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nr. 72 820 van 6 januari 2012

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 Tsjadische nationaliteit te zijn, op 31 oktober 2011

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

staatlozen van 29 september 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 28 november 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 december 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. GONNISSEN, die 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. X, die verklaart van Tsjadische nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 5 december 2010 en heeft zich vluchteling verklaard op 6 december 2010.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 30 maart

2011 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 7 juli en 31 augustus 2011.

1.3. Op 29 september 2011 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart een Tsjadisch staatsburger van Zaghawa-origine te zijn afkomstig van Andjarass. U bent

in Tina getrouwd met A(…) N(…) B(…), met wie u twee kinderen heeft. Uw man heeft twee

andere vrouwen H(…) en H(…), die in Tina wonen. Tien jaar geleden verhuisde u naar de

hoofdstad N’Djamena en u woonde er in de wijk Sabangali. De dochter van uw zus, Y(…)

T(…) (dossiernummer CGVS 10-22484), woonde bij u sinds haar moeder met een nieuwe man

hertrouwde. Op 2 februari 2008 werd de hoofdstad N’Djamena door de rebellen aangevallen. U vluchtte

de dag erna met uw nichtje Y(…) T(…) naar Angeli, waar u vijf dagen hebt verbleven. Hierna keerde u

terug naar N’Djamena. Jullie huis werd bij de aanval van de rebellen vernield. U en uw nichtje gingen bij

de buurvrouw S(…) wonen. U had geen politieke activiteiten in Tsjaad, maar uw broers en

familie behoren tot de rebellen. U bent verre familie van de rebellenleider T(…) E(…) B(…). T(…) werd

op 24 januari 2009 verkozen als de leider van alle rebellen in Tsjaad. Die dag werd de zus van T(…),

G(…) N(…) vermoord. U werd op 25 januari 2009 gearresteerd en naar de gevangenis gebracht. U

werd beschuldigd van contacten te hebben met uw broers die bij de rebellen zijn. U werd ervan verdacht

te spioneren en informatie door te geven aan de rebellen. U ontsnapte uit de gevangenis op 5

november 2010. U ging naar Kousri, waar uw buurvrouw S(…) uw nichtje Y(…) naartoe bracht. Samen

met Y(…) reisde u verder naar Douala, Kameroen. U bent op 8 november 2010 in Douala aangekomen.

U verliet samen met uw nichtje Y(…) D(…), Kameroen op 4 december 2010 en op 6 december 2010

in België asiel gevraagd.

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 verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten nadat u problemen kende met de autoriteiten

van Tsjaad en u ervan beschuldigd werd contacten te hebben met de rebellen, maar volgende

bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u verklaart familiebanden te hebben met de rebellen

(zie gehoor CGVS, p.4). U verklaart dat u familie bent van de rebellenleider T(…) E(…) B(…) (sic),

waarmee u meer dan waarschijnlijk T(…) E(…) bedoelt (zie informatie administratieve dossier). U

verklaart in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal, ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken

dd.21.3.2011, dat uw neef T(…) A(…) is en tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal verklaart

u dat hij T(…) E(…) B(…) heet (zie gehoor CGVS, p.4). Het is opmerkelijk dat u de correcte naam van

deze persoon niet zou kennen. Daarbij is het bevreemdend dat u nooit over een naam van de

rebellengroepering zou hebben gehoord. U stelt dat T(…) de chef is van alle rebellen, maar u kunt niet

preciseren over welke rebellen het gaat (zie gehoor CGVS, p.4). Later tijdens hetzelfde gehoor verklaart

u dat de rebellengroepering van T(…) samen met de rebellen van M(…) N(…) de hoofdstad

hadden aangevallen, maar u kent de naam van de rebellengroepering van M(…) N(…) niet (zie

gehoor CGVS, p.7). Wanneer u wordt gevraagd of u gehoord heeft over namen van de rebellen,

antwoordt dit niet te kennen (zie gehoor CGVS, p.7). Het is weinig aannemelijk dat u familieleden hebt

bij de rebellen – met wie u volgens uw verklaringen contact heeft – en u nooit over enige benaming van

de rebellengroeperingen zou hebben gehoord. U verklaart dat de hoofdstad N’Djamena werd

aangevallen door de rebellen in 2008, maar u blijkt zich niet te herinneren in welke maand dit was (zie

gehoor CGVS, p.7). Wanneer de vraag opnieuw wordt gesteld, antwoordt u dat het in 2008 was maar u

niet weet in welke maand. Het is merkwaardig dat u zich niet preciezer zou herinneren wanneer de

hoofdstad werd aangevallen en u voor enkele dagen de stad diende te verlaten. U stelt dat de rebellen

zich hadden teruggetrokken, maar u blijkt niet op de hoogte van de gevolgen van deze aanval (zie

gehoor CGVS, p.8). U stelt niet te weten wat er met de aanvoerders van de rebellen is gebeurd (zie

gehoor CGVS, p.8). Het is weinig aannemelijk dat u niet meer informatie heeft over deze aanval op

N’Djamena in 2008. Bovenstaande vaststellingen tasten de geloofwaardigheid van uw verklaringen

reeds grondig aan.

Verder dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten, die de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder ondermijnen. Zo verklaart u dat

uw huis vernield was na de aanval op N’Djamena en u geeft aan dat u hierna bij uw vriendin S(…)

woonde. U verklaart verder dat u in het appartement van S(…) werd gearresteerd, maar u maakt niet

aannemelijk hoe het geweten was dat u daar verbleef (zie gehoor CGVS, p.8). Wanneer u deze vraag

wordt gesteld, antwoordt u immers vaagweg dat iedereen elkaar kent en het een kleine stad is,

waardoor het geweten was dat u verhuisd was en u bij S(…) woonde (zie gehoor CGVS, p.8). Daarbij is

het merkwaardig dat u pas op 25 januari 2009 wordt gearresteerd en beschuldigd van contacten te

hebben met de rebellen. U stelt dat T(…) zich al sinds 2005 tegen de president verzet en uw neven
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allen bij de rebellengroepering van T(…) zijn. U verklaart dat het waar was dat u contacten had met uw

neven G(…), B(…) en H(…) A(…) A(…), waardoor het merkwaardig is dat u pas een hele tijd na de

aanval op N’Djamena problemen zou kennen met de autoriteiten van Tsjaad. Overigens dient te worden

opgemerkt dat u beschuldigd werd van contacten te hebben met de rebellen en de autoriteiten u

vroegen om anderen te verklikken. U werd gevraagd om namen te geven van personen wiens familie bij

de rebellie zaten (zie gehoor CGVS, p.10). U kon geen enkele naam geven. Gelet op bovenstaande

onwetendheden is het weinig aannemelijk dat u ongeveer twee jaren wordt vastgehouden en dat de

autoriteiten u blijvend zouden viseren met het oog op politieke vervolging.

Vervolgens met betrekking tot uw detentie dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen

weinig doorleefd overkomen. Zo werd de vraag hoe u uw dag doorbracht meermaals herhaald. U

antwoordde aanvankelijk kortweg door te stellen dat u nooit bent buiten geweest (zie gehoor CGVS,

p.10). Bij herhaling van de vraag ontwijkt u de vraag opnieuw en u begint te vertellen hoe u na twee

jaren de gevangenis verliet (zie gehoor CGVS, p.10). Opnieuw wordt de vraag hersteld en dan verklaart

u dat u (in uw cel) zat en u geen activiteiten had. U voegt toe dat u niet kon slapen in de cel en u zich

neerzette in de ene hoek en later in de andere hoek van de cel (zie gehoor CGVS, p.10). Wanneer u

wordt gevraagd waarover u met de andere drie vrouwen die in uw cel zaten sprak, antwoordt u dat ze

heel weinig spraken en dat jullie wat uitwisselden over elkaars problemen. Wanneer u erop wordt

gewezen dat twee jaar een lange tijd is en de vraag wordt gesteld waarover jullie nog spraken,

antwoordt u in algemene bewoordingen dat jullie over niets anders spraken, dat jullie (in jullie cel) zaten

(zie gehoor CGVS, p.11). Van iemand die beweert twee jaren in een gevangeniscel te hebben

doorgebracht en die de vraag wordt gesteld hoe haar dag in de cel eruit zag, kan toch enigszins

verwacht worden dat zij spontaan zou beschrijven hoe ze haar dagen doorbracht in de gevangenis. Men

kan verwachten dat men preciezere herinneringen overhoudt aan een detentieperiode van twee jaren.

Bovenstaande vage verklaringen en onwetendheden ondermijnen verder uw asielrelaas.

Daarenboven dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw ontsnapping en uw vertrek

uit Tsjaad. Zo is het opmerkelijk dat u niet meer informatie heeft over de manier waarop uw ontsnapping

uit de gevangenis werd geregeld. U verklaart dat de bewakers u meldden dat uw familie had betaald

voor uw vertrek uit de gevangenis (zie gehoor CGVS, p.11). U blijkt niet te weten wie van uw familie

is tussengekomen, noch hoeveel er werd betaald (zie gehoor CGVS, p.11). Ook na uw vertrek uit

de gevangenis heeft u zich niet ingelicht over hoe uw ontsnapping werd geregeld. Wanneer u

wordt gevraagd of u via uw vriendin S(…) nieuws had over uw familie, antwoordt u uitdrukkelijk dat u

niet het idee had om dit aan S(…) te vragen (zie gehoor CGVS, p.11). Bij herhaling van de vraag, stelt

u dat u van S(…) vernam dat uw kinderen door hun vader waren meegenomen, maar u hebt

verder geen nieuws van uw familie (zie gehoor CGVS, p.12). Ook na uw aankomst in België verklaart u

geen contact te hebben met uw familie in Tsjaad (zie gehoor CGVS, p.2), noch te weten of de rebellen

nog actief zijn en wat de actuele situatie is (zie gehoor CGVS, p.12). Er mag van u verwacht worden dat

u, in uw vermeende situatie, op welke wijze dan ook, zou getracht hebben contact op te nemen met

uw thuisbasis om te vernemen hoe de situatie geëvolueerd is. Dat u hebt nagelaten dit te doen, doet

verder afbreuk aan de ernst van uw voorgehouden vrees voor vervolging.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor

vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij een

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

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

De door u neergelegde identiteitskaart (afgegeven op 13.1.2006 te N’Djamena en geldig tot

13.1.2016) bevat identiteitsgegevens waaraan hier niet wordt getwijfeld. Het medische attest van Dr

T(…) dd.20.7.2011 stelt dat u behandeld wordt voor diabetes en hypercholesterolemie en daar mee

gepaard gaand verhoogd cardiovasculair risico, maar het attest maakt geen melding van de oorzaak

of omstandigheden waarin u deze aandoeningen opliep.

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 rechtspleging

2.1. Tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 29

september 2011 met referte 1022665 werd door verzoekster beroep aangetekend bij verzoekschrift van

31 oktober 2011 waarbij zij verzoekt om de samenvoeging wegens verknochtheid met het verzoekschrift

van haar nicht (dossier nr. 82 419) tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 29 september 2011 met referte 1022484. Vermits het verzoekschrift
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van haar nicht tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

van 29 september 2011 onontvankelijk is kan de samenvoeging niet worden toegestaan.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een eerste en enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, A, lid 2 van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

(vluchtelingenverdrag), 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

(vreemdelingenwet), de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene

beginselen van behoorlijk bestuur, voert verzoekster in een eerste onderdeel aan dat het feit dat het

gehoorverslag van het CGVS onduidelijkheden of onwetendheden vertoont, niet geheel (althans niet

bewust) aan haar te wijten is. Door geen rekening te houden met haar intelligentieniveau, de

ongeletterdheid en haar taal, is het interview op het CGVS volgens verzoekster niet naar behoren

verlopen. Daarenboven zijn er ernstige redenen om aan te nemen dat de schriftelijke neerslag

onjuistheden vertoont die te wijten zijn aan de dossierbehandelaar. Zij is de mening toegedaan dat de

bestreden beslissing derhalve niet zorgvuldig is voorbereid en niet gebaseerd is op alle potentieel

aanwezige gegevens, noodzakelijk om op zorgvuldige wijze over haar asielaanvraag te kunnen

beslissen.

In een tweede onderdeel probeert verzoekster de onduidelijkheden of onwetendheden die haar worden

verweten in de bestreden beslissing te verklaren. Zij concludeert dat de onduidelijkheden of

onwetendheden die het CGVS voorhoudt ofwel het gevolg zijn van een gebrekkige communicatie met

de tolk, dan wel van het gebrekkig in rekening brengen van de sociale en culturele achtergrond van

verzoekster en zelfs de algemene situatie in Tsjaad.

Bij het verzoekschrift werd een schrijven aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen gevoegd (gedagtekend 28 oktober 2011) en het antwoord daarop, een attest van het OCMW

Harelbeke, een intake formulier van het Huis van het Nederlands, een medisch attest van 26 oktober

2011 en een uittreksel uit “Human Rights and Democracy: The 2010 Foreign & Commonwealth Office

Report” gevoegd.

3.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag verworpen omdat (i) zij verklaart

familiebanden te hebben met de rebellen maar de correcte naam van de persoon in kwestie niet kent,

en evenmin over een naam van de rebellengroepering zou hebben gehoord, (ii) het weinig aannemelijk

is dat zij niet meer informatie heeft over de aanval op N’Djamena in 2008 waardoor ze voor enkele

dagen de stad diende te verlaten, (iii) er bedenkingen worden gemaakt bij de aangehaalde

vervolgingsfeiten omdat verzoekster niet aannemelijk maakt hoe het geweten was dat zij na de aanval

bij haar vriendin S. woonde, (iv) het merkwaardig is dat zij pas op 25 januari 2009 wordt gearresteerd en

beschuldigd van contacten te hebben met de rebellen, daar zij stelt dat T. zich al sinds 2005 tegen de

president verzet, (v) zij geen namen kon geven van personen wiens familie bij de rebellie zaten,

waardoor het weinig aannemelijk is dat verzoekster ongeveer twee jaar werd vastgehouden en dat de

autoriteiten haar blijvend zouden viseren met het oog op politieke vervolging, (vi) haar verklaringen met

betrekking tot haar detentie weinig doorleefd overkomen omdat ze niets kan vertellen over haar

activiteiten en de andere drie vrouwen in haar cel, (vii) het opmerkelijk is dat zij niet meer informatie

heeft over haar ontsnapping, ze immers niet blijkt te weten wie van haar familie is tussengekomen, noch

hoeveel er werd betaald, (viii) ze geen nieuws van haar familie heeft en geen moeite heeft gedaan om te

weten te komen hoe de situatie geëvolueerd is en (ix) de voorgelegde documenten, een identiteitskaart,

identiteitsgegevens bevat waaraan niet wordt getwijfeld en een medisch attest dat geen melding van

oorzaak of omstandigheden maakt waarin verzoekster haar aandoeningen opliep.

3.3. Verzoekster haalt vooreerst aan dat de bestreden beslissing niet zorgvuldig is voorbereid en niet

gebaseerd is op alle potentieel aanwezige gegevens noodzakelijk om op zorgvuldige wijze over de

asielaanvraag te kunnen beslissing, omdat er geen rekening is gehouden met haar intelligentieniveau,

ongeletterdheid en de taal die qua woordenschat kan verschillen van het standaard Arabisch.

De Raad stelt in eerste instantie vast dat uit de bijlage 26 ( adm. doss., stuk 11) blijkt dat verzoekster

verzocht om de bijstand van een tolk die de taal Arabisch beheerst, zij bij het invullen van de vragenlijst

bijgestaan werd door een tolk Arabisch, het verslag haar werd voorgelezen in het Arabisch waarnaar zij

het ondertekende en bij nalezing kan vastgesteld worden dat verzoekster verklaarde en ondertekende

dat zij de tolk goed begreep, zij tijdens het invullen van de verklaring als taal van oorsprong opgaf

“Arabisch en Rotana (dialect)” zij kon preciseren hoeveel jaar geleden haar vader en moeder overleden,
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hoelang zij gehuwd is, de leeftijd van haar man en haar kinderen kon opgeven, zij precies kon aangeven

hoeveel zij de smokkelaar had betaald en de precieze datum van vertrek en aankomst in België kon

geven.

Uit het gehoorverslag van 7 juli 2011 blijkt dat verzoekster uitdrukkelijk werd gevraagd of zij de tolk

begreep en dat haar daarbij werd verduidelijkt dat zij eventuele problemen (betreffende de tolk of

andere) moet melden. Op de vraag naar haar talenkennis stelt verzoekster het volgende: “Wat is uw

moedertaal? Rotana Zaghawa. Spreekt u andere talen? Neen, enkel Arabisch.” (gehoor, p. 1-2). Bij het

vervolggehoor van 31 augustus 2011 wordt aan verzoekster nogmaals gevraagd of zij de tolk goed kon

begrijpen waarop zij bevestigend antwoord (gehoor, p. 6). Op het einde van het gehoor stelt verzoekster

nogmaals “Ja, het was te begrijpen.”.

Uit de verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken en de gehoren bij het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen kan niet worden afgeleid dat verzoekster de vragen niet begrepen heeft, noch dat

ze niet in de mogelijkheid verkeerde om een zinvol antwoord te verstrekken. Dit klemt des te meer nu

opvalt dat zij een vlotte beschrijving kan geven van de gevolgde route en de gemaakte afspraak met

haar nicht (gehoor p. 3-4), en zij moeiteloos kan vertellen over haar neef en zijn familie (gehoor p.6). Bij

concrete vraagstellingen ontwijkt verzoekster echter de vragen en blijven deze herhaald worden tot zij

toegeeft het antwoord te moeten schuldig blijven.

Daarenboven kan ook van een persoon met een geringe opleiding of een laag intelligentieniveau

worden verwacht dat deze in staat is voldoende coherente en duidelijke informatie te verstrekken

betreffende gebeurtenissen die zij persoonlijk heeft meegemaakt. Dat verzoekster zaken en/of relaties

tussen zaken niet zou kunnen begrijpen en niet zou kunnen nadenken staat in schril contrast met haar

verklaring dat zij handelaarster is en “naar Kameroen (ging) om goederen te kopen” (verklaring DVZ, p.

2) en de manier waarop zij, volgens haar zeggen, na haar ontsnapping uit de gevangenis onmiddellijk

een bekende handelaar contacteerde en organiseerde dat haar nicht de juwelen en het goud meebracht

om een smokkelaar te betalen zodat zij konden vertrekken naar België. Het attest van het OCMW en het

“Huis van het Nederlands” kunnen geenszins de Raad overtuigen dat verzoekster niet in staat zou zijn

haar persoonlijke ervaring op een coherente en waarachtige manier weer te geven, noch maakt zij

aannemelijk dat zij omwille van de taal geen correcte en coherente verklaringen heeft kunnen afleggen.

Dat er ernstige redenen zijn op aan te nemen dat de schriftelijke neerslag van het gehoor onjuistheden

vertoont die te wijten zijn aan de dossierbehandelaar, wordt in voorliggend verzoekschrift evenmin

aangetoond door deze blote bewering die niet wordt toegelicht. De Raad merkt dienaangaande nog op

dat geen enkele wettelijke bepaling de verplichting oplegt dat de tolk, die wordt gebruikt om de

verklaringen van een kandidaat-vluchteling te vertalen, dit rechtstreeks dient te doen naar de

proceduretaal. Artikel 51/4 van de vreemdelingenwet verhindert niet dat de jurist die het interview met

de asielzoeker afneemt, zich uitdrukt in een vreemde taal en zelf de rol van de tolk waarneemt indien hij

die taal beheerst (RvS, nr. 185.993 van 3 september 2008). Uit het gehoorverslag blijkt op geen enkele

wijze dat verzoekster of haar raadsman op enig moment bezwaar heeft gemaakt van de gehanteerde

manier van tolken. De aangetroffen onduidelijkheden en onwetendheden in het gehoorverslag zijn

bovendien zo dien aard dat ze niet kunnen worden verklaard door een verkeerde vertaling door de tolk

of een onzorgvuldigheid van de dossierbehandelaar, zoals blijkt uit hetgeen volgt. Verzoekster maakt

bijgevolg geenszins aannemelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel zou zijn geschonden.

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

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet zij aantonen dat haar

aanvraag gerechtvaardigd is. Zij 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). Haar verklaringen 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 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). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204).
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3.5. Het is bijgevolg aan verzoekster om aan de hand van een coherent relaas, achtergrondkennis van

haar leefwereld en voor haar relaas relevante elementen, de waarachtigheid ervan aannemelijk te

maken.

3.5.1. Verzoekster geeft weliswaar een verklaring over de door haar vermelde foutieve naam van haar

vermeende neef, de rebellenleider Timane Erdimi, maar blijft steken in beweringen die de objectieve

informatie toegevoegd aan het administratief dossier niet kan ontkrachten. De Raad merkt

dienaangaande op dat blijkens het administratief dossier (landeninformatie stuk 13), meer in het

bijzonder de artikelen “Battle of N’Dajamena 2008” (Wikipedia), “Chad: The attempted coup; treatment

of certain tribes and members of political parties since the attempted coup” (refworld 25 augustus 2008)

en “Timane Erdimi élu président de l’ensemble de la rébellion” (Jeune Afrique), de naam van de

rebellenleider in de drie artikels wordt weergegeven als Timane Erdimi, zodat verzoeksters beweringen

dat hij door alle familieleden Timan Erdi wordt genoemd, als het ware afgekort, en zijn naam vollediger

luidt Timan Erdi Bédi geen steun vinden in de objectieve informatie. De Raad is van oordeel dat indien

verzoekster kritiek heeft op de informatie toegevoegd aan het administratief dossier zij minstens met

een begin van bewijs moet aantonen dat de inhoud van de informatie niet overeenstemt met de realiteit,

wat in casu niet het geval is. Derhalve is de Raad van oordeel dat verzoekster de naam van de

rebellenleider niet correct heeft weergegeven, zodat haar bewering dat zij door de Tsjadische overheid

werd gedetineerd gedurende bijna twee jaar omwille van haar relatie met leden van het rebellenleger

ernstig wordt ondermijnd. Er kan immer van verzoekster verwacht worden dat indien zij effectief de nicht

zou zijn van de rebellenleider, zij zijn naam correct zou moeten kunnen opgeven.

3.5.2.In de mate verzoekster haar gebrek aan kennis over de namen van de rebellengroeperingen

probeert te vergoelijken door erop te wijzen dat zij als vrouw niets van politiek afweet en ter

ondersteuning citeert uit algemene rapporten en verslagen (Amnesty International, 2011; Foreign &

Commonwealth Office Report (Human Rights and Democracy), benadrukt de Raad dat van verzoekster

niet wordt verwacht dat zij een politieke analyse geeft over haar land van herkomst doch minstens kan

verwacht worden dat zij de rebellengroeperingen bij naam kent indien zij familie is van de bekende

rebellenleider Timan Erdimi, haar broers en familie aangesloten zouden zijn bij het rebellenleger, zij

aanwezig zou zijn geweest in N’Djamena in 2008 op het moment dat de rebellen de hoofdstad aanvielen

en zij gedurende bijna twee jaar gedetineerd wou zijn geweest en daarbij verdacht werd te spioneren en

informatie door te geven aan de rebellen. Verzoeksters verweer dat zij geen televisie had, noch radio,

laat staan dat de media propaganda zou maken voor de oppositiepartijen, zij analfabeet is en specifieke

namen van politieke partijen (in het Frans?) niet tot haar dagelijks taalgebruik behoren, wijzigen niets

aan de voorgaande vaststellingen en overtuigen niet in het minst omdat verzoekster zelf beweert dat zij

als handelaarster op de markt werkte, een plaats bij uitstek waar mensen mekaar ontmoeten en waar

gepraat wordt, en van haar overigens niet wordt verwacht dat zij de Franstalige benaming van de

rebellengroeperingen zou kunnen opnoemen. De Raad beklemtoont nogmaals dat indien verzoekster

door de autoriteiten zou zijn ondervraagd omwille van een band met de rebellen het niet aannemelijk is

dat tijdens haar detentie en ondervraging de naam van de groepering nooit zou zijn gevallen. Overigens

merkt de Raad op dat de ongeloofwaardigheid van haar relaas verder wordt uitgehold door de

vaststelling dat verzoekster niets afweet van het rebellenleger maar dan wel precies kan meedelen dat

Timan zich tegen de president verzette sinds 2005. De vaststelling dat verzoekster niet eens de naam

kent van rebellengroeperingen doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar relaas.

3.5.3. Waar verzoekster volhoudt dat zij wel degelijk de aanval in N’Djamena in de tweede maand van

2008 kon situeren, kan de Raad slechts vaststellen dat dit geenszins blijkt uit het gehoorverslag: “Welke

acties heeft hij ondernomen? Ze zijn naar N’Djamena gekomen. Wat is er gebeurd bij de aanval op

N’Djamena in 2008? Er waren gevechten, ze zijn er niet in geslaagd en ze zijn vertrokken. Wij hebben

ook de stad verlaten, we zijn vertrokken. Wanneer was het in 2008? Het is in 2008, maar ik ken niet

goed de maand. Wanneer was het in 2008? Ik weet in 2008, er waren vele problemen, ik weet het niet

welke maand. We zijn hier en de mensen laten ons niet gerust (gehoor CGVS p. 7). Dat zij niet eens de

aanval kan situeren in 2008 terwijl zij aanwezig zou zijn geweest in N’Djamena op het moment van de

aanval en vluchtte, staat eveneens in schril contrast met het feit dat zij er in slaagt de exacte data van

haar arrestatie (“Ze kwamen op 25.1. en ik werd 20u opgepakt”) en vrijlating te geven .

3.5.4. In de mate verzoekster volhoudt dat zij als vrouw niet op de hoogte kan zijn van de gevolgen van

de aanval, benadrukt de Raad dat er in casu niet werd gepeild naar politieke informatie maar dat

verzoekster wel moet kunnen vertellen welke maatregelen werden genomen die ook invloed hadden op

de gewone burgers vermits zij na vijf dagen terugkeerde naar N’Djamena. Zo leest de Raad op de vraag

hoe het was in de hoofdstad toen zijn terugkeerde “De voertuigen stonden in brand, er waren mensen.
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Autoriteiten hadden de lijken meegenomen, we hebben ze gezien.” terwijl de overheid op 7 februari, 5

dagen na de aanval, de avondklok afgekondigde, een week later de noodtoestand uitriep en belangrijke

bekende oppositieleiders werden gearresteerd (waaronder Lol Mahamat Choua, een vroegere president

van Tsjaad). Dat verzoekster als familielid van rebellen helemaal niets weet te vertellen over de

gevolgen van de aanval op N’Djamena hypothekeert verder de geloofwaardigheid, temeer zij in het

verzoekschrift stelt dat er vele geruchten waren (CGVS, p. 8: Wat is er gebeurd met de chef van de

rebellen na de aanval? T.? Of ook de anderen? Neen, ik weet niet wat er nadien is gebeurd. Waar was

T. na de aanval? Ik ben niet zeker. Hij is in het land gebleven? Dat weet ik niet.).

Gelet op de diverse vaststellingen is de Raad van oordeel dat verzoekster haar effectieve

band/betrokkenheid met de rebellen niet aantoont en evenmin aannemelijk maakt dat zij op het ogenblik

van de aanval op N’Djamena aldaar aanwezig was en na vijf dagen terugkeerde en introk bij een

vriendin handelaarster.

3.5.5. In de mate verzoekster het tijdstip van haar arrestatie probeert te verklaren door te verwijzen naar

en het citeren van een rapport van 2010 en daaruit afleidt dat vandaag de dag nog altijd willekeurige

detenties plaatsvinden naar aanleiding van dezelfde politieke machtsstrijd, stelt de Raad vast dat uit de

informatie die verzoekster citeert inderdaad blijkt dat personen verdacht van banden met rebellen nog

altijd het risico lopen om op willekeurige wijze te worden gearresteerd en gedetineerd en dat het

daarnaast voorkomt dat deze personen het slachtoffer worden van politiek gemotiveerde moorden,

waartegen de overheid niets onderneemt. Echter, in casu dient te worden vastgesteld dat verzoekster

haar effectieve band/betrokkenheid met de rebellen niet heeft aangetoond, zij bovendien niet

aannemelijk maakt dat zij vijf dagen na de aanval op N’Djamena terugkeerde, zodat ook haar verklaring

dat zij op 25 januari 2009 werd beschuldigd van contacten met rebbelen en de specifieke aanleiding van

haar arrestatie de moord op Gani Nassour, de zus van rebellenleider Erdimi, was, niet aannemelijk is

temeer niet valt in te zien wat de moord op de zus van Erdimi te maken heeft met een beschuldiging van

spionage voor de rebellen in hoofde van verzoekster en haar verklaringen over haar detentie gedurende

twee jaar vaag zijn. Zo stelt de Raad voorts vast dat verzoekster niet eens weet waar de gevangenis

waar zij gedurende bijna twee jaar gedetineerd was gelegen is (gehoor, p. 9: “Waar is de gevangenis?

Dichtbij zee. Welke zee? Het is een rivier. We zeggen de zee. Het is in welke wijk? Het is van de

autoriteiten. Welke wijk, hoe wordt het door de mensen genoemd? Neen, het was de eerste keer dat ik

er ging. Ik was er nooit geweest, ze zeiden dat het Argue genoemd werd ze hebben er me ’s nachts

gebracht, het was de eerste keer in mijn leven. Waar is de gevangenis, naast welke gebouwen in de

stad? Ik ken het niet. (…)”), zij op de vraag hoe zij haar dagen doorbracht aanvankelijk antwoordde dat

zij nooit buiten is geweest, bij herhaling van de vraag de vraag ontwijkt en verder gaat met een

beschrijving hoe zij na twee jaren de gevangenis verliet, in derde instanties verklaart dat zij in haar cel

zat en geen activiteiten had, niet kon slapen in de cel en zij zich neerzette in de ene hoek en later in de

andere hoek van de cel. Ook met betrekking tot de conversaties die zij zou hebben gehad met haar

celgenoten blijft verzoekster uiterst vaag en stelt zij in algemene bewoordingen dat zij over niets anders

spraken. De Raad is van oordeel dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

correct stelt dat “Van iemand die beweert twee jaren in een gevangeniscel te hebben doorgebracht en

die de vraag wordt gesteld hoe haar dag in de cel eruit zag, (…) toch enigszins (kan) verwacht worden

dat zij spontaan zou beschrijven hoe ze haar dagen doorbracht in de gevangenis. Men kan verwachten

dat men preciezere herinneringen overhoudt aan een detentieperiode van twee jaren.” en op correcte

wijze besluit dat “Bovenstaande vage verklaringen en onwetendheden (…) uw asielrelaas (verder

ondermijnen)”. Zo verzoekster in dit verband verwijst naar een medisch attest, merkt de Raad op dat in

het attest wordt gesteld dat verzoekster werd onderzocht “na een ongeval haar overkomen op

26/10/2011” en dat “hierbij (…) de volgende letsels (werden) vastgesteld”. Derhalve kan uit dit attest niet

worden afgeleid dat verzoekster tijdens haar detentie in Tsjaad deze letsels heeft opgelopen.

3.6. De Raad herhaalt dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet alleen kan worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Gelet op alle

hogervermelde vaststellingen samen kan geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht

asielrelaas, zodat er geen reden is om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van

vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag Genève en artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

3.7. De Raad stelt vast dat verzoekster zich voor haar verzoek tot toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op geen andere gronden beroept dan de elementen aangehaald in het kader van

haar asielaanvraag. Naar aanleiding van het onderzoek van het eerste middel werd reeds vastgesteld

dat het feitenrelaas van verzoekster ongeloofwaardig is. Aangezien verzoeksters vluchtrelaas niet
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geloofwaardig is, kan zij zich niet baseren op de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om

aannemelijk te maken dat zij in geval van terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet. In het

administratief dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken dat

verzoekster in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel

48/4 van de vreemdelingenwet.

Het middel is ongegrond.

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 januari tweeduizend en twaalf door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


