. 6, 9).

2.9. Hoe dan ook, zelfs al zouden de Ethiopische autoriteiten op de hoogte zijn van verzoeksters

deelnames aan bepaalde demonstraties in België, blijkt uit de informatie in het administratief dossier dat

enkel personen met een bepaald politiek risicoprofiel bij terugkeer naar Ethiopië problemen kunnen

ondervinden. Verzoekster blijkt geenszins een dergelijk politiek profiel te hebben.

2.10. Verzoeksters beweerde politieke activiteiten beperken zich, volgens haar eigen verklaringen, tot

deelnames aan enkele publieke demonstraties, waarvan foto’s en videobeelden genomen werden ten

einde deze aan het CGVS voor te leggen (voorgelegd op het Commissariaat-generaal en bijgevoegd

aan het verzoekschrift als “Bewijs dat verzoekster deelnam aan demonstraties in Brussel”). De door

verzoekster op het Commissariaat-generaal voorgelegde brieven van UOSE en BOG, die aangeven dat

verzoekster in België betrokken was bij deze organisaties, zijn gesolliciteerde stukken die evenmin een

volgehouden en/of doorgedreven ideologische/politieke overtuiging kunnen aantonen.

2.11. Ook de bij het verzoekschrift gevoegde artikelen - “Artikelen over Berhanu Nega”, “Artikelen over

Merera Gudina” en “Artikelen over Feyisa Lilesa” - en de ter terechtzitting neergelegde “motie voor

resolutie voor het Europees Parlement, dd. 16/05/2017” over “de zaak van Professor Merera Gudina”

betreffen personen met een belangrijker en zichtbaarder profiel dan dat van verzoekster. Verzoekster

kan zich bezwaarlijk vergelijken met dokter Berhanu Nega, “een hoogstaande persoon die zich jaren

actief verzet tegen de onderdrukking van de Ethiopische regime, die meer dan 21 maanden gevangen is

gehouden”, of professor Merera, die “is opgepakt bij zijn terugkeer naar Ethiopië na de samenkomst in

december 2016”, en “de marathonloper Feyisa Lilesa die na zijn zilveren medaille tijdens de olympische

spelen in Rio De Janeiro protesteerde tegen de Ethiopische autoriteiten en niet langer durft terug te

keren voor represailles” en een verblijftitel heeft gekregen in de Verenigde staten, zoals het

verzoekschrift stelt. Dat verzoekster met dokter Berhanu Nega op de foto ging op een betoging en dat zij

een foto neerlegt van professor Merera (“Bewijs dat verzoekster deelnam aan demonstraties in Brussel”)

betekent geenszins dat “de kans dat verzoekster hetzelfde lot zal te wachten staan als bovenstaande

personen zeer reëel (is)” noch dat zij een betekenisvolle “link tussen haarzelf en bovenstaande

personen (heeft) kunnen bewijzen”, zoals wordt beweerd in het verzoekschrift. Integendeel uit de bij het

administratief dossier toegevoegde informatie blijkt wel degelijk dat de Ethiopische autoriteiten het

onderscheid maakt tussen de vele Ethiopiërs uit de diaspora.

2.12. De Raad ziet, gelet op het voorgaande, aldus geenszins in hoe verzoeksters deelnames aan

enkele demonstraties in België voor de Oromo-gemeenschap sedert haar komst in 2009, bekendheid

zouden genieten bij de Ethiopische autoriteiten. Het is niet 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 in Ethiopië nooit eerder politieke activiteiten hadden maar die om

opportunistische of om persoonlijke redenen meelopen met manifestaties en de individuen die effectief

een bedreiging vormen voor het regime of de fundamenten van de Ethiopische staat, zoals aldus wordt

bevestigd door voornoemde informatie in het administratief dossier. Evenmin kan uit de neergelegde

stukken en de informatie in het administratief dossier (zie onder meer “landinfo”) worden afgeleid dat

een Ethiopisch vrouw van 58 jaar die zoals verzoekster geen politiek verleden heeft, dermate in de



RvV X - Pagina 9

negatieve belangstelling van de Ethiopische autoriteiten zou kunnen komen dat zij bij een terugkeer

gevaar zou lopen.

2.13. Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat verzoekster afstamt “van een gediscrimineerde

groep in Ethiopië, toch werd nagelaten hierover te motiveren”, waarvoor zij verwijst “naar de publieke

statement van Amnesty International waarin de situatie wordt besproken van de crisis die gaande is in

Ethiopië” (“Amnesty International public statement over Ethiopië”, “Artikel: De bezorgdheid van de

Verenigde Staten” en “Artikelen over de opstand in Ethiopië van de Oromo bevolking”), en waar zij ter

terechtzitting “een publicatie van Human Rights Watch” van 18 mei 2017 neerlegt over “de

wanpraktijken ten aanzien van de Oromo-gemeenschap”, antwoordt de Raad dat een verwijzing naar

algemene rapporten over en/of de algemene situatie in het land van herkomst volstaat niet om aan te

tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier, gelet op het voorgaande, in

gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

2.14. Wat de stelling in het verzoekschrift betreft dat verzoekster “behoort tot een sociale groep die

gestigmatiseerd wordt” gezien zij “lijdt aan de levensbedreigende, chronische en ongeneeslijke

aandoening, HIV” en hierdoor een kwetsbaar profiel heeft, “namelijk horende tot een sociaal groep die

hard te verduren krijgt met discriminatie”, benadrukt de Raad dat, om te oordelen of stigmatiserende of

discriminatoire maatregelen op zich een vervolging betekenen, alle omstandigheden in overweging

dienen te worden genomen. Het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening

houden op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin in. Om tot de erkenning van de status van

vluchteling te leiden moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij

aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt. De Raad merkt op dat “Disentangling HIV and aids STIGMA in Ethiopia,

Tanzania and Zambia” van 2003, waarnaar verwezen wordt in het verzoekschrift, een onderzoek naar

het stigma in Ethiopië, Tanzania en Zambia betreft, dat “HIV/AIDS knowledge and stigma among women

of reproductive age in Ethiopia”, neergelegd ter terechtzitting, stelt dat het stigma rond HIV/aids deels

uitgelegd kan worden door gebrekkige kennis en socio-culturele factoren, en dat “Stigma and

discrimination aiganst people living with HIV by healthcare providers, Southwest Ethiopia”, neergelegd

ter terechtzitting, aangeeft dat er stigma en discriminatie heerst bij zorgverleners in Jimma zone,

Ethiopië, doch dat deze rapporten en artikelen geen situatie beschrijven van dermate verregaande

stigmatiserende/discriminatoire moeilijkheden die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin. Bovendien maakte verzoekster, noch in haar eerdere asielaanvragen noch

in haar derde, huidige, asielaanvraag melding van enige vrees bij terugkeer omwille van haar HIV-

besmetting, wat de ernst van de beweringen in het verzoekschrift reeds geheel ondermijnt.

2.15. Aangaande de aangevoerde schending van artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag, dat een

verbod tot uitzetting of terugleiding inhoudt dat enkel betrekking heeft op beslissingen op grond waarvan

de vreemdeling, die als vluchteling is erkend, verplicht zou worden naar zijn land van herkomst terug te

keren, merkt de Raad op dat verzoekster niet als vluchteling is erkend zodat dit artikel niet op haar van

toepassing is.

2.16. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster 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

2.17. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.18. Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

zij in geval van een terugkeer naar Ethiopië een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld
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in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.19. De op het Commissariaat-generaal voorgelegde algemene informatie, de bij het verzoekschrift

gevoegde artikelen - “Amnesty International public statement over Ethiopië”, “Artikel: De bezorgdheid

van de Verenigde Staten” en “Artikelen over de opstand in Ethiopië van de Oromo bevolking” - en de ter

zitting neergelegde stukken - met name “een publicatie van Human Rights Watch” van 18 mei 2017 over

“de wanpraktijken ten aanzien van de Oromo-gemeenschap” en “een publicatie van 30/0/2017 van

Aljazeera” over “de noodtoestand in Ethiopië” - bespreken mensenrechtenschendingen, politiegeweld bij

(Oromo-)protesten en de uitgeroepen noodtoestand in oktober 2016, maar tonen niet aan dat de mate

van willekeurig geweld in een aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate

hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar

een reëel risico loopt op de in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige

bedreiging.

2.20. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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

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

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.22. 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 vierentwintig augustus tweeduizend

zeventien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME K. DECLERCK


