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nr. 38 812 van 16 februari 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Djiboutiaanse nationaliteit te zijn, op 17 december 2009 heeft

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

16 november 2009.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 6 januari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 februari 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. TIELEMAN, die loco advocaat A. BERNARD verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 8 december 2008 het Rijk binnen en diende op 11
december 2008 een asielaanvraag in. Op 16 november 2009 werd een beslissing tot weigering van de
hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het
onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beweerde de Djiboutiaanse nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Djibouti-stad en te behoren tot een u

onbekende Soedanese etnie.

U werd op 28 januari 1986 geboren te Djibouti-stad. Uw vader was politiek actief voor de oppositiepartij PRD

en werd gerresteerd en na een detentieperiode van 1 jaar weer vrijgelaten. Begin 1999 werd uw vader een

tweede maal gearresteerd. In de loop van 1999 kon uw vader echter ontsnappen uit de Gabood-gevangenis. U

en uw familieleden hadden sinds zijn ontsnapping echter geen contact meer met uw vader. Uw moeder,

Kaltoum Abdiliahi Chirwa Djibril (O.V. nr. 4.870.090 – C.G. nr. 99/21903) vluchtte samen met uw zus Idyle naar
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België en vroeg op 27 augustus 1999 asiel aan. In 1999 trok u in bij uw grootmoeder langs moederszijde,

Mumina Gesale, en haar ongehuwde zoon en uw nonkel, Ilyas Abdillahi. Uw nonkel Ilyas Abdillahi was

verslaafd aan alcohol en drugs. Uw vader stierf op 7 november 2004 en zijn lijk werd op straat aangetroffen

zonder dat iemand zekerheid heeft over wat er met hem gebeurde. Op 28 april 2005 overleed uw grootmoeder

Mumina Gesale. U begon te werken als inwonende au pair bij diverse families. In 2006 reisde uw zus Nima

naar België. In 2007 begon u te werken als inwonende au pair bij de familie van Jama Awled. Op 2 september

2008 trok u naar de woning van uw nonkel, Ilyas Abdilahi in Quartier 4 om aldaar te gaan poetsen. Uw nonkel

vertelde u dat uw werkgever Jama Awled met u wilde huwen. U weigerde echter waarop nonkel Ilyas Abdilahi u

zei dat hij u gedwongen zou uithuwelijken aan Jama Awled. U was boos en trok naar de woning van uw

vriendin Hinda Ismail aan wie u het hele verhaal uit de doeken deed. Op 3 september 2008 kwam uw nonkel

Ilyas Abdilahi naar de woning van uw vriendin Hinda Ismail. Uw nonkel Ilyas Abdilahi vroeg u mee te gaan naar

zijn woning doch u weigerde. Hierop trok uw nonkel Ilyas Abdilahi aan uw haar en u begon te schreeuwen.

Enkele buren kwamen aangelopen en vroegen aan uw nonkel Ilyas Abdilahi om u met rust te laten. Uw nonkel

Ilyas Abdilahi voerde een discussie met de buren en in het tumult kon u ontsnappen. U doolde rond in de stad

en ’s avonds trok u opnieuw naar de woning van Hinda om er te overnachten. De volgende ochtend, op 4

september 2009, trok u opnieuw naar de stad en doolde er rond. U ontmoette een vrouw, Bosaad, en bracht de

nacht door in haar woning. De volgende dag, op 5 september 2009 verliet u de woning van Bosaad en liep uw

nonkel Ilyas Abdilahi tegen het lijf. Uw nonkel Ilyas Abdilahi was woedend en nam u mee naar zijn woning. Uw

nonkel Ilyas Abdilahi vertelde u dat hij reeds een geldbedrag ontving van uw werkgever Jama Awled en dat u

aldus een huwelijk met hem niet kon weigeren. Uw nonkel Ilyas Abdillahi sloot u op in een kamer en bedreigde

u met de dood indien u bleef weigeren te huwen met uw werkgever Jama Awled. Op 7 oktober 2008 lag uw

nonkel Ilyas Abdilahi stomdronken op de vloer wanneer uw tante langs moederszijde, Fatuma, met 4 mannen

inbrak in de woning om u te helpen onstnappen. U werd ondergebracht in de woning van uw tante Fatuma die

u vertelde dat ze u slechts kon helpen het land te verlaten. Op 8 oktober 2008 reisde u per bus van Djibouti-

stad naar Dire Dawa (Ethiopië) alwaar u op 8 oktober 2008 arriveerde. U nam onmiddellijk een bus naar Addis

Ababa (Ethiopië). Tijdens uw verblijf in Addis Ababa vernam u dat uw nonkel Ilyas Abdillahi u kwam zoeken in

Dire Dawa. Met een vlucht van Ethiopian Airlines vloog u op 8 december 2008 naar België. Op 11 december

2008 vroeg u asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw “vrees voor vervolging” in de zin van de

Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken.

U legde namelijk diverse vage en weinig aannemelijke verklaringen af die de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas in ernstige mate ondermijnen.

Ten eerste kan opgemerkt worden dat u verklaarde van 2007 tot september 2008 ingewoond te hebben als au

pair bij Jama Awled en zijn familieleden (gehoorverslag Commissariaat-generaal dd. 15 oktober 2009, p. 3) en

dat u nooit melding maakte van enige problemen die u gekend zou hebben met Jama Awled gedurende deze

periode. Bovendien verklaarde u dat Jama Awled u nooit persoonlijk aangesproken had in verband met een

huwelijk of een huwelijksaanzoek (p. 9). U beweerde dat u op 2 september 2008 door uw nonkel Ilyas Abdilahi

voor het eerst werd ingelicht over de huwelijksplannen die Jama Awled met u zou hebben (p. 9) en u voegde er

aan toe dat u Jama Awled sinds die dag nooit meer zag (p. 15). Er kan dan ook gezegd worden dat het hoogst

opmerkelijk is dat u onmiddellijk besloot het land te verlaten omwille van dit gedwongen huwelijk en dat u op

geen enkele manier poogde de man in kwestie, Jama Awled, te contacteren om enerzijds het verhaal van uw

nonkel te verifiëren en anderzijds Jama Awled op andere gedachten te brengen. Immers, gezien u nooit eerder

melding maakte van problemen met Jama Awdal is het niet uitgesloten dat u eventueel een overeenkomst met

hem kon bereiken betreffende het door u afgewezen huwelijksvoorstel. Wanneer de interviewer van het

Commissariaat-generaal u in dit verband vroeg “Wat zou kunnen gebeuren indien u rechtstreeks naar Jama

was gestapt en had gezegd dat u niet wilde huwen met hem?” (p. 15) repliceerde u “dat kan ik niet voorspellen

want dat gebeurde niet” (p. 15). Het is bijzonder opmerkelijk dat u klaarblijkelijk verkoos het land onmiddellijk te

ontvluchten om in het buitenland internationale bescherming te vragen terwijl u geen enkele poging heeft

ondernomen om in eigen land een oplossing of compromis uit te werken met met Jama Awled, de persoon die

aan de basis lag van uw problemen.

Ten tweede kan opgemerkt worden dat u alle informatie betreffende het feit dat Jama Awled met u een

gedwongen huwelijk zou willen aangaan hoorde van derden, met name uw nonkel Ilyas Abdilahi (p. 15) en dat

Jama Awled nooit in eigen persoon met één woord repte over zijn (huwelijks)plannen (p. 15). Er kan dan ook

de vraag gesteld worden of de beweringen die uw nonkel Ilyas Abdilahi deed betreffende het gedwongen
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huwelijk met Jama Awled wel aan de waarheid beantwoordden. Zo kan er enerzijds worden opgemerkt dat u

verklaarde dat uw nonkel Ilyas Abdilahi een alcohol- en drugsverslaafde was (p. 12) en dat u uw ganse

asielrelaas stoelt op de verklaringen van deze man. Anderzijds kan opgemerkt worden dat u vage verklaringen

aflegde betreffende de relatie tussen uw nonkel Ilyas Abdilahi en Jama Awled. Zo beweerde u dat uw nonkel

Ilyas Abdilahi en Jama Awled elkaar niet kenden (p. 12) doch dat Jama Awled u ooit vroeg wie uw verwanten

waren (p. 9), hoe uw verwanten heetten (p. 12) en waar uw familieleden woonden (p. 9) waarna Jama Awled

uw nonkel Ilyas Abdilahi zou opgezocht hebben (p. 12) om zijn huwelijkswensen kenbaar te maken. Er kan

echter opgemerkt worden dat uw verklaringen hierover bijzonder speculatief zijn. Zo verklaarde u niet te weten

wanneer Jama Awled uw nonkel Ilyas Abdilahi een bezoek bracht (p. 12), beweerde u dat Jama Awled een

geldsom aan uw nonkel Ilyas Abdilahi gaf (p. 12) doch verklaarde “geen idee” (p. 12) te hebben van het exacte

bedrag (p. 12), beweerde u dat indien het huwelijk zou doorgaan Jama Awled nog meer geld aan uw nonkel

Ilyas Abdilahi zou overmaken (p. 12) doch wanneer de interviewer u naar het bedrag vroeg kon u slechts in

vage bewoordingen repliceren “wellicht veel geld” (p. 12).

Ten derde kan opgemerkt worden dat uit uw asielrelaas geenszins blijkt dat er niet te ontkomen viel aan uw

nonkel Ilyas Abdilahi. Uit uw verklaringen blijkt namelijk dat op 3 september 2008 reeds kon ontsnappen uit de

handen van uw nonkel Ilyas Abdilahi nadat buren van Hinda riepen “laat het meisje met rust” (p. 11). Ook op 7

oktober 2008 verklaarde u ontsnapt te zijn uit de woning van uw nonkel Ilyas Abdilahi omdat uw tante Fatuma –

nota bene de zus van uw nonkel Ilyas Abdilahi - en 4 kennissen van haar u kwamen bevrijden (p. 13).

Uit dit alles blijkt dat u – vóór u uw land van oorsprong verliet – geen enkele zekerheid had over het feit of de

uitspraak van uw nonkel dat u met Jama Awled moest huwen waar was en dat u geen enkele poging heeft

gedaan om bij de persoon in kwestie na te gaan of hij werkelijk met u wilde huwen. U heeft bovendien

nagelaten om – indien de huwelijksplannen van Jama Awled reëel zouden zijn geweest – hem op de hoogte te

brengen van het feit dat u geen voorstander was van een huwelijk en om desgevallend een regeling met hem

te treffen die voor beide partijen aanvaardbaar was. Tot slot heeft u niet aangetoond dat u niet kon ontkomen

aan de druk van uw nonkel. Dit alles wijst erop dat uw vertrek uit uw land van oorsprong minstens voorbarig

was.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aangetoond dat u uw land van oorsprong werkelijk heeft

verlaten omwille van een ‘gegronde vrees voor vervolging’. Er dient eveneens vastgesteld te worden dat u

geen ‘reëel risico op lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming,

loopt of dat u zich kunt beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

Voorts kan er opgemerkt worden dat de asielaanvraag van uw moeder Kaltoum Abdiliahi Chirwa Djibril (O.V.

nr. 4.870.090 – C.G. nr. 99/21903) dd. 15 april 2005 zonder voorwerp werd verklaard en uw moeder aldus

nooit erkend werd als vluchteling.

Wat betreft het door u voorgelegde duplicaat van de Djiboutiaanse identiteitskaart op naam van Saredo Bachir

Amina uitgereikt op 3 juni 2008 (origineel werd uitgereikt op 2 februari 2005) kan enerzijds gezegd worden dat

het merkwaardig is dat u beweerde van 1999 tot 2005 (p. 7) in Quartier 4 gewoond te hebben (p. 3) en op het

moment dat uw identiteitskaart uitgereikt werd bij uw grootmoeder (p.7) in Quartier 4 resideerde (p. 3) hoewel

de door u voorgelegde identiteitskaart daarentegen meldt dat u in Quartier 7 gedomicilieerd staat (zie

informatie in administratief dossier). Uw verklaring voor deze anomalie, namelijk dat u “zomaar” (p. 7) en

“zonder speciale reden” (p. 7) verkeerdelijk het adres van uw vriendin in plaats van uw eigen adres opgaf (p. 7)

kan niet overtuigen. Anderzijds kan gesteld worden dat u verklaarde dat u op 12-jarige leeftijd de schoolbanken

verliet (p. 5) en na deze studies lager onderwijs niet meer studeerde (p. 5), geen cursussen (p. 5) noch

scholing (p. 5) meer volgde hoewel op de door u voorgelegde Djiboutiaanse identiteitskaart uitgereikt in 2005

vermeld staat dat u “student” was (zie informatie in administratief dossier). U verklaarde echter in 2005 geen

student geweest te zijn (p. 7) en vergoelijkte de foutieve informatie op uw identiteitskaart door te beweren dat

er bij jonge mensen die geen beroep hebben automatisch “student” genoteerd wordt (p. 7). Deze bewering is

echter weinig geloofwaardig.

Wat betreft het door u voorgelegde uittreksel uit de overlijdensakte van uw grootmoeder Moumina Guessale

Bahdon uitgereikt op 13 oktober 2009 te Djibouti-stad, het door u voorgelegde uittreksel uit de overlijdensakte

van uw vader Bachir uitgereikt op 30 juli 2006 te Djibouti-stad en het door u voorgelegde attest uitgegeven door

Mouvement pour le Renouveau démocratique et le Développement (Ancien PRD) uitgereikt op 12 oktober
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2009 te Kortrijk kan gezegd worden dat deze documenten geenszins een bewijs vormen van het door u

afgelegde persoonlijke asielrelaas.

Van het door u voorgelegde uittreksel uit uw geboorteakte op naam van Saredo Bachir Amina uitgereikt op 23

juli 2009 te Djibouti-stad kan gezegd worden dat dit document niets wijzigt aan het voorgaande gezien uw

identiteit en nationaliteit geenszins betwist worden.

U legde tot slot geen documenten voor die uw reisweg kunnen staven.

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. Als “ENIGE MIDDEL” roept verzoekster in “Schending van artikel 1 Conventie van Genève en artikel 48/3

Vreemdelingenwet; Schending van artikel 48/4 Vreemdelingenwet; Schending van de materiële

motiveringsverplichting als beginsel van behoorlijk bestuur”

2.2. Verzoekster voert aan dat “Artikel 62, 1ste lid van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 schrijft voor dat

de administratieve beslissingen met redenen omkleed worden” en meent “dat de bestreden beslissing

onvolledig en onjuist gemotiveerd is:”

2.3. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom

de administratieve overheid een beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe

bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster kritiek

uitbrengt op de inhoud van de motivering zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet

dienstig kan inroepen. Aangezien verzoekster de beoordeling van de aangehaalde feiten door de Commissaris-

generaal betwist, voert verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel

vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen, een bevoegdheid uit van

volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet 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). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoekster voert aan dat ze gevlucht is omdat “ze vreesde gedwongen te worden te huwen met een veel

oudere man.” De asielaanvraag werd afgewezen omdat verzoeksters verklaringen vaag en speculatief

voorkomen en verzoekster in Djibouti onvoldoende getracht zou hebben om in haar land van herkomst een

oplossing te bekomen voor haar problemen.

3.2. Verzoekster legt een geboorteakte en een identiteitskaart neer. Niettegenstaande verzoeksters identiteit

niet wordt betwist, zijn haar verklaringen over haar domicilie en beroep strijdig met de gegevens op de

voorgelegde identiteitskaart.

3.2.1. Verzoekster voert geen ernstige argumenten aan die de vastgestelde discrepanties kunnen toedekken.

Evenmin is geloofwaardig dat verzoekster als domicilie het adres van een vriendin zou opgeven omdat ze daar

regelmatig verbleef. Verzoekster geeft geen geldige reden op waarom ze voor haar overheid haar correcte

woonplaats zou verhullen, gezien het belang hiervan voor een goede administratie en desnoods bescherming.

Verzoekers toont niet aan dat het adres op haar identiteitskaart aan haar vriendin toebehoort noch dat “quartier

4 en 7 erg dicht bij elkaar” liggen. Verzoeksters toelichting dat student “een algemene titel [is] voor jonge

personen die geen officiële titel hebben in Djibouti” kan evenmin overtuigen te meer daar ze niet aantoont dat in
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Djibouti een leerplicht zou bestaan voor meisjes van haar leeftijd. Verzoekster gaat eraan voorbij dat de

tegenstrijdigheden grondslag vinden in het administratieve dossier en dat haar toelichtingen post factum

hieraan geen afbreuk doen. Verzoekster staaft geenszins haar blote beweringen noch biedt ze een

aannemelijke verklaring voor de tegenstrijdigheid met haar neergelegde identiteitskaart. Dit haalt haar

geloofwaardigheid onderuit.

3.3. Verzoekster stelt dat zij naar Europa reisde “met een vals paspoort” en geholpen werd door “een Somaliër”

die “reisde mee tot in België” (verslag DVZ, p.10). Verzoekster adstrueert haar reisweg niet terwijl zij,

aangezien zij met het vliegtuig naar Europa reisde, op zijn minst in het bezit moet zijn geweest van een

vliegtuigticket, instapkaart of bagagelabel waaruit kan blijken met welke vlucht, wanneer en waar zij in Europa

is aangekomen. Door geen reisbescheiden voor te leggen maakt verzoekster op vrijwillige wijze iedere controle

van haar reisweg onmogelijk. Verzoeksters verklaringen inzake haar reisweg kunnen evenmin overtuigen. Het

is een feit van algemene bekendheid dat passagiers op internationale luchthavens herhaaldelijk en op

systematische wijze onderworpen worden aan strenge en individuele controles van identiteits- en

reisdocumenten. Voor zover verzoekster verklaart de strenge douanegrens controle te hebben kunnen

omzeilen dient zij dit nauwgezet en overtuigend te kunnen toelichten. Dit is niet het geval. Overigens ziet de

Raad niet in waarom verzoekster illegaal diende te reizen aangezien zij geen gewag maakt van enige

problemen met de autoriteiten en stelt gevlucht te zijn omdat zij door een oom gedwongen werd te huwen. De

loutere bewering dat haar vader een politieke opposant was wordt door haar niet gestaafd en overigens kan dit

niet beletten dat verzoekster zelf wel een paspoort krijgt nu zij zonder problemen beroep kon doen op haar

overheid om een identiteitskaart te verkrijgen. Voorgaande vaststellingen ondermijnen verzoeksters algehele

geloofwaardigheid, in het bijzonder van haar voorgehouden illegale reisweg en de onmogelijkheid een paspoort

voor te leggen.

3.4. Verzoekster argumenteert verder dat “De dwang en het geweld die werden uitgeoefend op verzoekster

opdat ze zou huwen met een man die niet van haar keuze is, vormen daden van vervolging die zo ernstig van

aard zijn dat zij een schending vormen van de grondrechten van verzoekster. Het geweld dat op verzoekster

werd uitgeoefend was van gender-specifieke aard. Als vrouw in Djibouti kon ze er immers niet zelfstandig tegen

optreden. De kwetsbaarheid van verzoekster was des te groter omdat ze niemand meer had in Djibouti om voor

haar op te komen. Haar vader en haar grootmoeder waren overleden. Haar moeder en zussen woonden niet in

het land. De enige persoon die haar vertegenwoordigde was haar vervolger. De autoriteiten van Djibouti wilden

bovendien niet voor haar opkomen. Ze werd immers in verband gebracht met de politieke activiteiten van haar

vader. Haar vader was politiek actief voor de oppositiepartij PRD. Hij werd ervoor vervolgd, gearresteerd en

werd tenslotte in mysterieuze omstandigheden vermoord. De naam van verzoekster werd echter door haar

vaders activiteiten door de autoriteiten in verband gebracht met de activiteiten van PRD. Hieruit volgde dat

verzoekster nooit steun kreeg bij de autoriteiten.” Verzoekster “meent dat er in de redenering van de bestreden

beslissing geen rekening wordt gehouden met haar eigen ingesteldheid. Verzoekster had een zwakke positie in

de Djiboutaanse samenleving waardoor ze een grote vrees had om vervolgd te worden. Deze vrees is niet

enkel objectief gerechtvaardigd omwille van de algemene aanvaarding van gedwongen huwelijken in de

Djiboutaanse samenleving (cfr. Supra). Deze subjectieve vrees dient men ook te begrijpen in de concrete

context waarin verzoekster zich bevindt.”

3.4.1. Ten overvloede kan geen geloof worden gehecht aan verzoeksters bewering als au pair en dus

onbezoldigd gewerkt te hebben wanneer ze in haar eigen inkomsten moest voorzien. Zoals hoger gesteld is

haar verklaring dat ze niet naar school kon strijdig met haar identiteitskaart waarop staat dat ze studente was.

Het is overigens niet aannemelijk dat in een land waar vele meisjes niet naar school gaan en waar studeren

een privilege is, alle meisjes administratief tot studenten worden gepromoveerd. Verzoeksters relaas zelf is niet

onderbouwd. In zoverre aannemelijk zou zijn, quod non, dat verzoekster werkte, verklaarde ze geen problemen

te hebben gehad met haar werkgever. Het is dan ook bevreemdend dat verzoeksters werkgever zijn wens om

met haar te huwen nooit met haar besprak te meer daar ze toen bij hem inwoonde. Verzoekster zou dit huwelijk

enkel hebben vernomen via een onbetrouwbaar familielid. Dat verzoekster zich niet informeerde bij haar

werkgever om de waarachtigheid van deze beweringen van haar oom te bespreken of bij andere familieleden

te rade ging, is niet ernstig. Verzoeksters verklaringen aangaande haar opsluiting, toen zij “leefde op brood en

water” en uiteindelijk bevrijd werd door haar tante en vier “goede burgers” (CGVS-verhoor 15.10.2010, p.13)

die inbraken terwijl haar oom “was dronken op de grond” (gehoorverslag CGVS, 15.10.2009, p.12) komen

bovendien fantasierijk voor. Het beweerde gedwongen huwelijk steunt louter op loze verklaringen van een oom.

Verzoekster heeft familie en vrienden in Djibouti waarop ze zich kan steunen en die voor haar opkomen. Dat zij,

zoals het verzoekschrift stelt, een geïsoleerd leven leidt en niet kan ontkomen aan haar oom wordt hierdoor

ontkend. Verzoekster toont evenmin aan dat zij de bescherming niet kon inroepen van de autoriteiten.
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Verzoekster verklaarde enerzijds dat zij “had geen tijd” en anderzijds dat zij reeds eerder haar oom had willen

aangeven maar dat de politie weigerde haar te helpen omdat haar “vader was in de oppositie” (gehoorverslag

CGVS, 15.10.2009, p.15). Verzoekster toont niet aan dat haar vader een opposant was terwijl dit gemakkelijk

moet kunnen nu hij daarenboven ‘belangrijk’ was. Hoe dan ook verzoekster toont niet aan dat zij daarvoor zelf

problemen zou kunnen krijgen wanneer ze bescherming vraagt tegenover haar eigen oom. Verzoeksters

toelichtingen in het verzoekschrift zijn overigens strijdig met haar verklaringen in het administratieve dossier

aangezien verzoekster nooit problemen had met haar overheid, minstens wordt ze niet politiek vervolgd en

blijkt er uit haar verklaringen dat ze beroep kon doen op de administratieve diensten van de staat. Er kan

bezwaarlijk geloof worden gehecht aan de waarachtigheid van verzoeksters voorgehouden problemen.

Verzoekster maakt dan ook niet aannemelijk dat zij vervolging vreest in de zin van het Vluchtelingenverdrag.

De neergelegde documenten doen geen afbreuk aan voormelde vaststellingen.

3.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoekster meent in ondergeschikte orde in aanmerking te komen voor het subsidiair

beschermingsstatuut in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus. Deze elementen zijn noch geloofwaardig, noch gegrond. Uit verzoeksters

verklaringen en uit de andere elementen van het dossier blijkt geen reëel risico op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet.

4.3. Verzoekster toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de wet van 15

december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26

van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

5. Het aangehaalde middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien februari tweeduizend en tien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter,

dhr. J. D’HAESE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

J. D’HAESE K. DECLERCK
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