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nr. 92 908 van 4 december 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 Eritrese nationaliteit te zijn, op 20 juli 2012 heeft

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

25 juni 2012.

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 17 september 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 oktober 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. DE NUL 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 15 november 2011 het Rijk binnen en diende op 16

november 2011 een asielaanvraag in. Op 25 juni 2012 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:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Eritrese nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Addis Ababa (Ethiopië) en

te behoren tot de etnische groep Saho.

U werd op 20 september 1988 geboren in Senafe (Southern Zoba) hetgeen gelegen is op

het grondgebied van het huidige Eritrea. Toen u 2 jaar oud was verhuisde u met uw beide ouders naar

Addis Ababa (Ethiopië). In 1993 namen uw beide ouders deel aan het referendum over de

Eritrese onafhankelijkheid. Omwille van hun deelname aan het referendum kregen uw beide ouders

Eritrese identiteitsdocumenten uitgereikt. In 1999 werd uw vader gearresteerd omwille van zijn

deelname aan het referendum. Uw vader werd gedeporteerd naar Eritrea. U en uw moeder werden na

de deportatie van uw vader uit de sociale woning die toebehoorde aan de Ethiopische autoriteiten gezet

en dienden op de privé-markt een woonst te huren. Uw moeder steunde de ideeën en activiteiten van de

Eritrese oppositiepartij Eritrean National Salvation Front (ENSF) door het bijwonen van vergaderingen

van het ENSF en het doen van financiële bijdragen aan het ENSF. Van 1994 tot 2001 volgde u scholing

aan de Alem Maya Elementary and Junior School in de Merkato-wijk te Addis Ababa. Echter, toen u

na voltooiing van deze studies postuleerde voor een plaats voor verdere studies werd u tot tweemaal

toe gezegd dat er geen plaats vrij was voor u. U had tevens geen kansen op het vinden van een

fatsoenlijke job in Ethiopië, enerzijds omdat u geen hogere studies volgde, anderzijds omdat u de indruk

had dat de voorkeur wordt gegeven aan Ethiopische staatsburgers. In juni 2008 stierf uw moeder een

natuurlijke dood. U had geen middelen meer om in Ethiopië te blijven. U reisde in december 2008 naar

Soedan alwaar u introk bij uw nonkel langs vaderszijde, A. M. genaamd. A. M. was gehuwd met een

Soedanees staatsburger en was in Khartoem (Soedan) gevestigd en werkzaam. In juni 2011 verliet u

Soedan omdat u illegaal in het land verbleef en aldus niet kon studeren noch kon werken in Soedan. U

verliet Khartoem per vliegtuig op 15 november 2011 en landde, nadat u in Cairo (Egypte) in transit was

op 15 november 2011 in België. U vroeg asiel aan op 16 november 2011.

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 over de Eritrese nationaliteit te beschikken, maar op 2-jarige leeftijd – ongeveer in 1990 –

Senafe (gesitueerd in het huidige Eritrea hetgeen toentertijd nog een provincie van Ethiopië

was) verlaten te hebben. U geeft aan Ethiopië te hebben verlaten omdat u er gediscrimineerd werd op

het vlak van scholing en de arbeidsmarkt, en verklaart verder dat u niet naar Eritrea kan zolang er

geen regeringswissel plaatsvindt (zie gehoorverslag CGVS, p. 28).

Er dient opgemerkt te worden dat u er tijdens uw gehoor voor het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder CGVS) niet in slaagt uw beweerde Eritrese

nationaliteit aannemelijk te maken.

Zo verklaarde u over de Eritrese nationaliteit te beschikken omdat uw beide ouders over de

Eritrese nationaliteit beschikten (p. 2) en u verklaarde in dit verband dat zowel uw vader (p. 7), uw

moeder (p. 7) als uzelf (p. 3) in Senafe (gesitueerd in het huidige Eritrea) geboren werden en dat u met

uw beide ouders in Senafe woonde tot u op 2-jarige leeftijd verhuisde naar Addis Ababa (p. 3). Tijdens

uw gehoor voor het CGVS verklaarde u te weten dat Senafe gelegen was in de zogenaamde Southern

Zoba(p. 3) van het huidige Eritrea. Wanneer de interviewer van het CGVS u echter vroeg “Kan u mij

meer details geven over de precieze ligging van Senafe?” (p. 3) repliceerde u er niets van te weten (p.

3). Wanneer de interviewer van het CGVS u vervolgens vroeg “Wat weet u over Senafe? Wat vertelden

uw ouders u over Senafe?” (p. 3) kon u slechts vertellen dat uw etnische groep, Saho, hoofdzakelijk in

dat territorium woont (p. 3) en dat u persoonlijk tot de subgroep Ga’asso van Saho zou behoren (p. 3). U

voegde hier aan toe niet meer details over Senafe te kennen (p. 3). U verklaarde voorts geen steden of

dorpen in de onmiddellijke omgeving van Senafe te kennen (p. 3) en kon naast Senafe slechts 2

plaatsen bij naam noemen die in de Southern Zoba gelegen zouden zijn (p. 3). Ondanks dat u

verklaarde dat uw vader en moeder beiden tot de subgroep Ga’asso (p. 4) van de etnische groep Saho

behoorden (p. 4) slaagde u er niet in andere subgroepen van Saho bij naam te noemen (p. 4). Hoewel u

verklaarde dat de etnische groep Saho vooral in Senafe resideren (p. 4) slaagde u er evenmin in andere

dorpen of steden in Eritrea te benoemen waar uw eigen etnische groep, Saho, in hoofdzaak zouden

wonen (p. 4). Hoewel u verklaarde dat Asmara de hoofdstad is van Eritrea (p. 24) kon u klaarblijkelijk

niet toelichten of Asmara in het binnenland of aan zee gelegen is (p. 25) en hoewel u beweerde dat

Assab een havenstad is kon u evenmin toelichten of Assab al dan niet aan zee is gelegen (p. 25).

Wanneer de interviewer van het CGVS u vroeg of u kuststeden of kustdorpen in Eritrea kon benoemen
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(p .25) repliceerde u van niet (p. 25). U kon voorts geen rivieren in Eritrea bij naam noemen (p. 25) en

verklaarde niet te weten of er al dan niet ooit verkiezingen plaatsvonden in Eritrea (p. 25). Hoewel u

verklaarde dat zowel uw vader als uw moeder tot de etnische groep Saho behoren (p. 3-4) en zowel uit

uw verklaringen (p. 3) als uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat de Saho een eigen taal

hebben (zie informatie in administratief dossier) is het merkwaardig dat u verklaarde deze taal niet te

spreken (p. 4). Nochtans had u verklaard dat uw vader en moeder soms Saho met elkaar spraken (p. 4),

dat uw moeder vloeiend Saho sprak (p. 4) waardoor het toch merkwaardig is dat u klaarblijkelijk geen

enkele verduidelijking kon geven op de vraag van de interviewer van het CGVS waarom uw ouders

geen Saho met u spraken (p. 4).

Vervolgens kan worden opgemerkt dat het enigszins bevreemdend is dat u verklaarde niet te weten

of uw Eritrese vader nog andere broers en zussen had, naast uw nonkel langs vaderszijde A. M. (p. 7-8)

bij wie u verbleef in Soedan (p. 8) en wanneer de interviewer van het CGVS u vroeg “Heeft uw vader

bepaalde familieleden in Eritrea” (p. 9) u repliceerde “Ik heb geen idee” (p. 9). U kon voorts niet

toelichten wanneer uw nonkel langs vaderszijde A. M. Eritrea zou verlaten hebben (p. 8). Eveneens

merkwaardig is dat dat u niet op de hoogte bent van de reden van uw ouders’ verhuis van Senafe naar

Addis Ababa (p. 9) in 1990. Uw bewering dat u “geen idee” heeft (p. 9 en 10) van de reden van uw

ouders’ verhuis is opmerkelijk aangezien aan de Eritrese onafhankelijkheid een jarenlange hevige

onafhankelijkheidsoorlog tussen Eritrea en Ethiopië voorafging die duurde tot 1991 (zie informatie in

administratief dossier). Wat betreft uw beweringen dat uw moeder actief was voor de politieke

oppositiepartij Eritrean National Salvation Front (ENSF) (p. 11) en dat uzelf sympathieën koesterde voor

ENSF (p. 12) kan opgemerkt worden dat zowel uw kennis over het heersende Eritrese regime alsook

over de politieke tegenstander van het regime, ENSF, bijzonder beperkt blijkt. Wanneer de interviewer

van het CGVS u herhaaldelijk vroeg waarom u gekant bent tegen het heersende Eritrese regime (p. 12)

repliceerde u onder meer in vage bewoordingen “Alles wat ze doen is niet goed” (p. 12), “In het

algemeen doen ze geen goed werk” (p. 12) en “Alles wat het Eritrese regime doet is verkeerd” (p. 11).

Wanneer de interviewer van het CGVS u hierop vroeg of u preciezer kon zijn en meer details kon geven

over bepaalde punten van het Eritrese regime waar u tegen gekant bent (p. 12) kwam u niet verder dan

het benoemen van 2 punten, meer bepaald dat u enerzijds gekant bent tegen de militaire dienstplicht en

anderzijds dat het Eritrese regime terroristische krachten steunt (p. 12). Bovendien bleek u de 2 door u

genoemde punten nauwelijks te kunnen toelichten. Zo verklaarde u niet te weten hoelang de dienstplicht

in Eritrea duurt (p. 21) noch kon u toelichten op welke manier personen worden gerekruteerd voor de

dienstplicht in Eritrea (p. 21). Wanneer de interviewer u verduidelijking vroeg over de steun die de

Eritrese autoriteiten zouden verlenen aan terroristische organisaties (p. 13) kon u slechts een

terroristische organisatie benoemen die de Eritrese autoriteiten zou steunen, meer bepaald Al-Shabaab

(p. 13). U kon echter niet toelichten waar Al-Shabaab precies voor vecht (p. 13) en wat Al-Shabaab wil

bereiken (p. 13) noch wist u tegen wie precies Al-Shabaab vecht (p. 13). In dit verband verklaarde u

onder meer met betrekking tot Al-Shabaab “[…] ik ken hun doelen en bedoelingen niet, ik weet alleen

dat ze onschuldige mensen doden en geld krijgen van het Eritrese regime” (p. 13) en “[…] ik begrijp niet

eens hun objectieven” (p. 13). Op de vraag van de interviewer van het CGVS “Vertel alles wat u weet

over Al-Shabaab?” (p. 13) repliceerde u slechts “Al-Shabaab, ik zie het vaak op tv, doodt mensen” (p.

13). Wat betreft uw beweerde sympathieën voor ENSF kan opgemerkt worden dat deze evenmin

konden overtuigen. U verklaarde namelijk slechts te “denken” dat u sympathiseerde met het ENSF (p.

12) en maakte slechts gewag van 1 activiteit waar u persoonlijk aan deelnam (p. 14). Wat betreft deze

ene activiteit verklaarde u “[…] ooit ging ik naar een ontmoetingshal waar ze verzamelden” (p. 14).

Wanneer de interviewer van het CGVS u hierop vroeg “Vertel over de plaats, datum en inhoud van deze

activiteit in de ontmoetingshal?” (p. 14) repliceerde u slechts “Ik ging naar de meeting samen met mijn

moeder, ik heb geen herinneringen aan de meeting” (p. 14). U voegde er aan toe dat de bewuste

meeting van ENSF 10 jaar geleden plaatsvond en u verder geen activiteiten meer had voor ENSF (p.

14) hetgeen uw beweerde sympathieën voor ENSF toch danig relativeert. U verklaarde voorts niet te

weten wanneer het ENSF werd opgericht (p. 14 en 15), u verklaarde niet te weten sinds wanneer uw

moeder actief was voor het ENSF (p. 21), u kon niet toelichten welke precieze bedragen uw moeder aan

het ENSF gaf (p. 21), u kon niet toelichten wanneer uw moeder ontevreden werd met betrekking tot de

koers die het Eritrese regime voer (p. 21) u wist niet aan wie van het ENSF uw moeder precies het geld

doneerde (p. 21) en kon evenmin andere Eritrese oppositiepartijen (p. 15) of politieke partijen in Eritrea

(p. 24) bij naam noemen. Hoewel uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat het ENSF in het

verleden deel uitmaakte van een alliantie van 13 oppositiepartijen (zie informatie in

administratief dossier) verklaarde u nooit gehoord te hebben over deze alliantie (p. 26), kon u bijgevolg

evenmin de andere oppositiepartijen van deze alliantie bij naam noemen (p. 26) en hoorde u aldus
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evenmin van een splitsing van deze alliantie (p. 26) (zie informatie in administratief dossier). Het is

tevens merkwaardig dat u verklaarde nog nooit gehoord te hebben van de u opgeworpen term ‘Inqaz’

(p. 25) hoewel uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat het ENSF ook gekend staat onder

deze naam (zie informatie in administratief dossier). Voorts verklaarde u slechts één van de

functionarissen van de tak van het ENSF in Addis Ababa te kennen, meer bepaald Abdallah, (p. 21)

waarvan u tevens de volledige naam niet bleek te kennen. U voegde er aan toe geen andere leiders (p.

22) noch leden (p. 22) van het ENSF te kennen in Addis Ababa (p. 22) en kon eveneens oprichters noch

leiders (p. 22) van het ENSF in het algemeen benoemen (p. 22). Aanvankelijk verklaarde u verkeerdelijk

dat de door u voorgelegde lidkaart van het Eritrea Security Front was (p. 10) waarna u beweerde de

naam van de oppositiepartij enkel in het Amhaars te kennen (p. 14) en niet in het Engels (p. 14).

Wanneer de interviewer van het CGVS de door u voorgelegde lidkaart bestudeerde en stelde “Er staat

geschreven Eritrean National Salvation Front? Is dat de correcte naam?” (p. 14) antwoordde u slechts

“Indien het zo op de kaart staat zal dat wel de correcte naam zijn” (p. 14) hetgeen toch enigszins

verwonderlijk is gezien deze lidkaart reeds in 2007 werd uitgereikt, deze lidkaart in het Engels stelt

Eritrean National Salvation Front (zie informatie in administratief dossier) en u tevens beweerde een

beetje Engels spreken (p. 2).

Voor de vergoelijking voor uw onwetendheden over Eritrea, namelijk dat u toen u 2 jaar oud was

naar Addis Ababa (Ethiopië) verhuisde (p. 3) en niet in Eritrea opgroeide (p. 3), kan begrip

worden opgebracht. Echter, gezien u verklaarde de Eritrese nationaliteit te bezitten (p. 2), u tot 1999 bij

uw Eritrese vader inwoonde, uw vader sinds 1999 in Eritrea verbleef (p. 6), uw moeder na 1999

nog jarenlang contact had met uw vader in Eritrea (p. 6), u tot juni 2008 bij uw Eritrese moeder

inwoonde (p. 5), uw Eritrese moeder politiek actief was bij een Eritrese politieke oppositiepartij (p. 11-12)

en u enige sympathie had voor deze Eritrese politieke partij (p. 12) kan toch verwacht worden dat u

enige kennis over en affiniteit met Eritrea kan aantonen hetgeen in casu niet het geval is. Hoewel u

verklaarde dat zowel uw vader als uw moeder na deelname aan het referendum in 1993

identiteitsdocumenten verkregen vanwege Eritrea (p. 16) kon u deze identiteitsdocumenten niet

beschrijven (p. 16) noch toelichten (p. 16). U legt voor het CGVS in ieder geval geen documenten voor

die uw Eritrese afkomst of nationaliteit kunnen bevestigen.

Voorts kan nog opgemerkt worden dat uw kennis over de context waarin de

gedwongen deportatie van uw vader plaatsvond, beperkt is.

Zo beweerde u dat uw vader in 1999 werd gedeporteerd (p. 15) vanwege zijn deelname aan

het referendum in 1993 (p. 15) en het voeren van campagne voor het referendum (p. 23). U kon echter

niet toelichten waarom uw vader pas 6 jaar na zijn deelname aan het referendum werd gedeporteerd (p.

15). U kon evenmin toelichten waar uw vader zich precies bevond toen hij werd gedeporteerd (p. 15)

en verklaarde in dit verband “Ik weet niet of hij op straat of van thuis werd gedeporteerd” (p. 15) en

stelde dat u uw moeder nooit vroeg waar precies uw vader gearresteerd werd (p. 15) alvorens hij

werd gedeporteerd hetgeen toch opmerkelijk is. Hoewel u verklaarde met zekerheid te weten dat ook

uw moeder deelnam aan het referendum in 1993 (p. 16) kon u aanvankelijk niet toelichten waarom uw

vader dan wel en uw moeder niet werd gedeporteerd (p. 16). U beweerde later dat uw vader verdacht

werd van betrokken te zijn in de procedure van het referendum (p .24) doch u hield nog steeds vol niet

te weten waarom u en uw moeder ongemoeid werden gelaten in het kader van een deportatie door

de Ethiopische autoriteiten (p. 24). In verband met de arrestatie en deportatie van uw vader naar

Eritrea verklaarde u dat uw vader werd beschuldigd door de Ethiopische autoriteiten van deelname aan

het referendum (p. 16), het mobiliseren van mensen om deel te nemen aan het referendum (p. 23),

het voeren van campagne voor het referendum (p. 22), actief betrokken te zijn in het referendum (p. 23)

en er documenten gevonden werden (p. 16) doch u kon niet toelichten welke documenten precies

werden gevonden noch waar deze documenten dan wel werden gevonden (p. 16). U kon evenmin

bevestigen of uw vader in werkelijkheid mensen mobiliseerde om deel te nemen aan het referendum (p.

23), of hij werkelijk actief betrokken was in het referendum, of hij werkelijk campagne voerde voor het

referendum (p. 23) en u verklaarde in dit verband aanvankelijk “geen idee” (p. 23) te hebben of uw vader

aldus al dan niet valselijk beschuldigd werd van het hebben van deze activiteiten. Even later wijzigde u

uw verklaringen en vertelde u dat uw vader u persoonlijk zei dat hij actief betrokken was in de

campagne voor het referendum (p .24) doch wanneer de interviewer van het CGVS u hierop vroeg wat

uw vader dan precies deed bleef u het antwoord schuldig (p. 24). Daarnaast is het merkwaardig dat u

verklaarde dat uw vader in 1999 naar Eritrea werd gedeporteerd (p. 6), dat uw moeder gedurende

enkele jaren – vermoedelijk – telefonisch contact had met uw vader in Eritrea (p. 6) en uw moeder tot op

de dag van haar dood steeds gehuwd bleef met uw vader (p. 6) doch dat u niet kon toelichten waar uw

vader precies in Eritrea woont (p. 6 en 7) noch kon toelichten waarom het contact tussen uw vader en
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moeder precies stopte enkele jaren na zijn deportatie naar Eritrea (p. 6). Wanneer de interviewer van

het CGVS u hierop vroeg of u uw moeder nooit vroeg waarom uw vader geen contact meer onderhield

met jullie (p. 6) beweerde u van wel (p. 7) en u verklaarde in dit verband dat uw moeder u repliceerde

dat uw vader jullie op een dag zou vervoegen (p. 7). U kon echter geenszins toelichten wat uw moeder

hier dan wel precies mee bedoeld zou hebben (p. 7). Wat betreft de woonplaats van uw vader in Eritrea

verklaarde u dat u uw moeder nooit de vraag stelde waar uw vader precies in Eritrea zou verblijven

sinds zijn deportatie (p. 7 en 9). De vaststelling dat uw kennis over uw vaders wedervaren na zijn

deportatie, ondanks herhaaldelijke contacten en de huwelijksband met uw moeder, te wensen overlaat

en u klaarblijkelijk evenmin nieuwsgierig was naar het lot van uw vader laat toe te stellen dat de door

u beweerde deportatie van uw vader weinig doorleefd en weinig geloofwaardig overkomt.

Bovenstaande vaststellingen leiden er in ieder geval toe te kunnen stellen dat u er niet in

slaagt uw beweerde Eritrese nationaliteit aannemelijk te maken, noch via officiële documenten,

noch via uw verklaringen tijdens het gehoor. Bijgevolg kan geen geloof worden gehecht aan de

door u ingeroepen asielmotieven.

Wat betreft de door u voorgelegde lidkaart (nr. 004323) van het Eritrean National Salvation

Front uitgereikt op 10 oktober 2007 te Addis Ababa kunnen volgende opmerkingen gemaakt worden.

Ten eerste verklaarde u tijdens uw gehoor voor het CGVS dat u deze lidkaart niet persoonlijk aanvroeg,

doch dat uw moeder u deze lidkaart overhandigde (p. 10) en uw moeder de lidkaart bekwam bij het

kantoor van de oppositiepartij ENSF in Cherkos te Addis Ababa (p. 14). U verklaarde in dit verband dat

u nooit persoonlijk naar het kantoor van de partij ging (p. 14). Ten tweede verklaarde u dat uw moeder

deze lidkaart aanvroeg opdat u een bewijs had dat u de Eritrese nationaliteit zou bezitten (p. 10-11).

Wanneer de interviewer van het CGVS u hierop vroeg waarom u nood had aan een document om uw

Eritrese nationaliteit te bewijzen (p. 11) repliceerde u aanvankelijk dat u aan de Belgische asielinstanties

uw Eritrese nationaliteit diende te bewijzen (p. 11). Gevraagd naar waarom het document in dat geval

reeds in 2007 werd uitgereikt gezien u pas in 2011 asiel aanvroeg in België (p. 11) repliceerde u dat

uw moeder mogelijks wilde dat u een bewijs zou hebben van uw Eritrese nationaliteit (p. 11) hetgeen

toch een vrij vage verklaring is. De vaststelling dat uw kennis over de omstandigheden van de uitgifte

van deze lidkaart alsook de reden van opmaak ervan te wensen overlaten roepen vraagtekens op over

de authenticiteit van de door u voorgelegde lidkaart. Daarenboven kan opgemerkt worden dat, hoewel

u over een persoonlijke lidkaart van het ENSF beschikt u herhaaldelijk verklaarde geen

persoonlijke activiteiten gehad te hebben voor het ENSF (p. 11 en 12). Wanneer de interviewer van het

CGVS u vervolgens vroeg “Sympathiseerde u met deze oppositiepartij [ENSF]” (p. 12) repliceerde u “Ik

denk van wel” (p. 12) hetgeen van weinig politieke overtuiging getuigt. Uw beweerde sympathieën voor

het ENSF komen voorts weinig geloofwaardig over gezien uit uw verklaringen voor het CGVS bleek dat

u kennis over het Eritrese regime aan de macht alwaar het ENSF tegen ageert alsook uw kennis over de

politieke oppositiepartij ENSF zelf bijzonder rudimentair zijn (cf. supra).

Wat betreft het door u voorgelegde Avis psychologique op naam van A. M. N., uitgereikt op 26 mei 2012

te Namen door psycholoog P. J. kan gezegd worden dat dit geen afbreuk doet aan bovenstaande

vaststellingen. Medische attesten zijn immers geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin u de

hierin beschreven aandoeningen zou opgelopen hebben. De arts doet vaststelling betreffende de

fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen en

de verklaringen van de patiënt kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen

aandoeningen. Desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden kan schetsen waarbij de aandoeningen werden opgelopen.

Wat betreft het door u voorgelegde internetartikel Eritrean civil society NGOs urge Sudan to not

deport refugees van Sudan Tribune dd. 13 november 2006 en de door u voorgelegde Background

information: Forcible return/Fear of torture/Arbitrary detention (AFR 54/038/2007) dd. 20 juli 2007 kan

gezegd worden dat deze documenten geen afbreuk doen aan bovenstaande vaststellingen gezien het

hier louter algemene landeninformatie betreft .

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

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.”
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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. Bij de uiteenzetting van het middel blijkt dat de verzoekende partij opkomt tegen de inhoudelijke

motieven van de bestreden beslissing en wil dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de feitelijke

beoordeling overdoet. Hij voert dan ook de materiele schending aan.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoekster verklaart haar hele leven in Ethiopië te hebben gewoond, maar beweert toch van

Eritrese nationaliteit te zijn. Ze vluchtte naar Europa omdat ze als Eritrese in Ethiopië werd

gediscrimineerd en geen bestaansmiddelen had.

De commissaris-generaal hecht geen geloof aan verzoeksters beweerde Eritrese nationaliteit en

derhalve evenmin aan haar hierop gebaseerde asielmotieven.

3.2. Verzoekster volhardt in het verzoekschrift van Eritrese nationaliteit te zijn en stelt dat “verzaken aan

haar Eritrese identiteit en afkomst” voor haar “uitgesloten is” en dat ze kan “niet gedwongen worden om

te verzaken aan haar Eritrese nationaliteit”, en argumenteert dat “tegenpartij artikel 48/3 en artikel 48/4

schendt door na te laten de asielmotieven van verzoekster ten opzichte van Eritrea te onderzoeken en

geen risicoanalyse ingeval van terugkeer naar Eritrea uit te voeren.”

Anderzijds trekt verzoekster haar voorgehouden Eritrese nationaliteit zelf in twijfel waar zij stelt dat

“Eritrea, het land waarvan zij mogelijks de nationaliteit van heeft” is, voert aan dat zij “gewoonlijk verbleef

in Ethiopië, wat niet betwist wordt” en argumenteert dat “Indien de Raad echter oordeelt dat verzoekster

de Ethiopische nationaliteit heeft, ook dan werden artikel 48/3 en artikel 48/4 geschonden, vermits

tegenpartij de asielmotieven ten aanzien van Ethiopië niet heeft onderzocht en geen risicoanalyse

ingeval van terugkeer naar Ethiopië heeft uitgevoerd.”

Bovendien meent verzoekster dat ook dient overwogen te worden dat ze “staatsloze is”, wijst erop dat

“ze ook een procedure tot erkenning van staatloosheid opgestart bij de Rechtbank van eerste aanleg

van Marche-en-Famenne” en argumenteert dat “indien de nationaliteit van verzoekster niet kan worden

vastgesteld en zijn niet de status van staatloze heeft, dient conform punt 15 van richtlijn 2004/83/EG

rekening te worden gehouden met voornoemd Handboek van het UNHCR, dat bepaalt dat in dit geval

de asielaanvraag op dezelfde manier dient te worden behandeld als in het geval van een staatloze, met

andere woorden dat in plaats van het land waarvan zij de nationaliteit zou hebben, het land waar zij

gewoonlijk verbleven heeft in aanmerking moet worden genomen”. Verzoekster verwijst in dit verband

tevens naar de “Draft Articles on Nationality of Natural Persons in relation to the Succession of States

with commentaries” van de “International Law Commission” en “het Staatlozenverdrag van 1954”.

Verzoekster besluit dat “Indien de Raad de nationaliteit van verzoekster niet kan vaststellen, schendt de

tegenpartij eveneens voornoemde bepalingen. Zo zette artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

immers artikel 1A, paragraaf 2 van het Vluchtelingenverdrag om in het interne recht. Bijgevolg dient

tegenpartij een risicoanalyse en onderzoek uit te voeren van de asielmotieven van verzoekster ten

aanzien van Ethiopië, het land waar ze gewoonlijk verbleven heeft, wat niet betwist wordt door

tegenpartij. Ook dit onderzoek heeft tegenpartij nagelaten.”

3.3. De Raad heeft geen rechtsmacht om zelf de nationaliteit van verzoekster te bepalen, noch om te

beslissen welke nationaliteit zij bezit, of zij er meerdere heeft, dan wel staatloze is. Het behoort wel tot

de bevoegdheid van de Raad om, op basis van de door verzoekster verstrekte verklaringen en

documenten, uit te maken of de voorgehouden nationaliteit al dan niet geloofwaardig en aannemelijk is.

De nationaliteit en het land en de regio van herkomst van een asielzoeker maken immers een cruciaal
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element uit in de asielprocedure, nu de asielaanvraag dient te worden afgewogen tegen het land van

nationaliteit of indien staatloos, van herkomst. Hierbij is het de verantwoordelijkheid van de asielzoeker

om zijn beweerde identiteit, nationaliteit en regio van herkomst aan te tonen en dit door middel van

authentieke identiteitsdocumenten ondersteund door geloofwaardige verklaringen of, indien ernstige

juridische en materiële moeilijkheden worden aangetoond om een sluitend bewijs voor te leggen, op

basis van coherente verklaringen desgevallend ondersteund door andere concrete en objectieve

stukken en landeninformatie. Minstens mag verwacht worden dat de kandidaat-vluchteling eenduidig is

inzake zijn nationaliteit en regio van herkomst.

3.4. Verzoekster legt geen identiteitsdocumenten neer en licht niet toe waarom ze hiertoe in de

onmogelijkheid is. Verzoekster toont niet aan dat zij in de mate van het mogelijke getracht heeft haar

Eritrese nationaliteit aan te tonen. De bewering dat dit omwille van de relatie tussen beide landen

moeilijk is, kan niet overtuigen. Aangezien verzoekster geen reisdocumenten neerlegt toont ze niet aan

wanneer ze Ethiopië in werkelijkheid verlaten heeft.

3.4.1. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal terecht verzoeksters asielaanvraag heeft

onderzocht in het licht van de geloofwaardigheid van haar voorgehouden Eritrese nationaliteit. Uit het

administratief dossier blijkt dat verzoekster meermaals verklaarde van Eritrese nationaliteit te zijn

(verslag DVZ p. 1, vragenlijst CGVS, gehoorverslag CGVS p.2, 26-28), documenten neerlegde waarvan

zij meende dat deze haar Eritrese nationaliteit aantonen, en verklaarde dat zijn haar Eritrese nationaliteit

onder geen beding wil opgeven, en haar asielaanvraag integraal gebaseerd is op de problemen en

discriminatie die zij omwille van haar Eritrese nationaliteit ondervond in Ethiopië. Het is dan ook niet

ernstig dat verzoekster nadat ze geconfronteerd werd met de bestreden beslissing waarin

geconcludeerd werd dat haar Eritrese nationaliteit niet kan overtuigen, haar asielmotieven in het

verzoekschrift radicaal aanpast en speculeert dat haar asielaanvraag tevens op een mogelijke

Ethiopische nationaliteit en/of een staatloosheid kan steunen en de commissaris-generaal verwijt deze

nooit eerder aangebrachte versies van haar asielrelaas niet te hebben onderzocht.

3.5. Verzoekster is geboren in Ethiopië toen Eritrea nog niet bestond. Er wordt niet betwist dat haar

ouders de Ethiopische nationaliteit hadden bij verzoeksters geboorte en ze voor de onafhankelijkheid

van Eritrea naar Ethiopië is verhuisd. Verzoekster heeft dus steeds in Ethiopië gewoond tot haar vertrek

naar Soedan en Europa. Verzoekster toont niet aan dat zij jarenlang in Ethiopië kon verblijven, er naar

school kon gaan, haar familie er een sociale woning toegewezen kreeg van de overheid, en zij zelf

bovendien een aanvraag tot inschrijving kon indienen in 2 “high schools” en meermaals kon solliciteren

voor een job, zonder identiteits- en verblijfsdocumenten. Integendeel verzoekster faalt in haar

medewerkingsplicht te meer nu ze in Ethiopië beschikte over een “gewone studentenkaart”

(gehoorverslag CGVS, p.15) en zij een geboorteakte had die haar geboorte in Senafe kan aantonen.

Voorts was haar familie ingeschreven in de registers van de lokale administratieve kebele waar een

sociale woning werd toegewezen (zie CGVS-verhoor). Er zijn evenmin redenen om aan te nemen dat

verzoekster de identiteit en het overlijden van haar moeder niet kan aantonen. Verzoeksters loutere

bewering geen Ethiopische documenten te kunnen neerleggen wordt niet geobjectiveerd, noch

aangetoond en blijft dus een loutere bewering die geenszins kan overtuigen gezien verzoekster Ethiopië

vrijwillig heeft verlaten en bij haar vertrek uit Ethiopië niet vervolgd werd, noch in de negatieve aandacht

stond van de Ethiopische autoriteiten. Het gebrek aan identiteitsdocumenten kan verzoekster dan ook

aangerekend worden. Verzoekster faalt in haar medewerkingsplicht.

3.5.1. De Raad kan verzoekster nog minder volgen waar zij beweert dat zij niet over officiële

documenten beschikt die de wijziging van nationaliteit kan aantonen. Immers is niet aannemelijk dat

verzoekster van nationaliteit kan veranderen zonder hiervoor de noodzakelijke procedures te volgen.

Ook indien deze procedures ter verandering van nationaliteit door haar moeder en/of vader werden

gevoerd toen ze minderjarig was, dan bleef verzoekster ook achteraf verplicht zich naar behoren te

documenteren te meer nu verzoekster een volwassen vrouw van twintig jaar was toen ze Ethiopië verliet

in 2008. Evenmin is aannemelijk dat haar ouders konden deelnemen aan het Eritrese referendum

vooraleer de nationaliteitsprocedure te hebben gevolgd en de nodige identiteitsdocumenten werden

uitgereikt. Immers kan bezwaarlijk worden aangenomen dat Ethiopiërs zonder meer konden

meestemmen in het Eritrese referendum en anderzijds is redelijk te veronderstellen dat -gezien de

(gewapende) spanningen tussen Eritrea en Ethiopië- ook Ethiopië duidelijkheid wil over de Eritrese

onderdanen op haar grondgebied. Er zijn dan ook geen redenen om aan te nemen dat verzoekster geen



RvV X - Pagina 8 van 11

verblijfsdocumenten kan voorleggen waaruit haar identiteit en nationaliteit kan blijken. Integendeel uit de

informatie die verzoekster aan het verzoekschrift toevoegt, blijkt dat Eritreeërs na het referendum

documenten konden verkrijgen zowel van de Eritrese als van de Ethiopische autoriteiten. De vaststelling

dat verzoekster geheel onbekend is met de administratieve verplichtingen van Eritreërs in Ethiopië, en

niet eens wist of haar ouders over Ethiopische en/of Eritrese documenten beschikten, kan er enkel op

wijzen dat deze informatie niet nuttig was voor verzoekster, wat niet het geval zou zijn indien ze van

Eritrese nationaliteit zou zijn.

3.6. Bovendien is verzoeksters onbekendheid met Ethiopische identiteitsdocumenten voor de Eritrese

vreemdelingen op haar grondgebied strijdig met haar verklaringen dat de problemen die zij in Ethiopië

ondervond, onder meer om een job te vinden, te wijten waren aan het feit dat zij geen documenten bezat

“je moet een Ethiopische identiteitskaart voorleggen om aan te tonen dat je een standvastig adres hebt

voor verantwoordelijkheden indien er iets mis loopt, als je die identiteitskaart niet hebt dan hebben ze

geen vertrouwen in je” (gehoorverslag CGVS, p.27). Immers kon verzoekster zich eenvoudig informeren

naar de mogelijkheden en procedures voor het verkrijgen van documenten, en bij haar moeder inzake

hun eigen situatie. Zoals uit de informatie toegevoegd aan het verzoekschrift blijkt, konden Eritreeërs na

het referendum wel legitimatie verkrijgen zowel van de Eritrese als van de Ethiopische autoriteiten. Pas

indien zij hieraan verzaakten kon dit de toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs en sociale diensten

bemoeilijken. Het is dan ook niet ernstig dat verzoekster die enkel om economische redenen is gevlucht,

bij gebrek aan inspanningen om zich genoegzaam te legitimeren, zelf de toegang verhindert tot de

Ethiopische arbeidsmarkt. Verzoeksters kennis en beweerde handelwijze zijn ongerijmd.

3.6.1. Verzoekster heeft een lidkaart van de Eritrean National Salvation Front voorgelegd waarvan

verwerende partij de authenticiteit in twijfel trekt. De Raad benadrukt dat partijkaarten zoals van het

ENSF slechts kunnen aantonen dat de personen vermeld op deze kaarten deze beweging (financieel)

steunen doch ze vormen geen bewijs van actief lidmaatschap laat staan van nationaliteit of identiteit. Ze

worden opgemaakt op basis van verklaarde gegevens en hebben slechts tot doel de band vast te stellen

van een verklaarde identiteit met een organisatie. Verzoekster kon immers ook het ENSF en het

engagement van haar moeder en zijzelf voor deze partij, niet in het minst toelichten. Bovendien maakte

verzoekster haar beweerde politieke engagement geenszins aannemelijk en verklaarde zelf dat haar

moeder geld gaf aan het ENSF en deze lidkaart voor haar liet maken voor het geval ze aan de Belgische

asielinstanties of elders haar identiteit zou moeten bewijzen (gehoorverslag CGVS, p. 11 en 20). De

lidkaart is dan ook klaarblijkelijk een complaissancestuk opgemaakt met oog op haar asielprocedure. De

brieven die verzoekster naar de Ethiopische en Eritrese ambassades stuurde, doch onbeantwoord

bleven, kunnen slechts aantonen dat verzoekster niet bevreesd is voor de Eritrese noch voor de

Ethiopische autoriteiten met wie zij zelf vrijwillig en spontaan contact nam en indicaties aanreikt van

waar zij thans verblijft. Dit is op zich reeds een reden tot ontkenning van een nood aan bescherming.

3.7. Voorts aangezien verzoekster geen originele identiteitsdocumenten voorlegt kan bezwaarlijk worden

ingezien waarom de Ethiopische of Eritrese ambassade op basis van loutere verklaringen een

nationaliteit zouden toekennen. Dat verzoeksters raadsvrouw tot datum van de terechtzitting geen

reactie kreeg op de aangetekende brieven naar de Ethiopische en Eritrese ambassade kan dan ook niet

verbazen.

3.8. Uit het administratief dossier kan ook geen enkele band blijken tussen verzoekster en Eritrea.

Verzoekster is geheel onbekend met Eritrea. Daargelaten of zij de vragen over geschiedenis, geografie

en politiek had moeten weten te beantwoorden, had zij minstens enige interesse moeten aantonen in

Eritrea die verder reikt dan vage stereotiepe en ingestudeerde beweringen over de Al Shabaab en de

Eritrese militaire dienstplicht. Verzoekster kan evenmin haar beweerde etnische herkomst aannemelijk

maken en dat ze zou behoren tot de voor haar onbekende Saho-clan. Ook is niet aannemelijk dat ze

nooit gehoord heeft hoe haar vader zou gedeporteerd zijn en hoe het nadien met hem verging, terwijl

haar moeder nog contact met hem onderhield en dergelijke belangrijke ingrijpende gebeurtenissen die

verzoekster zelf aangaan, ongetwijfeld besproken werden in gezinsverband. Aldus zijn verzoeksters

verklaringen over de gehele lijn manifest onvoldoende.

3.8.1. Verzoekster voert aan dat behoedzaam dient omgesprongen te worden met de praktijk van

kennistesten die georganiseerd worden door het CGVS. Deze testen dienen aangepast te zijn aan het

profiel van de asielzoeker en mogen niet doorslaggevend zijn in de beoordeling van de nood aan
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internationale bescherming. In arrest RvV 13.157 van 26 juni 2010 (in casu 2008) oordeelde de Raad

trouwens dat het CGVS onvoldoende rekening houdt met het profiel van verzoekster, dat de elementaire

kennis sterk afhangt van de maatschappelijke positie van de betrokkene vermits haar toegang tot

informatie sterk afhangt van haar plaats op de sociale ladder en in het bijzonder haar geslacht. Voorts

stelt verzoekster nog dat het door haar neergelegde medisch attest haar verklaringen ondersteunt en

meer inzicht geeft in het profiel van verzoekster die duidelijk in de war is door de moeilijke familiale

situatie.

3.8.2. Voor zover een kandidaat-vluchteling geen waarheidsgetrouwe identiteitsdocumenten neerlegt,

moet zijn voorgehouden identiteit op overtuigende wijze blijken uit zijn verklaringen. Ook vaste

rechtspraak van de Raad van State bevestigt dat de asielzoeker in staat moet zijn te antwoorden op

eenvoudige vragen over de streek van afkomst vooral in het geval geen enkel overtuigend

identiteitsdocument kan worden voorgelegd (RvS 6 januari 2003, nr. 114.251; RvS 12 februari 2003, nr.

115.776). De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te

oordelen of de geleverde kennis van verzoekster voldoende is om aan de beweerde herkomst en

nationaliteit het voordeel van de twijfel toe te kennen. Hij beoordeelt zowel de correcte, de foute, de vage

als de ontwijkende antwoorden rekening houdend met het specifieke profiel van de asielzoeker.

Bovendien dienen elementen in het voordeel van de asielzoeker niet noodzakelijk in de beslissing te

worden opgenomen (RvS 19 december 2007, nr. 178.032). Aangezien verzoeksters Eritrese nationaliteit

de kern uitmaakt van haar asielaanvraag heeft de commissaris-generaal haar terecht uitvoerig

ondervraagd inzake haar Eritrese achtergrond, en haar aldus de mogelijkheid geboden om haar

asielmotieven aannemelijk te maken. Echter bleek verzoekster geenszins in staat te zijn om deze

navenant te beantwoorden.

3.8.3. Verzoekster gaat er bovendien aan voorbij dat haar profiel net toelaat te verwachten dat zij een

bijzonder goede kennis van Eritrea aan de dag kan leggen. Verzoekster verklaarde immers dat zij

afkomstig is uit een familie die zich engageerde voor de Eritrese politiek, daar haar vader gedeporteerd

zou zijn omdat hij mensen gemobiliseerd zou hebben om deel te nemen aan het referendum en zowel

verzoeksters moeder als zijzelf sympathiseerden met de politieke partij ENSF en meetings bijwoonden.

Bovendien verklaart verzoekster dat ze dermate veel belang hechtte aan haar Eritrese nationaliteit dat

ze ondanks de talrijke problemen en discriminatie die ze hierdoor ondervond, in het bijzonder op gebied

van studie en carrièremogelijkheden wat voor haar heel belangrijk was als jong meisje met ambities, er

bewust voor koos om hierin te volharden omdat “mijn nationaliteit wijzigen is zich losmaken van mijn

culturele erfenis” (gehoorverslag CGVS, p.28), en zelfs besloot om hiervoor naar Europa te vluchten. Het

is dan ook onaanvaardbaar dat zoals hoger aangehaald, geen enkele band blijkt tussen verzoekster en

Eritrea en zij onbekend is met de meest elementaire gegevens. Verzoeksters asielrelaas komt aldus

klaarblijkelijk verzonnen voor.

3.9. Wat haar talenkennis betreft, merkt verzoekster terecht op dat een taalanalyse “nadrukkelijk géén

nationaliteits- of identiteitsonderzoek” is, doch licht niet toe waarom zij niet de minste kennis heeft van de

Saho–taal, terwijl haar ouders deze taal met elkaar spraken en ze wel in staat was om zichzelf Engels

aan te leren (gehoorverslag CGVS, p.2).

3.10. De overige neergelegde documenten kunnen de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas niet

herstellen. Het attest van een psycholoog kan geen sluitend bewijs vormen voor de omstandigheden die

de oorzaak vormen voor de problemen waarmee verzoekster kampt. De psycholoog doet vaststelling

betreffende de mentale gezondheidstoestand van een patiënt; rekening houdend met zijn bevindingen

kan hij vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen problemen; doch kan nooit met volledige

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarbij deze werden opgelopen. Bovendien is

verzoekster vrijwillig om economische redenen vertrokken uit Ethiopië en zijn volgens het attest haar

problemen verbonden aan haar isolement en het verdriet over de dood van haar moeder. Tenslotte wat

de neergelegde internetartikels betreft dient te worden vastgesteld dat het niet volstaat te verwijzen naar

dergelijke algemene informatie om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk

wordt bedreigd en vervolgd, en deze vrees voor vervolging in concreto dient te worden aangetoond (RvS

9 juli 2003, nr.121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480). Temeer nu de informatie die door

verzoekster werd toegevoegd aan het administratief dossier louter betrekking heeft op de problemen met

Ethiopische en Eritrese vluchtelingen in Soedan, ziet de Raad niet in hoe deze berichtgeving

verzoeksters asielmotieven kan staven.
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3.11. Aldus stelt de Raad vast dat verzoeksters Eritrese nationaliteit een loutere bewering is die niet

wordt aangetoond en gezien de verregaande tekortkomingen in verzoeksters verklaringen, verzonnen

voorkomt.

3.12. Waar verzoekster aanvoert dat zij voldoet aan de voorwaarden van artikel 57/7ter en meent dat

haar asielaanvraag geloofwaardig is ondanks het ontbreken van enig begin van bewijs, repliceert

verweerder terecht “dat dat verzoekster zich niet dienstig kan beroepen op artikel 57/7ter van de

Vreemdelingenwet aangezien verzoekster niet in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd

(voorwaarde onder e) en de criteria van artikel 57/7ter cumulatief dienen te worden vervuld. Het voordeel

van de twijfel wordt slechts toegestaan als alle elementen werden onderzocht en de asielinstanties

overtuigd zijn van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvV, nr. 46.882 van 30 juli

2010). In casu kan zoals omstandig aangetoond in bestreden beslissing geen geloof worden gehecht

aan verzoeksters beweerde Eritrese nationaliteit.”

3.13. 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 uitsluitend

op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. 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

vreemdelingenwet.

5. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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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 vier december tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


