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nr. 194 665 van 7 november 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

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 26 juni 2017 heeft

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

23 mei 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 M. KIWAKANA loco advocaat H.

CHATCHATRIAN en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde afkomstig te zijn uit het dorp Dhuure (provincie Kebridahar), de Ethiopische nationaliteit te

hebben, tot de Somali etnie te behoren en tot de clan Ogaden > Reer Abdille te behoren.

Op 22 of 23 april 2014 werd uw vader door de Liyu Police vermoord in Dhuure nadat hij valselijk

beschuldigd werd de rebellengroepering Ogaden National Liberation Front (ONLF) bevoorraad te

hebben.



X Pagina 2

Op 19 augustus 2014 werd u door de Liyu Police opgepakt onder dezelfde valse beschuldiging. U

sprokkelde hout buiten het dorp. U werd er ten onrechte van beschuldigd voedsel en thee naar de

rebellen gebracht te hebben. U werd 17 dagen vastgehouden in uw dorp. Tijdens die periode werd u

geslagen en mishandeld. U werd vrijgelaten onder voorwaarde dat u het dorp niet meer zou verlaten.

U hield zich een tijd aan deze regel, maar na een tijd moest u toch terug buiten het dorp gaan om hout

te sprokkelen, om zo in uw levensonderhoud te kunnen voorzien.

Op 12 december 2014 werd u opnieuw opgepakt door de Liyu Police, omdat zij erachter waren

gekomen dat u tegen de afspraak in het dorp had verlaten. U werd 8 dagen vastgehouden in uw dorp.

Tijdens die periode werd u opnieuw geslagen en mishandeld. U kon ontsnappen op een moment dat u

geweerschoten hoorde en dacht dat de Liyu Police werd aangevallen door tegenstanders.

Op 8 mei 2015 vertrok u ’s nachts met de auto van Dhuure naar Addis Abeba. U reisde met de auto

door naar Soedan, waar u op 18 mei 2015 aankwam te Khartoem. De volgende dag vertrok u met een

pick-up door de Sahara, daar werd u 19 dagen vastgehouden. Op 25 juli 2015 kwam u aan in de

hoofdstad van Libië. De volgende dag trok u naar de Middellandse zee, waar u waar u samen met

andere vluchtelingen in een bootje de oversteek naar Italië maakte. Vanuit Italië reisde u met

verschillende bussen en treinen naar België, waar u 16 augustus 2015 toekwam en op 17 augustus

2015 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 incoherenties en het feit dat u uw beweringen op geen enkele

manier kan onderbouwen.

Ten eerste geeft u tijdens uw verschillende verklaringen uiteenlopende redenen waarom

de autoriteiten u zouden hebben gearresteerd. Tijdens uw interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaart u dat u werd opgepakt omdat u valselijk beschuldigd werd van

collaboratie met de rebellengroepering Ogaden National Liberation Front (ONLF) (zie vragenlijst CGVS,

6 november 2015, vraag 5). Dit is de enige reden die u ten overstaan van DVZ vermeldt. Tijdens het

gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) verklaart u dan

weer dat de oorzaak van die valse beschuldiging voortvloeide uit de problemen die uw vader voordien

had gekend. Uw vader was vermoord na een eveneens valse beschuldiging van een spion genaamd

A.A.S.. U verklaart dat deze man u vervolgens onder valse voorwendselen ging verklikken bij de Liyu

Police omdat hij vreesde dat u hem uit wraak zou komen vermoorden (CGVS, 1 februari 2017, p.17-

18).

Van een asielzoeker die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn

asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe

aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Hij dient dit zo volledig en

gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, aangezien op hem de

verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks dat de

vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te

geven, kan worden aangenomen dat u zelf op correcte wijze de rechtstreekse aanleiding van uw

ondergane vervolging weergeeft. Het schaadt uw geloofwaardigheid dat u bij uw asielaanvraag de

concrete aanleiding van uw arrestatie en detentie aangeeft als ‘een valse beschuldiging van het

bevoorraden van ONLF’, maar geen enkele melding geeft van de concrete aanleiding van die valse

beschuldiging. U verklaart eveneens dat uw vader valselijk beschuldigd werd van samenwerken met het

ONLF, maar vertelt helemaal niks over de aanleiding van die valse beschuldiging. U geeft tijdens het

begin van het gehoor bij het CGVS bovendien aan dat het interview bij DVZ kort was, maar dat u wel

alle redenen hebt aangehaald waarom u het land hebt verlaten (CGVS, p.3). Het feit dat u niet alle

details tijdens het eerste interview hebt kunnen vertellen, verklaart geenszins dat u geen enkele melding

hebt gemaakt van de concrete aanleiding van de problemen die u beweert te hebben ondervonden.

U kan geen enkele duidelijkheid verschaffen omtrent de gebeurtenissen die leidden tot het

overlijden van uw vader. U past uw verklaringen over de aanleiding voor het valselijk

beschuldigen van uw vader aan naarmate er meer vragen over gesteld worden. Dit ondermijnt de

geloofwaardigheid van uw relaas, aangezien volgens uw verklaringen de problemen die uw vader

ondervond rechtstreeks geleid hebben tot uw eigen vervolging.

Het Commissariaat-generaal merkt op dat u noch tijdens uw verklaring ten aanzien van de

Dienst Vreemdelingenzaken, noch tijdens uw vrij relaas ten overstaan van het Commissariaat-generaal

melding maakt van de aanleiding voor het valselijk beschuldigen van uw vader. Uw initiële beweringen

zijn uiterst vaag en totaal niet gedetailleerd.
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Vervolgens stelt u uw verklaringen keer op keer bij naarmate er dieper op de gebeurtenissen wordt

doorgevraagd. Tijdens uw vrij relaas verklaart u enkel dat uw vader beschuldigd is van ‘iets te geven

aan de tegenstanders’ en dat hij daarom vermoord werd (CGVS, 2 februari 2017, p.10). Er is u nochtans

duidelijk gevraagd om alles in detail uit te leggen (CGVS, 2 februari 2017, p.10). Ook tijdens het begin

van het gehoor is u duidelijk gezegd dat u op alle vragen zo uitgebreid en volledig moest antwoorden

(CGVS, 2 februari 2017, p.2). Het feit dat u in eerste instantie enkel vage verklaringen aflegt, ondanks

dat u de kans wordt geboden om in detail uw relaas te vertellen, ondergraaft al voor een stuk uw

geloofwaardigheid.

Wanneer er vervolgens wordt doorgevraagd op de gebeurtenissen die leidden tot de moord op uw

vader, stelt u doorheen het gehoor constant uw verklaringen bij. De protection officer vraagt u expliciet

om gedetailleerd te vertellen over de problemen die uw vader heeft ondervonden. Daarop verklaart u dat

uw vader een kleine handelsplaats had en dat ‘zo de Liyu Police hem heeft beschuldigd dat hij aan het

ONLF dingen gaf’, maar dat hij dat helemaal niet deed (CGVS, 2 februari 2017, p. 11). Ondanks het feit

dat u opnieuw is gevraagd om gedetailleerd te vertellen, haalt u nergens de reden aan van deze valse

beschuldiging. Opnieuw zijn uw verklaringen zeer vaag en ongedetailleerd. De interviewer wijst u erop

dat uw verklaring vaag zijn en dat u concreet moet vertellen wat er met uw vader gebeurd is. Daarop

verklaart u dat hij beschuldigd werd van contact te hebben met ‘de groep waar hij vroeger tussen zat’. U

verklaart dat zijn moord ‘zeker te maken heeft’ met zijn vroegere lidmaatschap bij ONLF (CGVS, 2

februari 2017, p. 13). Opnieuw is uw antwoord zeer summier. Vervolgens wordt u gevraagd welke reden

de Liyu Police had om uw vader valselijk te beschuldigen. Daarop antwoordt u: ‘omdat ze hem

wilden beschuldigen van suiker, thee en hout aan het ONLF te geven in het geheim’ (CGVS, 2 februari

2017, p.13). U herhaalt gewoon de valse beschuldiging en geeft geen oorzaak. Wanneer er verder

wordt doorgevraagd welke aanwijzingen de Liyu Police had voor die valse beschuldigingen, verklaart u

dat er ‘veel spionnen zijn die van alles op de hoogte zijn’ die getuigenissen afleggen. Wanneer de

interviewer opmerkt dat het onlogisch is dat uw vader beschuldigd wordt door spionnen die van alles op

de hoogte zijn, ondanks het feit dat hij helemaal niks deed, verklaart u: ‘die spionnen zijn machtig en

kunnen je beschuldigen. Misschien heeft hij geweigerd om iets aan hen te geven. Ik weet het niet. Dat

interesseert hen niet of hij het was of niet’ (CGVS, 2 februari 2017, p. 13). U krijgt vervolgens de vraag

welke reden die spionnen hebben om uw vader valselijk te beschuldigen. Daarop verklaart u dat, omdat

hij ooit bij het ONLF had gezeten, ze hem wilden beschuldigen (CGVS, 2 februari 2017, p.13).

De interviewer merkt daarbij op dat u voordien hebt verklaard dat in die periode iedereen lid was van het

ONLF, en vraagt u vervolgens concreet wat de spionnen en de Liyu Police erbij te winnen hebben om

precies uw vader valselijk te beschuldigen. Daarop verklaart u plots dat ‘ze er een beetje geld voor gaan

krijgen’ (CGVS, 2 februari 2017, p.14). Opnieuw merkt het Commissariaat-generaal op dat uw

verklaringen vaag blijven, ondanks het feit dat er concreet wordt doorgevraagd. Zo geeft u pas details

over de spionnen die uw vader verklikt zouden hebben nadat de interviewer concreet vraagt of u weet

wie uw vader verraden heeft. Daarop stelt u dat het een man genaamd A.A.S. is, en dat iedereen in uw

dorp weet dat hij uw vader verklikt heeft (CGVS, 2 februari 2017, p.14). Het is compleet ondoorleefd dat

u zogezegd weet wie de verantwoordelijke is voor de dood van uw vader, maar dat u nergens voordien,

noch bij DVZ, noch tijdens uw vrij relaas, noch na herhaaldelijk doorvragen over wat er concreet met uw

vader gebeurd is, zijn naam vermeldt. Het is duidelijk dat u uit eigen beweging niks concreet kan

vertellen over de aanleiding van de vervolging van uw vader door de autoriteiten en dat u gewoon uw

verklaringen bijstelt naarmate u met uw eigen vaagheden en onwaarschijnlijkheden geconfronteerd

wordt. U wordt nog verder geconfronteerd met de onwaarschijnlijkheid van uw verklaringen en stelt uw

beweringen steeds verder bij. U beschrijft Dhuure als een dorp waarbinnen iedereen elkaar kent. De

protection officer merkt op dat het toch wel heel vreemd is dat uw vader plots valselijk beschuldigd wordt

door een dorpsgenoot waarmee hij al heel zijn leven samenleeft, gewoon om een beetje geld te krijgen.

Daarop herhaalt u enkel dat ‘de spion op die manier geld probeert te krijgen’ (CGVS, 2 februari 2017,

p.16). U kan dus in eerste instantie helemaal niet verklaren waarom mensen die al jarenlang met elkaar

samenleven in een klein dorp elkaar opeens ten onrechte zouden gaan beschuldigen bij de autoriteiten.

Vervolgens wordt er verder doorgevraagd op A.A.S., de man van wie u beweert dat hij uw vader verklikt

zou hebben. U verklaart dat hij waarschijnlijk tot dezelfde clanlijn als u behoort, maar dat hij iemand was

die veel contact had met de autoriteiten omdat hij nooit lid was geweest van het ONLF. U verklaart

verder dat hij ongeveer dezelfde leeftijd had als uw vader en dat er ‘misschien ooit iets tussen hen is

geweest, vroeger’ (CGVS, 2 februari 2017, p.16). De interviewer vraagt om te preciseren of u dat zeker

weet of niet. Daarop antwoordt u dat ‘het kan zijn dat er een meningsverschil is geweest. Hij kan naar de

winkel komen en zeggen ‘ik wil dat vandaag hebben’, en het kan zijn dat mijn vader dan een hogere

prijs vraagt en dat hij daardoor kwaad wordt’ (CGVS, 2 februari 2017, p.17). De protection officer

preciseert dat u dus veronderstélt dat er een conflict tussen de twee was. Daarop antwoordt u dat u er

zeker van dat ze ruzie hadden en dat uw vader ‘die man haatte’ (CGVS, 2 februari 2017, p.17).
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Hier wordt eens te meer duidelijk dat u gewoon uw verklaringen bijstelt telkens nadat u wordt

geconfronteerd met elementen uit uw relaas die onwaarschijnlijk zijn. Vlak hiervoor is u namelijk letterlijk

gevraagd of Abuqadir iemand was ‘die uw familie kende, met wie jullie goed konden opschieten of niet’.

Daarop antwoordde u gewoon dat ‘er misschien ooit iets tussen hen is geweest, vroeger’ (CGVS, 2

februari 2017, p.16). U hebt daar helemaal niets vermeld over een slechte relatie of wederzijdse haat.

Wanneer u met deze tegenstrijdigheid geconfronteerd wordt, stelt u enkel dat uw vader in gedachten

altijd een voorstander is gebleven van het ONLF en dat A.A.S. dit wist, en dat ze daarom elkaar haatten

(CGVS, 2 februari 2017, p.17). Dit kan echter de tegenstrijdigheid niet verklaren.

Tijdens uw tweede interview bij het Commissariaat-generaal stelt u uw verklaringen over de problemen

van uw vader nóg verder bij. Wanneer u bij herhaling wordt gevraagd naar de aanleiding van de

problemen van uw vader, stelt u opeens dat A.A.S. uw vader afperste (CGVS, 20 februari 2017, p.8-9).

U stelt nu dat A.A.S. uw vader drie jaar lang afperste om hem spullen te geven uit zijn winkel, en dat hij

anders naar de autoriteiten zou gaan om te zeggen dat uw vader voor het ONLF werkte. Het

Commissariaat-generaal merkt op dat u voordien helemaal niks hebt vermeld van dergelijke afpersingen

en dat u constant met nieuwe blote beweringen op de proppen komt om de onwaarschijnlijkheden

waarmee u geconfronteerd wordt te kunnen verklaren. Wanneer u gevraagd wordt hoe u weet van die

afpersingen, verklaart u dat u na uw komst naar België bent beginnen speculeren, en dat u het zo te

weten bent gekomen (CGVS, 20 februari 2017, p.10). De protection officer preciseert dat het dus om

veronderstellingen gaat. Daarop verklaart u dat het zo gebeurd is, dat u het na uw vlucht samen met uw

vrouw geanalyseerd heeft hoe het is gebeurd.

Het Commissariaat-generaal stelt vast dat uw uiteindelijke verklaringen over wat er met uw vader

gebeurd is sterk verschillen van uw initiële beweringen. Na eindafrekening van al uw verklaringen blijkt

de valse beschuldiging rechtstreeks voort te vloeien uit een interpersoonlijk conflict tussen uw vader en

A.A.S., een spion van de autoriteiten. U beweert daarbij stellig dit allemaal zeker te weten. Daarom is

het ook zeer tegenstrijdig dat u in uw vrije relaas geen enkele melding maakt van dit conflict. Tot negen

maal toe wordt u daarna gevraagd om te vertellen wat er concreet met uw vader gebeurd is (CGVS, 2

februari 2017, 11, 13-14). Het is totaal onaannemelijk dat u als antwoord op die negen vragen in eerste

instantie geen enkele melding maakt van dit interpersoonlijke conflict dat volgens uw verdere

verklaringen de definitieve oorzaak is van de valse beschuldiging. Het is duidelijk dat u tijdens het hele

gehoor uw verklaringen bijstelt naarmate u met vaagheden en onwaarschijnlijkheden

wordt geconfronteerd. Dat zorgt ervoor dat uw verklaringen intern compleet incoherent zijn. Dit alles

ondermijnt de geloofwaardigheid van uw relaas totaal.

Het Commissariaat-generaal constateert hieruit dat het compleet onduidelijk is waarom, binnen de

context van een klein dorp in de Somalische regio van Ethiopië, uw vader plots het slachtoffer zou zijn

geworden van een onterechte en valse beschuldiging. U verklaart dat uw vader 20 jaar geleden lid was

van het ONLF, maar u stelt tegelijkertijd dat in die periode ‘bijna iedereen deel uitmaakte van de groep

voor de onafhankelijkheid van Somalië’ (CGVS, 2 februari 2017, p. 13). Het is dan ook totaal onduidelijk

waarom uw vader plots individueel geviseerd zou worden. Daarom kan het Commissariaat-generaal de

door u beweerde vervolging van uw vader door de autoriteiten niet aannemen.

Aangezien u uw eigen relaas volledig ent op de problemen die uw vader ondervonden zou

hebben, zijn ook uw eigen vervolgingsfeiten niet aannemelijk.

Met betrekking tot uw eigen geleden vervolging maakt het Commissariaat-generaal dezelfde opmerking

als in de hierboven gevormde argumentatie: uw initiële verklaringen zijn bijzonder vaag en

ongedetailleerd. Tijdens uw vrij relaas geeft u geen enkele verklaring voor de valse beschuldiging

waarvan u het voorwerp zou zijn geweest, hoewel u verschillende keren bent aangespoord om alles in

detail te vertellen. Het feit dat u, uitgenodigd om uw relaas volledig en in detail uit te leggen, slechts

vage verklaringen aflegt, schaadt uw geloofwaardigheid.

Ook met betrekking tot uw eigen vervolgingsfeiten stelt u doorheen het gehoor heel de tijd uw

verklaringen bij. U haakt de vervolgingsfeiten die u zouden zijn overkomen duidelijk vast aan de

gebeurtenissen die geleid zouden hebben tot het overlijden van uw vader. Zo verklaart u dat uw vader

beschuldigd is van oppositie tegen de regering en dat ze ‘daarna gezegd hebben dat ik degene was die

mijn vader opvolgde’ en dat ‘ze denken dat ik hetzelfde pad als mijn vader zal belopen’ (CGVS, 2

februari 2017, p.9, 15). Tegelijkertijd stelt u dat uw vader valselijk beschuldigd werd. Daarom

confronteert de protection officer met het feit dat een valse beschuldiging bovenop een valse

beschuldiging toch wel heel raar is. U herhaalt gewoon dat ‘daar veel beschuldigd wordt en er geen

wetten of regels zijn op je te beschermen’ (CGVS, 2 februari 2017, p.15). U kan dus in eerste instantie

geen verklaring geven waarom u zomaar valselijk beschuldigd wordt van samen te werken met het

ONLF, als de beschuldiging ten opzichte van uw vader eveneens al vals was. Wanneer de interviewer

vraagt hoe de Liyu Police bij die beschuldiging kwam, verklaart u: ‘door die spionnen. Die spion: ‘als hij

ziet dat je maar een beetje suiker meeneemt gaan ze direct zeggen ‘hij heeft suiker meegenomen voor

die mannen’.
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Die spionnen krijgen dan een beetje geld van de Liyu Police’ (CGVS, 2 februari 2017, p.16). Wanneer u

de verklaringen met betrekking tot de vervolging van uw vader hebt bijgesteld en het persoonlijke

conflict tussen hem en A.A.S. hebt aangeduid als de oorzaak van de problemen, vraagt de protection

officer u welke reden de spion dan zou kunnen hebben om ook ù nog eens valselijk te beschuldigen.

Daarop verklaart u: ‘hij dacht dat ik hem nooit met rust zou laten als ik sterker werd. Omdat ik wist dat

mijn vader door hem vermoord is. Daarom wou hij me uitschakelen’ (CGVS, 2 februari 2017, p.17). U

verklaart dat u dit zeker weet omdat u het gehoord hebt van uw vrouw na uw vlucht naar België (CGVS,

2 februari 2017, p.18). Eens te meer stelt het Commissariaat-generaal vast dat u heel de tijd uw

verklaringen aanpast naarmate er dieper op de gebeurtenissen wordt doorgevraagd. Het is

helemaal onaannemelijk dat u de absolute oorzaak van uw problemen, dit interpersoonlijke conflict

tussen A.A.S. en uw familie, totaal niet vermeldt tijdens uw vrije relaas, noch wanneer er wordt

doorgevraagd naar de specifieke oorzaak van de valse beschuldiging jegens uw persoon. U begint hier

pas over nadat u wordt geconfronteerd met de totale onwaarschijnlijkheid van een valse beschuldiging

bovenop een valse beschuldiging.

Het Commissariaat-generaal stelt vast dat uw verklaringen met betrekking tot uw eigen vervolging

eveneens helemaal incoherent zijn. Bovendien zijn uw eigen beweerde problemen totaal gebaseerd op

de door u verklaarde vervolging van uw vader, die door het Commissariaat-generaal niet kan worden

aangenomen, zoals hierboven geargumenteerd. Uw hele verhaal is gebouwd op incoherente

beweringen die berusten op louter vermoedens en speculaties waarvoor u nog geen begin van bewijs

kan aandragen.

Doordat noch de problematiek omtrent vader, noch eigen beweerde vervolging aangenomen

kunnen worden, kan u niet aannemelijk maken dat er een gegronde vrees voor vervolging

bestaat voor u persoonlijk.

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.

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 26 juni 2017 een schending aan van de artikelen 48/3 en

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

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

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.

Het verzoekschrift haalt aan dat de herkomst van de verzoekende partij niet ter discussie staat. Hij is

afkomstig uit Ethiopië, behoort tot de Somalische etnie en behoort tot de clan “Bahamagan”.

Verzoeker stelt vast dat de kritiek van verweerder op het volgende neer komt: “de verzoekende partij

kan niet met 100% zekerheid zeggen waarom haar vader ervan beschuldigd werd met het ONLF samen

te werken”. Verzoeker verduidelijkt tijdens het interview een antwoord geformuleerd te hebben dat uit

verschillende hypothesen bestaat, doch wordt dan door verweerder beschuldigd zijn “verklaringen

telkens bij te stellen”.

Verzoeker zette tijdens het gehoor vooreerst uiteen waarvan zijn vader werd beschuldigd, waarna hij

aangaf dat hij aan dezelfde beschuldigingen onderhevig was. Verzoeker verduidelijkte verder dat zijn

vader vroeger lid was van het ONLF, toen verzoeker zelf nog zeer klein was. Dit gegeven, in combinatie

met het behoren tot een minderheidsclan, maakt verzoekers familie zeer kwetsbaar voor valse

beschuldigingen, aldus het verzoekschrift.
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Wanneer aan verzoeker werd gevraagd of hij meer specifiek een vermoeden had wie achter de

verklikking van hemzelf en zijn vader zat, trachtte verzoeker ook daar een antwoord op te geven, nu hij

op de hoogte was van het feit dat zijn vader reeds geruime tijd door de heer A. werd afgeperst. Dat hij

werd uitgekozen mag dan ook niet verwonderen, gelet op zijn ONLF-verleden en het feit dat hij tot een

minderheidsclan behoort.

Het verzoekschrift legt uit dat verzoeker in principe de plicht had om de dood van zijn vader te wreken,

vandaar dat hij wellicht het volgende slachtoffer werd van A.

Verzoeker meent dat verwerende partij bijzonder onzorgvuldig te werk is gegaan en ten onrechte de

vluchtelingenstatus aan verzoekende partij geweigerd heeft. In die zin werd dan ook de artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet geschonden.

Verzoeker meent verder het redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel - samengevat als de

materiële motiveringsverplichting – geschonden zijn.

In hoofdorde vraagt verzoeker om de vluchtelingenstatus toe te kennen; subsidiair om de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen en uiterst subsidiair om de thans 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 zijn land van herkomst omwille van problemen

met de autoriteiten. De Raad hecht echter geen geloof aan verzoekers asielrelaas.

2.4. Vooreerst kan worden vastgesteld dat verzoeker bij zijn aankomst in België verklaarde Ethiopië te

zijn ontvlucht nadat zijn vader “werd vermoord door de “Liyu” politie. Mijn vader werd beschuldigd van

samenwerking met rebellengroep ONFL.”.
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Verzoeker verklaarde zelf (valselijk) beschuldigd te zijn van samenwerking met de oppositie omdat hij

hout verzamelde “op het platteland waar de rebellen (oppositie) zich schuilhield. Ik zou hen eten

gebracht hebben.” (verklaring CGVS van 6 november 2015, punt 3.5).

2.5. Verzoeker vult zijn verklaringen aan naarmate de procedure vordert. Waar verzoeker bij de Dienst

Vreemdelingenzaken nog enkel aangaf dat hij beschuldigd werd van samenwerking met de ONFL

omdat hij hout sprokkelde in een gebied waar deze zich schuilhielden, verklaarde verzoeker tijdens zijn

eerste gehoor bij het CGVS dat hij eveneens werd beschuldigd omdat zijn vader (vals) werd beschuldigd

(gehoorverslag van het CGVS van 1 februari 2017 (hierna: CGVS-verslag 1), p. 15). Verzoeker voegde

eraan toe dat zowel hij als zijn vader valselijk beschuldigd waren door een spion A.A.S.. Volgens

verzoeker zou A.A.S. verzoeker onder valse voorwendselen hebben verklikt aan de Liyu politie uit schrik

dat verzoeker hem uit wraak zou vermoorden (CGVS-verslag 1, p. 17-18). Dergelijke fundamentele

aanvullingen aan verzoekers relaas ondergraven de geloofwaardigheid nu niet kan aangenomen worden

dat verzoeker A.A.S - en de daarmee samenhangende valse beschuldigingen - kon vergeten te

vermelden bij de DVZ, nu deze tot de kern van zijn asielrelaas behoren en de reden waarom hij moest

vluchten.

2.6. Ondanks het feit dat de verklaring en vragenlijst op de Dienst Vreemdelingenzaken aldus niet tot

doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, kon

redelijkerwijze van verzoeker worden verwacht dat hij alle wezenlijke elementen uit zijn asielrelaas

vermeldt, dat de gegevens die hij opgeeft correct zijn en dat de afgelegde verklaringen

waarheidsgetrouw zijn.

2.7. Aldus kan worden vastgesteld dat verzoeker zijn eigen asielmotieven – waarover hij overigens

wijzigende en incoherente verklaringen aflegt – ent op de problemen die zijn vader ondervonden zou

hebben. Verzoeker slaagt er echter evenmin in eenduidige verklaringen af te leggen over de valse

beschuldigingen die tot de dood van zijn vader zouden hebben geleid.

2.8. Doorheen zijn eerste gehoor bij het CGVS past verzoeker zijn verklaringen aangaande de

aanleiding voor het valselijk beschuldigen van zijn vader steeds aan naarmate hier dieper op wordt

ingegaan en doorgevraagd. Zo maakt verzoeker noch bij de DVZ, noch bij het CGVS spontaan melding

van de aanleiding van de valse beschuldigingen aan het adres van zijn vader (CGVS-verslag 1, p. 10-

11). Wanneer verzoeker werd aangemoedigd om meer in detail te treden over de problemen die zijn

vader kende, stelde deze kort en oppervlakkig dat “de Liyu Police mijn vader heeft beschuldigd dat hij

aan ‘unalif’ mensen dingen gaf. Daarom hebben ze hem gedood.” (CGVS-verslag 1, p. 11). Doorheen

het gehoor werd verzoeker er herhaaldelijk op gewezen dat zijn verklaringen omtrent de redenen voor

deze valse beschuldigingen vaag en ongedetailleerd zijn. Verzoeker antwoordde steeds nietszeggend

“Dan hebben ze hem beschuldigd dat hij nog steeds contact had met de groep waar hij vroeger tussen

zat” en “Omdat ze hem wilden beschuldigen van suiker, thee en hout aan het ONLF te geven, in het

geheim” (CGVS-verslag 1, p. 13). Wanneer nog werd doorgevraagd welke aanwijzingen de “Liyu Police”

had voor die valse beschuldigingen, verklaarde verzoeker dat er “veel spionnen [zijn] daar, die zijn van

alles op de hoogte. Als je één dag een thee aan iemand aanbiedt weten ze het al.” (CGVS-verslag 1, p.

13). Erop gewezen dat het onlogisch is dat verzoekers vader beschuldigd wordt door spionnen die van

alles op de hoogte zijn, terwijl hij volgens verzoeker helemaal niets deed, stelde verzoeker, “[d]ie

spionnen zijn machtig en kunnen je beschuldigen. Misschien heeft hij geweigerd om iets aan hen te

geven. Ik weet het niet. Dat interesseert hen niet of hij het was of niet” (CGVS-verslag 1, p. 13).

Gevraagd naar de reden die deze spionnen dan hadden om verzoekers vader valselijk te beschuldigen,

gaf verzoeker aan, “[o]mdat hij ooit in die groep geweest is, en hij had nu een handel. Ze wilden hem

beschuldigen omdat hij dat ooit heeft meegemaakt.” (CGVS-verslag 1, p. 13). Dit kan echter nog steeds

niet verklaren waarom de spionnen verzoekers vader viseerden, nu verzoeker eerder verklaarde dat

vroeger “iedereen” deel wilde uitmaken van de ONLF (CGVS-verslag 1, p. 12). Hiermee geconfronteerd,

stelde verzoeker zijn verklaringen opnieuw bij en antwoordde, “Ze gaan er een beetje geld door krijgen”

(CGVS-verslag 1, p. 14). Er kan slecht vastgesteld worden dat verzoekers verklaringen vaag blijven,

ondanks concrete en gerichte vragen. Pas wanneer verzoeker door de “protection officer” uitdrukkelijk

werd gevraagd wie zijn vader verraden had, gaf verzoeker aan dat A.A.S. zijn vader verklikt had (CGVS-

verslag 1, p. 14). Dat verzoeker naar eigen zeggen weet wie de verantwoordelijke is voor de dood van

zijn vader, maar noch bij de DVZ, noch bij het CGVS – zelfs na herhaaldelijk doorvragen over wat er

concreet met zijn vader gebeurd is – diens naam spontaan vermeldde, is allesbehalve aannemelijk.
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Uit voorgaande blijkt aldus dat verzoeker niets concreet kan vertellen over de aanleiding van de

vervolging van zijn vader door de autoriteiten en dat hij zijn verklaringen bijstelt (een naam noemt)

naarmate wordt doorgevraagd en verzoeker met zijn eigen vaag- en ongerijmdheden geconfronteerd

wordt. Zijn relaas komt dan ook verzonnen voor.

2.9. Voorts kan verzoeker niet eenduidig toelichten waarom A.A.S. zijn vader valselijk had willen

beschuldigen. Zo stelde hij aanvankelijk, “Hij is ongeveer dezelfde leeftijd van mijn vader, misschien is

er ooit iets tussen hen geweest, vroeger” (CGVS-verslag 1, p. 16). Vervolgens verklaarde verzoeker,

“Het kan zijn ook dat het nu een meningsverschil is geweest. Hij kan naar de winkel komen en zeggen

‘ik wil dat vandaag hebben’, en het kan zijn dat mijn vader dan een hogere prijs vraagt en dat hij

daardoor kwaad wordt.” (CGVS-verslag 1, p. 17), om daarna te stellen, “Ik ben er zeker van dat die ruzie

hadden, want mijn vader is ooit bij ONLF geweest, en was altijd tegenstander van de Liyu Police. Hij

haatte ook die man.” (CGVC-verslag, p. 17). Opnieuw wordt duidelijk dat verzoeker zijn verklaringen

bijstelt naarmate wordt doorgevraagd en hij beseft dat zijn relaas niet kan overtuigen. Verzoeker maakt

dan ook niet aannemelijk dat zijn relaas meer is dan een aaneenschakeling van losse verzinsels inzake

de problemen van zijn vader.

2.10. Dit blijkt duidelijk uit het tweede gehoor bij het CGVS wanneer verzoeker nogmaals zijn asielrelaas

wijzigt. Zo verklaarde verzoeker opeens dat A.A.S. zijn vader drie jaar lang afperste, “De spion A.A.S. is

de man die mijn vader heeft aangewezen. Hij perste mijn vader af. Als je hem geen suiker geeft, zal hij

weggaan, hij zegt: ‘ik zal zeggen dat ik je gespioneerd heb en dat het bij het onlf zit’.” (gehoorverslag

van het CGVS van 20 februari 2017 (hierna: CGVS-verslag 2), p. 8-9). Er zijn geen redenen, noch

worden deze aangegeven, waarom verzoeker niet eerder zou kunnen gemeld hebben dat de valse

beschuldigingen voortvloeien uit een conflict tussen verzoekers vader en A.A.S., een spion voor de

autoriteiten. Noch kan aangenomen worden dat verzoeker dit bij de Dienst Vreemdelingenzaken en

tijdens het eerste gehoor bij het CGVS vergeet te melden en zelf de naam van A.A.S. niet verklaart, laat

staan dat deze persoon door iedereen in het dorp gekend is. Dergelijke fundamentele aanpassingen

maken van verzoekers initiële asielrelaas een geheel andere situatie. Dit ondermijnt op zich reeds de

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen nu hij niet toelicht - terwijl hij hiervoor ruim de kan kreeg

- welke van de twee verhalen gevolgd moet worden en waarom.

2.11. Aldus kan geen geloof gehecht worden aan verzoekers verklaringen aangaande zijn vaders

voorgehouden problemen. Verzoekers eigen voorgehouden problemen zijn evenmin geloofwaardig, nu

deze volledig gebaseerd zijn op de ongeloofwaardig bevonden problemen van zijn vader.

2.12. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die

een ander licht kunnen werpen op de asielmotieven. Verzoeker beperkt zich aldus tot het herhalen van

het asielrelaas en het beklemtonen van de waarachtigheid ervan, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen

weerleggen.

2.13. 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

2.14. 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.

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

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

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

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.16. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.
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2.17. 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.

2.18. 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 zeven november 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


