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nr. 194 518 van 30 oktober 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat 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 22 mei 2017 heeft

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

19 april 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 augustus 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 september 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat X loco advocaat X en van

attaché X, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde afkomstig te zijn uit het dorp Fafan (Jijiga), de Ethiopische nationaliteit te hebben, tot de

Somalische etnie te behoren en clanloos te zijn omdat u uit een buitenechtelijke relatie bent geboren.

U verklaarde dat u een meisje, H.O.H., leerde kennen terwijl u buiten het dorp Fafan het vee van uw

vader aan het hoeden was. U besloot met haar te huwen. Uw vader en uw moeder gingen naar de

familie van H.O.H. om haar hand te vragen. De familie was daarmee akkoord. Een week later vond de

huwelijksplechtigheid plaats. Zoals de gewoonte was in uw dorp woonde de hele gemeenschap dit

gebeuren bij.

Toen de sjeik die het huwelijk voltrok aan uw vader vroeg of hij uw vader was en de

verantwoordelijkheid voor u droeg, kondigde deze echter opeens aan dat hij niet uw biologische vader



RvV X - Pagina 2

was en dat u zijn stiefzoon was. Dit deed hij omdat hij het niet zag zitten acht koeien te betalen als

bruidsschat. De hele dorpsgemeenschap was verrast door dit nieuws en barstte uit in consternatie. De

familie van H.O.H. zette terstond de huwelijksceremonie stop. U mocht niet met haar trouwen omdat u

een illegitiem kind was.

U vluchtte met twee vrienden, R. en Ha., naar het dorp Mildhawe. Daar werd u opgezocht door de

zus van H.O.H., die u met een stok sloeg omdat u door als illegitiem kind de hand van H.O.H. te vragen,

haar familie ten schande had gemaakt. De hele dorpsgemeenschap had zich opeens tegen u gekeerd.

U vluchtte met uw twee vrienden naar het platteland. U had schrik om terug te keren naar uw familie

omdat de broer van H.O.H. bij de Liyu Police zat, en u had schrik dat hij u zou vermoorden.

Uw vrienden gingen uw moeder halen, die u uitlegde dat zij zwanger was geworden van een rijke

jongeman. Diens familie weigerde de jongeman met uw moeder te laten huwen omdat zij van een veel

armere familie afstamde. De jongeman verdween uit het dorp. Uw moeder ging naar een oom langs

moederszijde en beviel van u. Vijf jaar later huwde ze met uw stiefvader, F.H.. Ze introduceerde hem

aan u als ‘uw vader’. Ze had u nooit de waarheid verteld omdat ze u er niet mee wou belasten. F.H.A.

behandelde u vervolgens als zijn eigen zoon, tot op het moment van uw huwelijk met H.O.H.. Uw

moeder vertelde u niet de naam van uw biologische vader, noch van welke familie uit het dorp hij was.

U vluchtte naar uw oom langs moederszijde die in het dorp Dhabdhiga woonde, omdat u vreesde dat de

broer van H.O.H. u wou vermoorden. H.O.H. hoorde via uw vrienden dat u daar verbleef en kwam u

achterna. Jullie gingen op 1 augustus 2015 samen naar een sjeik om te huwen, H.O.H. bleef bij u. Haar

familie kwam er vervolgens achter dat zij bij u verbleef en dat ze met u gehuwd was. Aangezien ze u

niet konden vinden staken ze het huis van uw moeder in Fafan in brand. Op een avond werd ook het

huis van uw oom aangevallen, door familie van H.O.H. die ook in Dhabdhiga woonden. U werd

neergestoken met een mes. U werd door Ha. meegenomen naar het platteland. U verklaarde dat u op

dat moment werd gezocht door de familie van H.O.H. en door de broer van H.O.H., die bij de overheid

werkte.

Uw oom verkocht zijn dieren, terwijl u op het platteland verbleef, en regelde met de opbrengst een

smokkelaar. U verliet Ethiopië op 2 januari 2015 en reisde naar Soedan met de auto. Op 2 februari 2015

stak u de grens tussen Soedan en Libië over met de auto. U werd in Libië door smokkelaars

vastgehouden omdat u niet genoeg kon betalen. U zat daar drie maanden vast, tot u kon ontsnappen.

Somalische mensen legden samen zodat u genoeg geld bijeen kreeg om de rest van de reis te betalen.

U stak op 14 augustus 2015 per boot de Middellandse Zee over, en kwam op 16 augustus 2015 aan in

Italië. U reisde met de trein door naar België, waar u op 19 augustus aankwam en dezelfde dag asiel

aanvroeg.

U legt een medisch document voor dat de littekens op uw lichaam beschrijft.

B. Motivering

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

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

beschermingsstatuut kan toekennen. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt op

fundamentele wijze ondermijnd door grote onwaarschijnlijkheden, tegenstrijdigheden, het feit dat u uw

beweringen op geen enkele manier kan onderbouwen en het feit dat uw beweringen strijdig zijn met de

beschikbare landeninformatie.

Ten eerste is het compleet onaannemelijk dat het in een kleine Somalische

dorpsgemeenschap mogelijk zou zijn dat niemand weet dat u een illegitiem kind bent.

De kern van uw probleem bestaat eruit dat u volgens uw verklaringen vervolgd wordt omdat u een

illegitiem kind bent, geboren uit een voorhuwelijkse relatie van uw moeder met een onbekende man. U

verklaart dat niemand in uw dorp hiervan op de hoogte was, en iedereen dacht dat u de zoon was van

uw stiefvader F.H.A., de man waarmee uw moeder huwde toen u vijf jaar oud was. Dit is binnen de

context van een kleine Somalische dorpsgemeenschap echter totaal ongeloofwaardig.

U verklaart dat uw moeder geboren is te Fafan en daar heel haar leven verbleven heeft (zie

gehoorverslag CGVS, 23 februari 2017, p.13). Uw (stief)vader, F.H.A., is eveneens afkomstig uit Fafan

(CGVS, p.19). Ook de familie van H.O.H. is volgens uw verklaringen geboren en getogen in Fafan

(CGVS, p.19). U beschrijft uw dorp als een plaats waar 40 à 42 gezinnen wonen (CGVS, p.9). U

verklaart dat bij grote gebeurtenissen, zoals huwelijken, alle mensen van het dorp het werk neerleggen

en samenkomen om mee te doen aan het feest (CGVS, p.8). U beschrijft dus een zeer kleine, hechte

dorpsgemeenschap waarin noodgedwongen iedereen iedereen kent, en waarin zowel uw moeder,

stiefvader en de familie van uw vrouw al generaties geënt zijn.

Binnen deze context, een kleine hechte dorpsgemeenschap waarin uw moeder heel haar leven

doorbracht, is het totaal ondenkbaar dat niemand merkt dat uw moeder zwanger is en nadien vijf jaar

lang een kind heeft voor zij huwt met F.H.A..

Wanneer u daarmee geconfronteerd wordt kan u geen enkele aanvaardbare verklaring geven. Wanneer

de protection officer stelt dat, als alle mensen uit uw relaas geboren en getogen zijn in Fafan, iedereen
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in het dorp wist dat u niet de zoon van F.H.A. was, antwoordt u: ‘nee, in het dorp niet. Want ik was al

geboren, maar de mensen dachten dat ze al eerder getrouwd was en gescheiden was. Alleen zij

[moeder] was op de hoogte’ (CGVS, p.20). Deze verklaring spreekt uw eerdere verklaringen totaal

tegen. Volgens deze nieuwe stelling dachten de dorpelingen dat uw moeder eerder getrouwd was

geweest, en dat u daaruit het kind was. Maar daaruit volgt natuurlijk rechtstreeks dat deze dorpelingen

ook weten dat u niet de zoon van F.H.A. bent, als zij denken dat u bent geboren uit een vroeger huwelijk

van uw moeder. Het Commissariaat-generaal stelt vast dat u zichzelf hier fundamenteel tegenspreekt.

Wanneer u verder geconfronteerd wordt met het feit dat het totaal ongeloofwaardig is dat de mensen

van het dorp niet zouden weten dat u niet de zoon van F.H.A. bent, verklaart u dat u zelf heel klein was

en van niets wist, dat u was verteld dat F.H.A. uw vader was (CGVS, p.20). Er wordt benadrukt dat het

probleem niet is dat u zelf niet op de hoogte was, maar dat iedereen in Fafan sowieso wist dat u niet de

zoon van F.H.A. was. Daarop wijzigt u uw verklaringen, en zegt u dat ‘moeder daar misschien

voorheen niet woonde’ (CGVS, p.20). Nochtans hebt u eerder tijdens het gehoor stellig beweerd dat uw

moeder geboren en getogen is in Fafan. Ook tijdens uw interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ) hebt u verklaard dat uw moeder in Fafan geboren is (zie Verklaring DVZ, 25 november 2015,

p.5). Uw gewijzigde verklaring is een loutere post-factum bewering die geen enkele grondslag vindt in

het administratieve dossier en kan geenszins de geloofwaardigheid van uw relaas herstellen.

Aangezien het helemaal ongeloofwaardig is dat de dorpsgemeenschap van Fafan al die jaren niet op de

hoogte was van het feit dat u niet de biologische zoon van F.H.A. bent, kan het Commissariaat-

generaal ook zeker niet aannemen dat deze informatie plots bekend zou zijn geraakt tijdens uw

huwelijksceremonie met H.O.H., met de door u beweerde vervolging als gevolg.

Ten tweede zijn uw verklaringen over uw beweerde clanloosheid tegenstrijdig met de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt.

U stelt dat u tot de clan van uw (stief)vader F.H.A.(Daarood > Giri > Bakacsiye) behoorde, tot op het

moment dat deze verklaarde dat hij niet uw biologische vader was tijdens uw huwelijksceremonie

(CGVS, p.10). Vanaf het moment dat geweten was dat hij niet uw biologische vader was, werd u

clanloos en werd u het voorwerp van beledigingen en discriminatie.

De ongeloofwaardigheid van uw relaas met betrekking tot de ‘plotse onthulling’ van het feit dat F.H. uw

vader niet was, is hierboven ruimschoots beargumenteerd. De landeninformatie waarover het

Commissariaat generaal beschikt maakt daarenboven helemaal duidelijk dat uw profiel als clanloze

ongeloofwaardig is. De landeninformatie met betrekking tot clanafalliatie bij de etnische Somaliërs stelt

uitdrukkelijk dat ‘wanneer een alleenstaande moeder de biologische vader kan identificeren, deze of zijn

broer het lidmaatschap van het kind in de clan van de biologische vader zal sponsoren’ (zie informatie in

het administratieve dossier). Wanneer de vader gekend is zal het koppel gedwongen worden om te

trouwen. Uw moeder wist wel degelijk wie haar zwanger had gemaakt (CGVS, p.12-13). De

verschillende bronnen die het Commissariaat-generaal heeft geraadpleegd, stellen allemaal dat een

buitenechtelijk kind behoort tot de clan van de biologische vader, als deze gekend is. Gezien uw moeder

wist wie uw biologische vader was, zou u, in het geval dat u zelf beschrijft, dus tot zijn clan hebben

behoord.

Daarenboven vermeldt de informatie dat wanneer de vader onbekend is, de clan van de moeder het

kind zal opnemen, en dat wanneer de moeder hertrouwt met een andere man, het kind in geen geval tot

diens clan gaat behoren. In de situatie zoals u ze beschrijft, waarin uw moeder met F.H.A. trouwt op het

moment dat u vijf jaar oud bent, zou u dus zeker niet opgenomen worden in de clan van F.H.A.. Dit is

absoluut niet de Somalische gewoonte, en zou door de gemeenschap niet geaccepteerd worden. Uw

verklaringen dat u initieel zou behoord hebben tot de clan van uw stiefvader zijn dus fundamenteel

tegenstrijdig met de objectieve landeninformatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt.

Bovendien stelt de informatie dat als een kind buiten het huwelijk geboren wordt, ‘het kind en de moeder

voor het leven gestigmatiseerd worden’. Het is totaal onaannemelijk is dat uw moeder binnen een kleine

dorpsgemeenschap ongemerkt kan bevallen van een buitenechtelijk kind, en dat kind vervolgens

ongemerkt vijf jaar lang helemaal alleen kan grootbrengen, zoals hierboven beargumenteerd. Daarom

zou u reeds vanaf uw geboorte te maken hebben gekregen met discriminatie en stigmatisering omwille

van uw beweerde clanloosheid als u daadwerkelijk een buitenechtelijk kind was. U hebt volgens uw

verklaringen eerder echter nooit dergelijke stigmatisering meegemaakt, tot op het moment van uw

huwelijksceremonie in Fafan. Deze feiten werden hierboven echter reeds beoordeeld als

ongeloofwaardig.

Door het feit dat al uw verklaringen met betrekking tot uw vermeende clanloosheid radicaal tegenstrijdig

zijn met de beschikbare landeninformatie en door het feit dat u aangeeft dat u tijdens uw leven nooit

eerder gediscrimineerd werd, kan uw profiel als clanloze door het Commissariaat-generaal absoluut niet

worden aangenomen.

De onaannemelijkheid van deze fundamentele aspecten van uw asielrelaas wordt nog gesterkt

door bijkomende tegenstrijdigheden.
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Naast de hierboven beargumenteerde elementen, zijn er nog enkele bijkomende tegenstrijdigheden die

de geloofwaardigheid van uw relaas aan de basis ondermijnen. Zo geeft u ten overstaan van de DVZ en

het CGVS twee keer een andere naam van uw echtgenote. Bij DVZ verklaart u dat zij H.O.A. heet (DVZ,

p.6). Ten overstaan van het CGVS verklaart u echter dat haar naam H.O.H. is (CGVS, p.16). Het is

bijzonder ongeloofwaardig dat u de naam van uw vrouw verkeerd zegt, temeer aangezien zij volgens uw

verklaringen haar leven zou gewaagd hebben om alsnog met u in het huwelijk te treden. Met betrekking

tot dat huwelijk is er in het administratieve dossier nog een belangrijke tegenstrijdigheid terug te vinden.

Bij de DVZ verklaarde u dat het huwelijk plaatsvond in Fafan (DVZ, p.6). Bij het CGVS verklaart u dan

weer dat u in Dhabdhiga huwde met H.O.H. (CGVS, p.15). Deze tegenstrijdigheden ondergraven de

geloofwaardigheid van uw relatie en huwelijk met H.O.H..

Ook uw verklaringen over hoe uw moeder u vertelde dat u een buitenechtelijk kind was zijn op

fundamentele wijze tegenstrijdig. Eerst verklaart u dat u ‘naar moeder bent gestapt’ en vroeg waar uw

vader was (CGVS, p.12). Vervolgens legde uw moeder de hele situatie aan u uit. U verklaart vervolgens

dat jullie geen tijd hadden om het erover te hebben wie uw biologische vader precies was omdat u kort

nadien naar Mildhawe bent gegaan (CGVS, p.13). Tijdens uw vrij relaas verklaart u echter opeens dat u

eerst naar Mildhawe bent gevlucht, vervolgens naar het platteland en dat daar uw moeder naar u

gekomen is en de uitleg heeft gedaan (CGVS, p.15). Het is compleet onaannemelijk dat u dit gesprek,

dat zowat het meest ingrijpende tijdens heel uw leven is, op twee totaal verschillende momenten in de

chronologie van uw relaas situeert. Dit ondermijnt de geloofwaardigheid van uw relaas fundamenteel.

Tot slot merkt het Commissariaat-generaal op dat zelfs uw herkomst uit het dorp Fafan in twijfel

kan worden getrokken.

Zo hebt u bijvoorbeeld geen enkel idee waar de naam van uw dorp vandaan komt, en stelt u zelfs dat

uw dorp naar niets bepaald vernoemd is (CGVS, p.4). Nochtans is de streek waarin u Fafan situeert op

kaarten duidelijk terug te vinden in de vallei van de Fafan rivier in de buurt van de stad Jijiga. Deze rivier

is dermate belangrijk voor het leven in de streek, dat zelfs de provincie Jijiga als alternatieve naam

‘Fafan’ heeft gekregen. Na de pauze in het midden van het interview vraagt u zelf of er twijfels zijn bij uw

herkomst, omdat er tot dan toe alleen nog maar over uw dorp gepraat is. Wanneer de protection officer

u confronteert met het feit dat het vreemd is dat u niet eens weet waar de naam van uw dorp vandaan

komt, hoewel de belangrijkste rivier in de streek deze naam draagt, weet u opeens wél dat de

alternatieve naam van Jijiga ‘Fafan’ is (CGVS, p.11). U verklaart nu ook dat er een rivier is die Fafan

heet, maar dat had de protection officer u natuurlijk net verteld. Al deze gewijzigde verklaringen komen

na een pauze waarin u de tijd had om op uw gsm info op te zoeken, voor de pauze verklaarde u geen

enkel idee te hebben (CGVS, p.4).

U verklaart dat Fafan in een bergachtige omgeving ligt. Wanneer er wordt gevraagd welke bergen er

dichtbij uw dorp liggen, geeft u enkel de naam van de twee bergen bij Kara Mardha, dit is de bergpas

vlakbij Jijiga stad, waar u zelf nooit geweest bent (CGVS, p.6). Verder verklaart u dat de bergen die

dicht bij uw dorp lagen geen namen hadden (CGVS, p.7). Net zoals alle mensen in de rest van de

wereld geven Somali’s aan alle topografische referentiepunten zoals bergen, heuvels, waterlopen,

waterbronnen,… namen. Het is dan ook compleet ongeloofwaardig dat u als veehoeder, die naar eigen

zeggen de ganse tijd buiten het dorp spendeerde om het vee te laten grazen, geen enkele kennis hebt

over de lokale toponymie. Dit staat in schril contrast met uw kennis van plaatsen waar u naar eigen

zeggen nooit geweest bent, zoals bijvoorbeeld de bergpas bij Kara Mardha, waar u ‘van horen zeggen’

weet van heeft.

Deze elementen doen sterk vermoeden dat, naast uw vluchtrelaas, ook uw verklaringen met betrekking

tot uw herkomst uit Fafan bedrieglijk zijn.

De bijgevoegde documenten kunnen de beslissing niet in uw voordeel doen kantelen.

Het Commissariaat-generaal stelt in verband met het document dat de littekens op uw lichaam

beschrijft uitdrukkelijk dat voorgelegd document slechts waarde heeft voor zover het gepaard gaan met

geloofwaardige verklaringen, wat bij u niet het geval is. Het Commissariaat-generaal betwist niet dat u

littekens op uw lichaam heeft, maar heeft door de ongeloofwaardigheid van uw verklaringen geen zicht

op de oorzaak van deze lichamelijke schade.

Door het feit dat uw relaas gebaseerd is op tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden, kan

het Commissariaat-generaal uw uitleg niet voor waar aannemen. Uw verschillende verklaringen met

betrekking tot fundamentele elementen van uw asielrelaas, zoals uw verblijfplaats en uw beweerde

clanloosheid, die de absolute oorzaak is van de door u beweerde problematiek, zijn intern tegenstrijdig

en gaan rechtstreeks in tegen de landeninformatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt. Ook

op het niveau van de door u beweerde concrete gebeurtenissen zijn uw verklaringen tegenstrijdig, zoals

uw beweringen over de ‘plotse onthulling’ van uw clanloosheid aantonen.

Doordat uw relaas enkel op tegenstrijdige beweringen gebaseerd is, waarvoor u nog niet een begin van

bewijs kan aanbrengen, kan het Commissariaat-generaal er geen geloof aan hechten, noch aan de

beweerde vervolging die daar rechtstreeks uit voortvloeit.
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Gezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen kan ter zake ten aanzien van u

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

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

worden.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 22 mei 2017 een schending aan van de artikelen 48/3 en

48/4 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 het redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.

Hij stelt dat hij een buitenechtelijk kind is en hier pas achter kwam toen hij wilde huwen met zijn

echtgenote. Hij legt uit dat zijn moeder “het geheim heeft gehouden om verzoekende partij te

beschermen” en dat hij, toen zij hem dit alsnog vertelde, geen tijd had “om alles toto op het bot uit te

pluizen: om na te gaan wie haar vader was, of (sommige) dorpelingen op de hoogte waren dat zij niet de

biologische zoon was van haar vader, enz.”.

Hij benadrukt dat wanneer duidelijk werd dat hij niet de biologische zoon was F.H.A. “ook niet meer

geacht werd tot zijn clan te behoren en zij gezien werd als een 'bastaard'”, dat hij “in één klap” alles

verloor en “het doelwit van pesterijen en discriminatie” werd.

De tegenstrijdigheden in zijn verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-

generaal wijt hij aan het feit “dat haar DVZ gehoor bijzonder kort verliep en zij haar asielaanvraag

indiende op 19 augustus 2015, in volle vluchtelingencrisis”, dat zijn antwoorden niet werden herlezen en

dat hij niet de mogelijkheid kreeg om alles te vertellen. Hij wijst erop dat hij “bij het begin van het CGVS

gehoor [heeft] aangegeven dat er fouten zijn gemaakt in het DVZ gehoor”.

Verzoeker meent dat hij “weldegelijk bijzonder veel informatie omtrent haar regio van herkomst gegeven

[heeft] tijdens het gehoor”.

Hij acht het redelijkheidsbeginsel het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht

geschonden.

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

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

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

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

nemen”.

Beoordeling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aanvraag gerechtvaardigd is.

Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 16

februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een
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voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk,

geloofwaardig en eerlijk zijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Ethiopië uit vrees voor (verdere) problemen met

de gemeenschap en met de familie van zijn echtgenote, H.O.H. omwille van zijn clanloosheid. De Raad

hecht echter geen geloof aan het asielrelaas van verzoeker.

2.4. Vooreerst is het geenszins aannemelijk dat de kleine hechte dorpsgemeenschap, waar volgens

verzoeker slechts 40 à 42 gezinnen wonen (gehoor, p. 9) en waartoe naast de familie van verzoekers

moeder, ook de familie van H.O.H. behoort (gehoor, p. 19), niet altijd al geweten had dat verzoekers

moeder zwanger was van een man met wie ze niet huwde, en vervolgens vijf jaar lang een kind

opvoedde alvorens zij huwde met F.H.A., en dat verzoeker aldus niet de biologische zoon was van

F.H.A.. Uit verzoekers verklaringen blijkt immers dat zowel zijn moeder als F.H.A. geboren en getogen

zijn in Fafan (gehoor, p. 19). Het is dan ook geheel ondenkbaar dat de familie H.O.H. en de rest van de

dorpsgemeenschap hiervan pas op de hoogte werden gebracht toen F.A.H. dit kenbaar maakte op het

huwelijk. De afwijkende verklaringen van verzoeker op het Commissariaat-generaal, na confrontatie met

voorgaande ongeloofwaardigheid, dat de dorpelingen dachten dat zijn moeder getrouwd en gescheiden

was en/of dat zijn moeder misschien voorheen ergens anders woonde (gehoor, p. 20), betreffen loutere

post-factum beweringen die geenszins stroken met zijn eerdere verklaringen.

2.5. Daarenboven stroken verzoekers verklaringen - dat hij tot zijn huwelijk behoorde tot de clan van zijn

stiefvader en dat hij na diens bekendmaking op het huwelijk clanloos werd- niet met de objectieve

informatie in het administratie dossier waaruit blijkt dat een buitenechtelijk kind tot de clan van de

biologische vader behoort als deze gekend is, wat volgens verzoeker het geval was gezien zijn moeder

de biologische vader kende (gehoor, p.12-13). Volgens voornoemde informatie zal de clan van de

moeder het kind opnemen wanneer de vader onbekend is en gaat dit kind in geen geval tot de clan van

de eventueel nieuwe echtgenoot van de moeder behoren. Bovendien blijkt uit deze informatie dat een

kind dat buiten het huwelijk geboren wordt gestigmatiseerd, wat verzoeker geenszins beschreven heeft.

Integendeel, hij had er geen besef van tot zijn huwelijk.

2.6. De bestreden beslissing geeft bovendien nog terecht aan dat ook verzoekers bewering dat hij

afkomstig is van het platteland, van Fanfan, evenmin aannemelijk is. Aldus kan slechts blijken dat

verzoeker noch zijn identiteit, noch zijn etnische en geografische herkomst aantoont.

2.7. Verzoekers bewering dat hij gehuwd was is ongeloofwaardig nu zijn verklaringen over zijn

beweerde huwelijk op de Dienst Vreemdelingenzaken verschillen met deze op het CGVS. Zo gaf

verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken een andersluidende naam van zijn echtgenote en een

andere huwelijksplaats op dan op het Commissariaat-generaal. Ook zijn wijzigende verklaringen over

hoe en wanneer hij van zijn moeder vernam dat hij een buitenechtelijk kind was (gehoor, p. 12, 15) zijn

geheel verschillend terwijl een dergelijke nieuws verzoeker bijzonder hard moet zijn aangekomen

wetend hoe dit zijn toekomst kan beïnvloeden. Dat verzoeker dergelijke gebeurtenissen niet in

chronologie kan zetten in zijn leven ondergraaft geheel de waarachtigheid ervan.

2.8. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker uiteenlopende en onverzoenbare verklaringen aflegt

over alle essentiële zaken die makkelijk te beantwoorden zijn en bovendien tot zijn identiteit, persoon en

directe leefwereld behoren. Dergelijke vaststellingen kunnen slechts het verzonnen karakter van zijn

asielrelaas aantonen.
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2.9. De argumentatie in het verzoekschrift “dat haar DVZ gehoor bijzonder kort verliep en zij haar

asielaanvraag indiende op 19 augustus 2015, in volle vluchtelingencrisis” en dat zijn antwoorden niet

werden herlezen en dat hij niet de mogelijkheid kreeg om alles te vertellen, doet geen afbreuk aan het

voorgaande, daar uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers verklaringen op de Dienst

Vreemdelingenzaken wel aan hem werden voorgelezen in het Somali en dat hij deze voor akkoord heeft

ondertekend zonder gebruik te maken van de mogelijkheid om eventuele correcties aan te brengen. Bij

het invullen van de vragenlijst wordt de asielzoeker erop gewezen dat van hem wordt verwacht dat hij

kort maar nauwkeurig de voornaamste elementen of feiten aangeeft die tot zijn vlucht hebben geleid. In

deze ontslaat het verzoek om bondig te antwoorden op de gestelde vragen, de asielzoeker geenszins

van zijn medewerkingsplicht en de verplichting om zo accuraat en volledig mogelijk zijn asielmotieven te

vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Hoe dan ook kan de Raad niet inzien hoe verzoeker bij

gebrek aan tijd, niet de juiste naam geeft van zijn echtgenote en een andere verzint of een andere

huwelijksplaats uitvindt. Dat verzoeker “bij het begin van het CGVS gehoor [heeft] aangegeven dat er

fouten zijn gemaakt in het DVZ gehoor” is mogelijk, maar uit het administratief dossier kan slechts

blijken dat verzoeker aan de basis van deze fouten lag. Dit klemt te meer nu hij op het Commissariaat-

generaal de kans kreeg aan te geven welke fouten werden gemaakt op de Dienst Vreemdelingenzaken

en hij als enige concrete voorbeeld de clan noemde (“De clan bv. Ik heb geen vader, dus ik heb alleen

maar de clan van mijn moeder genoemd. Maar hij heeft het gemaakt alsof het mijn eigen clan was, alsof

het die van mijn vader was.”; gehoor, p. 3). Aan verzoekers asielrelaas kan geen geloof worden

gehecht. Verzoeker toont dan ook niet aan dat hij diende te vluchten uit zijn land.

2.10. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het herhalen van het asielrelaas en het geven van

gefabriceerde post-factum verklaringen, het formuleren van boute beweringen en het maken van

persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te

voeren die voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

2.11. 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

2.12. 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.

2.13. 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.

2.14. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.15. 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.

2.16. 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
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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 dertig oktober 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


