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nr. 71 396 van 6 december 2011

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 Eritrese nationaliteit te zijn, op 25 augustus 2011 heeft

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

20 juli 2011.

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 19 september 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 oktober 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die loco advocaat V. NEERINCKX verschijnt

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 3 november 2010 het Rijk binnen en diende op 4

november 2010 een asielaanvraag in. Op 20 juli 2011 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 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: de

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde de Eritrese nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 21 maart 1985 te

Nazaret, Ethiopië. U bent van Tigrinya afkomst. Uw ouders hebben eveneens de Eritrese nationaliteit.

Uw ouders en uw vier jaar oudere broer werden in 1998 echter gedwongen gedeporteerd naar Eritrea

tijdens het grensconflict tussen Ethiopië en Eritrea. U bleef achter bij uw Ethiopische meter en haar

echtgenoot in Nazaret. Na het vertrek van uw ouders en broer naar Eritrea werd u ziek en depressief. U

stopte zelfs met school in 2000. Uw meter besloot echter om te bidden voor u in de hoop dat u zich

beter zou voelen. Zij was lid van een Pinkstergemeenschap in Ethiopië. Toen u merkte dat het

inderdaad beter ging met uw gezondheid besliste u om zich eveneens te bekeren tot het pinkstergeloof.

In Ethiopië werkte u in de winkel van uw meter. Vanaf uw geboorte heeft u steeds in Ethiopië gewoond

maar op 5 maart 2010 besloot u om naar Eritrea te gaan, enerzijds omdat uw ouders er woonden en

omdat u vernomen had dat uw vader ernstig ziek zou zijn, en anderzijds omdat de familie waarbij u

verbleef, de kans had om naar de Verenigde Staten te trekken in het kader van het zogenaamde

‘Diversity-Visa’ programma georganiseerd door de Amerikaanse overheid. Bovendien had u problemen

met de vader van uw meter. Toen u zeventien was, heeft hij u seksueel misbruikt. Met de hulp van een

smokkelaar ging u via Soedan naar Eritrea, en trok u bij uw ouders in in de hoofdstad Asmara. Uw vader

was inderdaad ernstig ziek en overleed in juli 2010. In Asmara ontmoette u Sara die eveneens lid was

van een pinksterkerk. Zij introduceerde u in de pinkstergemeenschap van Asmara. In juli, nadat uw

vader gestorven was, werd u echter opgepakt door de politie toen u met anderen aan het bidden was in

uw woning. Jullie werden meegenomen naar het politiekantoor, werden geslagen door agenten en men

waarschuwde jullie dat jullie het pinkstergeloof niet meer mochten uitoefenen. Vervolgens werden jullie

vrijgelaten. Enkel de priester die eveneens was aangehouden, bleef achter in de cel. Sindsdien hebben

jullie geen nieuws meer ontvangen over hem. In september 2010 kwamen de autoriteiten opnieuw naar

uw huis, maar dit maal ging het over de militaire dienst; u was op dat moment niet thuis, maar uw

moeder zei tegen de militairen dat u nieuw in het land was en dat u totaal niet op de hoogte was over

het reilen en zeilen in Eritrea. De militairen repliceerden dat u in ieder geval de militaire dienstplicht zou

moeten vervullen aangezien u ouder dan achttien bent. Uw moeder zei dat ze hiermee akkoord ging

maar begon hierna onmiddellijk met de voorbereiding van uw vlucht uit Eritrea. Op 5 oktober 2010

verliet u Asmara en ging u via Tessenei naar Kassala, Soedan. Vervolgens bracht een smokkelaar u

naar Khartoum, waar u verbleef in een huis met nog vijf andere vrouwen tot 3 november 2011. Op deze

laatste datum nam u het vliegtuig naar Europa. U maakte een tussenstop maar u weet niet in welke stad

u uiteindelijk landde. Op 4 november 2010 kwam u aan in België en nog diezelfde dag vroeg u asiel aan

bij de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

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

het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

niet aannemelijk heeft gemaakt. U beweert Eritrea ontvlucht te zijn omdat u vreest opgesloten te

worden omwille van uw pinkstergeloof dat niet is toegelaten in uw land van herkomst, en omdat u er de

militaire dienstplicht niet wil vervullen omdat deze onbeperkt in tijd zou zijn. Er kan echter geen geloof

worden gehecht aan uw korte verblijf in Asmara en bij uitbreiding aan uw bewering als zou u over

de Eritrese nationaliteit beschikken. U slaagt er namelijk niet in aannemelijk te maken dat u op 5

maart 2010 vrijwillig naar Eritrea zou zijn gegaan, en dat u vanaf dat moment in Asmara zou hebben

gewoond tot het moment dat u beweert Eritrea ontvlucht te zijn. Vooreerst kunnen er enkele

opmerkingen gemaakt worden over uw kennis over Asmara en Eritrea in het algemeen. Zelfs

rekening houdend met uw korte verblijf in Asmara, is uw beperkte kennis over deze stad en over Eritrea

erg frappant. Tekenend voor deze beperkte kennis is uw antwoord op de vraag in welke stad u in Eritrea

gewoond heeft na uw vrijwillige terugkeer naar Eritrea in 2010. U antwoordt immers in eerste instantie

dat u in Endaspes woonde toen u naar Eritrea verhuisde (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Gevraagd of

dit een stad is, antwoordt u bevestigend (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Wanneer u vervolgens

gevraagd wordt waar deze stad gelegen is in Eritrea, antwoordt u eenvoudigweg in Eritrea zonder

verdere verduidelijking (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Wanneer dezelfde vraag dan herhaald wordt,

komt u weer niet verder dan te zeggen dat deze stad in Eritrea ligt (zie gehoorverslag CGVS, p.3).

Vervolgens wordt u gevraagd of het een grote stad of een kleine stad betreft, waarop u zegt dat het een

kleine stad is (zie gehoorverslag, CGVS, p.3). Wat verder tijdens het gehoor, nadat u heeft aangegeven

dat u vanuit Ethiopië via Soedan naar Eritrea bent teruggekeerd, wordt u gevraagd of de stad waar u

woonde in Eritrea kort bij de grens ligt of meer landinwaarts, waarop u antwoordt dat u het niet weet (zie

gehoorverslag CGVS, p.3). Nog later tijdens het gehoor maakt de interviewer u er attent op dat u tijdens

het interview voor de Dienst Vreemdelingenzaken heeft gezegd dat u in Asmara woonde waarop u
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reageert met de verklaring dat dit zo is en dat Endaspes een wijk in Asmara is (zie gehoorverslag

CGVS, p.5). Het is uitermate vreemd dat u in eerste instantie verklaart dat u woont in Endaspes

wanneer u gevraagd wordt in welke stad u woont, en dat u hierbij blijft, zelfs wanneer u gevraagd wordt

of dit een stad is en of het dan een kleine of grote stad is. Endaspes is immers een wijk van Asmara,

zoals u zelf later aangeeft wanneer u erop gewezen wordt dat u tijdens het gehoor op DVZ verklaard

heeft in Asmara te wonen. Het is alleszins erg merkwaardig dat u deze ‘stad’ initieel helemaal niet kan

situeren in Eritrea, en dat u zegt dat het een kleine ‘stad’ is terwijl het eigenlijk een wijk is in de grootste

stad van het land, namelijk Asmara (zie landeninfo, administratief dossier). Verder is uw kennis over

Asmara zelf ook erg beperkt. Wanneer u gevraagd wordt, welke wijken er naast de uwe lagen in

Asmara, kan u enkel de wijk Travilo vernoemen (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Op de vraag of u dan

nog andere wijken in Asmara kent, antwoordt u dat u geen andere wijken kent (zie gehoorverslag

CGVS, p.9). Gevraagd naar de belangrijkste gebouwen in uw wijk, kan u enkel het Palace hotel geven

(zie gehoorverslag CGVS, p.9). Vervolgens vraagt de interviewer hoe u dit gebouw kent waarop u

antwoordt dat u het hotel zag toen u ging wandelen terwijl u net eerder tijdens het gehoor had laten

vallen dat u meestal binnen bleef (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Gevraagd of u dan geen

andere belangrijke of opvallende gebouwen bent tegengekomen tijdens uw wandelingen, verklaart u

dan weer dat u niet veel mogelijkheden had om buiten te gaan (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Op de

vraag of uw wijk ver van het centrum was gelegen, antwoordt u nogal vaag dat het een beetje ver van

het centrum was (zie gehoorverslag CGVS, p.10), en wanneer u vervolgens gevraagd wordt of u vaak

naar het centrum van de stad ging en hoe u daar dan heen ging, verklaart u dat u het niet weet

(zie gehoorverslag CGVS, p.10). Ook op de vraag wat de belangrijkste straten en pleinen in Asmara

zijn, moet u het antwoord schuldig blijven (zie gehoorverslag CGVS, p.10). Het is bijgevolg opvallend

hoe beperkt uw kennis van de stad Asmara is. Van iemand die een half jaar in een bepaalde stad

heeft gewoond, mag toch verwacht worden op zijn minst een elementaire kennis van deze stad te

hebben wat bij u hoegenaamd niet het geval is. Ook uw kennis over Eritrea in het algemeen is niet

overtuigend. Het is erg merkwaardig dat u de zes regio’s van Eritrea letterlijk kan opsommen, net als de

negen etnische groepen die in Eritrea leven (zie gehoorverslag CGVS, p.10), terwijl u niet weet wat de

naam van het nationale tv-station is - u antwoordt enkel 'Eritrea' terwijl uit informatie blijkt dat de naam

van het TV-station ERI-TV is - (zie gehoorverslag CGVS, p.10 en informatie in uw administratief

dossier), u geen bekende Eritrese sporters of zangers 2 kent (zie gehoorverslag CGVS, p.10), niet weet

wie de huidige patriarch is in Eritrea (zie gehoorverslag CGVS, p.11) en u tenslotte geen namen van

Eritrese kranten kan geven (zie gehoorverslag CGVS, p.11). De weinige antwoorden die u wel kan

geven tijdens het gehoor komen bijgevolg niet doorleefd over en laten een ingestudeerde indruk na. Ook

wanneer u gevraagd wordt welke steden of dorpen u gepasseerd bent bij uw vlucht uit Eritrea naar

Soedan, antwoordt u dat u enkel Tessenei in Eritrea en Kassala in Soedan onthouden heeft (zie

gehoorverslag CGVS, p.8). U kan geen andere dorpen of steden tussen Asmara en de Soedanese

grens vernoemen. Uw kennis over de stad Asmara en over Eritrea in het algemeen is dan ook

allesbehalve overtuigend, zelfs rekening houdend met uw bewering als zou u slechts een half jaar in

Eritrea hebben gewoond. Voorts kunnen enkele bedenkingen gemaakt worden betreffende uw

beweerde vrijwillige terugkeer naar Eritrea vanuit Ethiopië op 5 maart 2010. Zo verklaart u met de hulp

van smokkelaars eerst naar Soedan te zijn gegaan, vervolgens zes dagen in Khartoum gebleven te zijn,

om vervolgens met de hulp van de smokkelaar naar Eritrea te zijn gegaan (zie gehoorverslag CGVS,

p.5). Wanneer u vervolgens gevraagd wordt waarom u met de hulp van smokkelaars via Soedan

vrijwillig terug naar Eritrea ging, en niet gewoon zelf onmiddellijk naar Eritrea ging, gezien uw Eritrese

nationaliteit, antwoordt u eerst ontwijkend dat uw ouders gedeporteerd werden in 1998 en dat ze er

vanaf dan leefden (zie gehoorverslag CGVS, p.3), om vervolgens, nadat de vraag u nogmaals gesteld

wordt, te verklaren dat u niet wist dat het ook zo kon, en dat het al lang geleden was dat u gescheiden

werd van uw ouders (zie gehoorverslag CGVS, p.4). Het is toch wel heel opmerkelijk dat u met de hulp

van smokkelaars, via Soedan, vrijwillig naar Eritrea zou zijn gaan, terwijl u toch beweert de Eritrese

nationaliteit te hebben, die u toelaat op een legale manier naar Eritrea terug te keren, waar uw ouders

zouden leven. Uw verklaring dat u niet wist dat dit mogelijk was, is bezwaarlijk overtuigend te

noemen. Ook betreffende de gedwongen deportatie van uw ouders in 1998 naar Eritrea tijdens het

grensconflict kunnen een aantal opmerkingen gemaakt worden. Zo slaagt u er niet helemaal in een

overtuigende verklaring te geven voor het feit dat uw broer wel mee naar Eritrea ging en u achterbleef in

Ethiopië tijdens de gedwongen deportatie van uw ouders. Uw verklaring als zou u de kleine dochter

geweest zijn komt niet heel overtuigend over aangezien uw broer slechts vier jaar ouder is (zie

gehoorverslag CGVS, p.5 en p.9). Wanneer u verder gevraagd wordt waarom uw ouders indertijd naar

Karthoum zijn verhuisd vanuit hun streek van herkomst in Eritrea, moet u het antwoord schuldig blijven



RvV X - Pagina 4 van 8

(zie gehoorverslag CGVS, p.5). Gevraagd of jullie hier dan niet over spraken, antwoordt u van niet (zie

gehoorverslag CGVS, p.5). Vervolgens wordt u gevraagd waar uw ouders hebben geleefd in Eritrea,

voordat ze naar Ethiopië verhuisden, en ook hier antwoordt u dat u het niet weet (zie gehoorverslag

CGVS, p.5). Het is toch wel heel bevreemdend dat u niet zou weten van waar uw ouders oorspronkelijk

afkomstig zouden zijn in Eritrea, en het is niet erg aannemelijk dat jullie hier nooit over gesproken

zouden hebben. Deze verklaringen ondermijnen dan ook verder de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas. Verder kan u niet overtuigen wat de religieuze context betreft in Eritrea. U verklaart dat

u reeds pinkstergelovige was in Ethiopië, met name sinds 1998, nadat uw ouders gedwongen

gedeporteerd waren (zie gehoorverslag CGVS, p. 11). In Asmara beweert u kennis gemaakt te hebben

met de lokale pinkstergemeenschap via uw vriendin Sara, die ook pinkstergelovige is, en die u in deze

gemeenschap introduceerde (zie gehoorverslag CGVS, p.10). U geeft tijdens het gehoor aan dat er in

Eritrea twee godsdiensten zijn toegelaten, met name het orthodoxe geloof en Islam (zie gehoorverslag

CGVS, p.12). U blijkt niet te weten dat de Lutheriaanse evangelische kerk en het Katholicisme eveneens

toegelaten zijn in Eritrea (zie gehoorverslag CGVS, p.14; zie landeninformatie, administratief dossier).

Dit is erg merkwaardig aangezien de Lutheriaanse kerk als evangelische kerk het dichtst aanleunt bij

de pinksterkerken, waarvan u zelf beweert lid te zijn sinds 1998 in Ethiopië, en sinds 2010 in

Eritrea. Wanneer u gevraagd wordt sinds wanneer het pinkstergeloof dan niet meer is toegelaten in

Eritrea, antwoordt u dat u het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p.11). Wanneer u vervolgens

gevraagd wordt of u wist dat het pinkstergeloof verboden was in Eritrea, voordat u vrijwillig naar Eritrea

terugkeerde, antwoordt u dat u hier niet van op de hoogte was, en dat u dit pas vernam toen u in Eritrea

aankwam (zie gehoorverslag CGVS, p.12). Het is niet heel erg aannemelijk dat u niet op de hoogte

geweest zou zijn van het verbod van het pinkstergeloof in Eritrea voordat u naar Asmara zou zijn

gegaan, aangezien u beweert reeds lid te zijn van deze geloofsgemeenschap in Ethiopië sinds 1998.

Het is niet erg geloofwaardig dat het verbod van het pinkstergeloof dat in 2002 in Eritrea werd opgelegd,

niet ter sprake zou zijn gekomen in de pinkstergemeenschappen van buurland Ethiopië (zie

landeninformatie, administratief dossier). Bovenstaande vaststellingen leiden ertoe dat er geen

geloof kan worden gehecht aan uw beweerde korte verblijf in Asmara, en bij uitbreiding aan uw

bewering als zou u over de Eritrese nationaliteit beschikken. Bijgevolg komt de

geloofwaardigheid van de door u beweerde problemen in Asmara, die hieruit voortvloeiden,

eveneens in het gedrang. Bovendien kunnen nog enkele algemene bemerkingen gemaakt

worden. Zoals eerder werd opgemerkt is het niet aannemelijk dat u er niet van op de hoogte zou

geweest zijn dat het pinkstergeloof niet toegelaten is in 3 Eritrea voordat u vrijwillig naar Asmara ging

gegeven het feit dat u reeds pinkstergelovige was in Ethiopië sinds 1998, aldus uw verklaringen.

Dezelfde bedenking kan gemaakt worden bij het feit dat u niet op de hoogte zou geweest zijn over het

bestaan van de ongelimiteerde militaire dienstplicht in Eritrea voor u zich naar Asmara zou begeven

hebben om uw ouders er te gaan vervoegen. U beweert immers dat u geen rechtstreeks contact had

met uw ouders toen zij in Eritrea waren, en u in Ethiopië, maar dat u via uw nicht in de Verenigde

Staten, op de hoogte bleef van de situatie van uw ouders in Eritrea (zie gehoorverslag CGVS, p.6-7).

Het is dan ook niet aannemelijk dat uw nicht in de VS u niet op de hoogte zou hebben gebracht van de

problemen met uw broer, van wie uw ouders geen nieuws meer zouden hebben ontvangen sinds zijn

oproeping voor de militaire dienstplicht (zie gehoorverslag CGVS, p.5), en aldus de militaire dienst niet

zou vermeld hebben. In ieder geval is het merkwaardig dat u vrijwillig terug naar Eritrea zou zijn gegaan,

om na twaalf jaar terug herenigd te worden met uw ouders, om vervolgens amper zes maanden later dat

land te moeten ontvluchten omwille van uw pinkstergeloof en omwille van het feit dat u uw militaire

dienstplicht niet zou willen doen, twee problemen die u toch had kunnen of moeten voorzien, zeker

indien u werkelijk Eritrese roots had. Deze overwegingen ondermijnen bijgevolg verder de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het geheel. U legt tenslotte geen documenten voor ter

bevestiging van uw identiteit of uw nationaliteit, noch ter staving van uw asielrelaas. Bovenstaande

vaststellingen leiden er dan ook toe dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw Eritrese

nationaliteit, noch aan uw beweerde verblijf in Asmara. Gelet op het geheel van voorgaande

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

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

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

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

C. Conclusie
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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. 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). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. 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).

2.2. Verzoekster onderwerpt de in de bestreden beslissing opgenomen vaststellingen aan een

inhoudelijke kritiek. Zij voert bijgevolg de schending aan van de materiële motiveringsplicht zodat het

middel vanuit dit oogpunt zal worden onderzocht.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoekster verklaart Eritrea te zijn ontvlucht omdat zij er geviseerd werd door de autoriteiten

omwille van haar lidmaatschap van de pinkstergemeenschap. De asielaanvraag werd afgewezen omdat

verzoekster haar beweerde Eritrese nationaliteit en afkomst niet kan overtuigen, en derhalve evenmin

haar hierop gebaseerde asielmotieven.

3.2. Voor iedere vorm van internationale bescherming, zowel voor de status van vluchteling als voor de

subsidiaire bescherming, berust de plicht tot medewerking op de verzoekende partij. Deze dient ter

staving van haar asielaanvraag zo spoedig mogelijk alle nuttige elementen noodzakelijk voor de

beoordeling van haar verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen, naast coherente en gegronde

verklaringen, onder meer alle documenten van verzoekende partij en relevante familieleden met

betrekking tot identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken,

reisroutes en reisdocumenten (richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

met artikel 4, lid 1 en 2 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004). Bij het ontbreken

van deze elementen dient een aannemelijke verklaring gegeven te worden. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43.027) en het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd met

algemeen bekende feiten.

3.3. Verzoekster legt geen enkel document neer ter adstructie van haar asielaanvraag. Verzoekster

verklaart dat zij in Eritrea over een Eritrese identiteitskaart beschikte maar dat “de smokkelaar heeft het

gestolen” (gehoorverslag CGVS, p.7), wat echter slechts een loutere bewering is die niet wordt gestaafd.

Verzoekster legt evenmin documenten neer waaruit haar jarenlange verblijf in Ethiopië kan blijken.

Verzoekster beweert dat zij “had geen enkel document in Ethiopië” (gehoorverslag CGVS, p.7), doch

licht niet toe waarom zij in het dagelijkse leven in Ethiopië geen identiteitsdocumenten behoefde noch

hoe zij in Ethiopië naar school kon gaan zonder over een identiteitsdocument te beschikken. Aldus kan

de Raad slechts vaststellen dat verzoekster noch haar voorgehouden identiteit staaft, noch haar

reisweg, noch haar asielmotieven.

3.4. Dat verzoekster haar asielaanvraag niet adstrueert klemt temeer nu haar verklaringen evenmin

kunnen overtuigen en verzoeksters kennis van Eritrea op verschillende vlakken onvoldoende bleek te

zijn. Voor zover verzoekster haar beweerde Eritrese nationaliteit en afkomst de kern uitmaakt van haar
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asielaanvraag maar zij deze niet staaft aan de hand van documenten, kan redelijkerwijze verwacht

worden dat deze minstens kan blijken uit haar verklaringen. Dit is echter niet het geval.

3.5. De commissaris-generaal oordeelt terecht dat het merkwaardig is dat ter verhoor verzoekster wel

over een algemene kennis van Eritrea en Assab bleek te beschikken en onder meer de 6 Eritrese regio’s

kon noemen en de negen etnische groepen die in Eritrea leven, maar echter onwetend bleek te zijn met

betrekking tot andere, meer elementaire en voor de hand liggende gegevens als de namen van Eritrese

TV-zenders, kranten, bekende Eritreeërs, etc.

3.5.1. Verzoekster voert aan dat “de Commissaris-Generaal houdt hierbij onvoldoende rekening met de

zeer korte tijdsspanne waarin verzoekster in Eritrea heeft verbleven; verzoekster is er nauwelijks 6

maanden geweest. Dit is een zeer korte periode hetgeen verklaart dat zij niet op alle vragen m.b.t.

Asmara een antwoord kon formuleren. Daarbij komt dat verzoekster analfabeet is, dus niet kan lezen of

schrijven, zodat zij eventuele straatnamen of andere van duidingen niet kon lezen” en “verzoekster niet

veel buitenkwam, hetgeen zij uitdrukkelijk heeft aangegeven in haar gehoor ( p. 9 gehoorverslag)”.

3.5.2. Verzoekster toont echter niet aan dat de korte duur van haar verblijf en haar analfabetisme haar

belemmerden om kennis te hebben van concrete gegevens uit haar eigen, directe leefwereld waar zij

zelf voortdurend mee werd geconfronteerd. Voor zover verzoekster gedurende zes maanden in Asmara

woonde, en er “ging wandelen” (gehoorverslag CGVS, p.9), kan redelijkerwijze verwacht worden dat zij

haar leven en omgeving in Asmara kan beschrijven. Het is dan ook niet ernstig dat verzoekster

onbekend is met elementaire gegevens uit haar eigen, directe leefwereld, geen banken noch bekende

straten en pleinen kent in Eritrea maar enkel “een hotel Palace genaamd”, evenmin de weg van haar

wijk naar het centrum van Asmara kan beschrijven en zelfs geen duidelijke, eenduidige verklaringen

aflegde inzake de wijk en stad waar ze woonde (gehoorverslag CGVS, p.9-10). Verzoekster licht toe

“Dat zij aanvankelijk bevestigend antwoordde op de vraag of dit een “stad” was, is te verklaren door de

onzekerheid van verzoekster nopens de vraag wat de dossierbehandelaar juist verstond onder “stad”;

daarbij komt dat verzoekster onmiddellijk nadien verklaard heeft dat het een “kleine stad” is om

uiteindelijk spontaan te verklaren dat Endaspes een wijk is in Asmara” en bevestigt derhalve de

bevinding van de commissaris-generaal dat zij in de loop van het verhoor haar verklaringen op dit punt

wijzigde en aanpaste naarmate werd doorgevraagd. Dat het een opmerking “veeleer van

terminologische aard” betreft en dat verzoekster “heeft geen enkele vertrouwdheid met de structuur in

Belgie, en weet zelfs niet of de notie “wijk” in België bestaat” kan de vastgestelde vaagheden in

verzoeksters verklaringen evenmin vergoelijken. Aldus biedt verzoekster geen aannemelijke verklaring

voor de grove hiaten in haar verklaringen. De commissaris-generaal oordeelt dan ook terecht dat de

algemene kennis die verzoekster inzake Eritrea kon etaleren en waar verzoekster ook in het

verzoekschrift op wijst, ingestudeerd voorkomt, wat haar geloofwaardigheid op fundamentele wijze

ondergraaft.

3.6. Verder zijn verzoeksters verklaringen inzake haar vrijwillige migratie van Ethiopië naar Eritrea en de

dienstplicht in Eritrea geheel ongeloofwaardig en kunnen geenszins geobjectiveerd worden.

3.6.1. Verzoekster is niet ernstig waar zij argumenteert dat “Anderzijds is het vertrek naar Eritrea (naar

haar ouders) niet het gevolg van een vrije keuze, maar veeleer een gedwongen keuze ingevolge een

noodlottige samenloop van omstandigheden (de vader van verzoekster was ernstig ziek (en overleed)

en anderzijds kon de meter (en haar familie) naar de VSA trekken, in hat kader van het Diversity - USA

programma” en aldus betwist “dat het een weloverwogen en vrije keuze was in hoofde van verzoekster

om naar Eritrea te trekken”, nu uit het administratief dossier ontegensprekelijk blijkt dat zij in de loop van

haar asielprocedure ten allen tijde, zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken als op het CGVS,

ondubbelzinnig verklaarde vrijwillig naar Eritrea te zijn vertrokken. Ook al zou verzoekster haar zieke

vader willen weerzien, dan nog toont ze niet aan dat ze hiervoor haar leven, werk en vrienden in Ethiopië

diende achter te laten. Daarenboven maakt verzoekster geen migratie naar Eritrea aannemelijk.

3.6.2. Waar verzoekster inzake de concrete omstandigheden van haar migratie naar Eritrea aanvoert dat

haar eis “werd georganiseerd door smokkelaars en dat zij als dusdanig geen zeggenschap had in de

keuze van reisroute of -middelen” en dat zij had “ten andere voorheen nooit gereisd zodat zij ook geen

enkele vertrouwdheid heeft met de mogelijkheden om het land te verlaten” gaat zij eraan voorbij dat het

gegeven dat deze feiten een manifeste afwijking vormden op de alledaagsheid en van determinerende
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invloed zijn geweest op verzoeksters verdere leven, net toelaat te verwachten dat deze feiten in het

geheugen gegrift zouden zijn zo zij zich in werkelijkheid zouden hebben voorgedaan. Verzoekster was

bovendien een volwassen vrouw van vijfentwintig jaar zodat niet kan worden ingezien waarom ze uit

Ethiopië moet vertrekken omdat haar meter naar de Verenigde Staten vertrekt. In zoverre verzoekster

haar ongeletterdheid inroept om haar onwetendheid te verschonen kan worden vastgesteld dat dit haar

niet heeft belet om een veel ingrijpendere reis naar Europa op te zetten. Verzoeksters verklaringen zijn

ongerijmd, ze beweert een standvastige en doorgedreven wil en overtuiging te hebben om zich te

bekeren, om te migreren naar Eritrea en Europa, maar zou onbekwaam zijn om dit alles toe te lichten.

Verzoeksters toelichtingen komen opportunistisch voor.

3.6.3. Ook inzake verzoeksters onbekendheid met haar kerkgemeenschap komt verzoekster niet verder

dan te herhalen dat de “Commissaris-Generaal houdt onvoldoende rekening met het specifieke profiel

van verzoekster: verzoekster is een jonge vrouw van 25 jaar, is analfabeet en heeft steeds in het

besloten milieu van haar oude meter geleefd”. Ze licht echter niet toe waarom haar 25-jarige leeftijd,

analfabetisme en samenzijn met haar “oude meter” haar belemmeren kennis te hebben van de religie

die zij aanhangt, wat temeer klemt nu ze beweert dat de spirituele nood om haar geloof te beleven

dermate was dat zij hiervoor naar Europa vluchtte en meent nood te hebben aan internationale

bescherming. Van iemand die beweert Eritrea te zijn ontvlucht omdat zij er vervolgd werd omwille van

haar lidmaatschap van een verboden, clandestiene religieuze gemeenschap, kan redelijkerwijze

verwacht worden dat zij haar verboden religie uitvoerig kan toelichten en deze ook kan situeren in de

Eritrese religieuze context. Het is dan ook onaanvaardbaar dat verzoekster geen elementaire kennis

heeft van deze religie en de Eritrese religieuze context, zelfs niet wist welke religies in Eritrea toegelaten

zijn. Verder ondergraaft verzoeksters bemerking dat er “in hoofde van verzoekster of haar familieleden

geen enkele gerichtheid of interesse in de religieuze of politieke context van Eritrea” was, haar

betrokkenheid bij de Pinksterbeweging nu dit verbod de veiligheid van de gelovigen rechtstreeks treft en

de religieuze gemeenschap in zijn essentie aantast wanneer hun ontmoetingen een clandestien karakter

krijgen. Verzoekster blijft bij losse boute beweringen die geenszins aantonen dat ze in Eritrea was en er

bij een verboden kerk aangesloten was.

Het al dan niet vrijwillig terugkeren naar Eritrea kan bezwaarlijk verzoekster behoeden voor de realiteit in

Eritrea. Dat ze niet bekend was met de dienstplicht in Eritrea ondergraaft verder haar migratie naar Eritrea.

Evenmin ziet de Raad in hoe verzoeksters opmerking “dat haar broer zich wel heeft aangemeld voor de

militaire dienstplicht” kan vergoelijken dat haar verklaringen niet geobjectiveerd kunnen worden.

Verzoeksters verklaringen inzake de militaire dienstplicht in Eritrea zijn vreemd aan het

maatschappelijke belang dat dit doorgedreven gemilitariseerd land kenmerkt (zie administratief dossier).

3.7. Voorts kan uit verzoeksters verklaringen geenszins blijken dat ze ooit stappen heeft gezet om

Eritrese documenten te verkrijgen. Ze zou op 5 maart 2010 illegaal naar Eritrea gegaan zijn en zeven

maanden later zou ze opnieuw vertrokken zijn. Verzoekster kent haar stad niet zodat niet aannemelijk is

dat ze bij de administratieve diensten het nodige heeft gedaan om haar nationaliteit te veranderen.

3.8. Aldus tasten niet enkel omwille van verzoeksters ongerijmde verklaringen, die bovendien op

essentiële punten strijdig zijn met objectieve landeninformatie, de waarachtigheid van haar Eritrese

nationaliteit aan, maar bovendien kan niet uit de elementen van het administratief dossier en het

verzoekschrift worden afgeleid dat verzoekster ooit pogingen ondernam om te verzaken aan haar

Ethiopische nationaliteit en een nieuwe, Eritrese nationaliteit aan te vragen.

3.9. 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 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

vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op
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dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Aangezien verzoekster geenszins aannemelijk maakt niet

langer over de Ethiopische nationaliteit te beschikken en de Eritrese nationaliteit te hebben aangenomen toont

zij evenmin aan dat haar asielaanvraag dient te worden afgewogen ten opzichte van de algemene situatie in

Eritrea. Noch uit verzoeksters verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat zij

voldoet aan de criteria van artikel 48/4 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. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 zes december tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


