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nr. 218 078 van 11 maart 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. MICHOLT

Maria van Bourgondiëlaan 7 B

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, op 28 juli 2018 heeft

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

29 juni 2018.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 30 augustus 2018 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat SELIMOVIC loco advocaat S.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Ethiopische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit de stad Addis Abeba. Uw

vader woont nog steeds in Ethiopië en werkt als consultant voor een u onbekend bedrijf. Uw moeder

stierf in het jaar 2006 EK een natuurlijke dood.
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U heeft twee zusters, waarvan één in Ethiopië tot een religieuze orde toetrad na

psychologische problemen en de andere een verblijfsstatus heeft in België vanwege haar huwelijk met

een Belgische onderdaan.

Uw oom langs vaderskant hield zich in het jaar 1998 EK (Ethiopische kalender), tijdens de oprichting

van een politieke organisatie met de naam Hadiyya die ijvert voor democratie voor de Hadiyya

gemeenschap, bezig met de mobilisatie van de lokale bevolking. Toen u samen met uw oom terugkwam

van een familiebezoek in een andere stad werd uw oom door de autoriteiten omwille van zijn

engagement in zijn huis gedood. U was toen veertien jaar oud. De moord op uw oom deed uw politiek

bewustzijn ontluiken. Ook uw vader was betrokken bij de oprichting van de organisatie Hadiyya. Hij

schreef de reglementen van de organisatie en leverde financiële bijdragen maar werd nooit formeel lid.

U studeerde aan de ingenieursfaculteit van de universiteit van Addis Abeba. Omwille van uw

betrokkenheid bij studentenprotesten werd u in de zesde maand van het jaar 2005 EK (02/2013 GK)

samen met andere medestudenten opgepakt door de Ethiopische veiligheidsdiensten. U werd

gedurende vier dagen vastgehouden in de gevangenis van Showa Robit. Één van uw gearresteerde

medestudenten, een vriendin, werd ’s nachts door de politie uit haar cel gehaald. U vermoedt dat zij

gedood werd. U, noch haar familie vernam later nog iets van haar.

Op 22.05.2005 EK (30.01.2013) werd u lid van de legale politieke organisatie Hadiyya. Op het einde van

de maand mazia van het jaar 2007 EK (05/2015 EK) werd u in Hosanna gearresteerd toen u deelnam

aan de verkiezingscampagne. U logeerde samen met vijf campagnemedewerkers bij uw grootvader

toen ’s nachts agenten de woning binnendrongen. U werd gedurende twintig dagen vastgehouden in de

Gachamo gevangenis vanwege uw activiteiten voor de Hadiyya-partij. U werd mishandeld tijdens uw

gevangenschap. Na de verkiezingen werden jullie vrijgelaten. U werd niet formeel beschuldigd. Na uw

vrijlating keerde u terug naar de universiteit om uw thesis af te werken. U studeerde af in het jaar 2007

EK (11.09.2014 – 11.09.2015 GK). Na uw afstuderen bezocht u van 4 augustus 2015 tot 29 september

2015 uw zuster S.S. die in België een verblijfsstatus heeft. U diende geen asielaanvraag in bij de

Belgische asielinstanties.

Na uw terugkeer in Ethiopië vond u werk bij Zamra Construction. Onmiddellijk na uw aanwerving kreeg

u problemen met uw leidinggevende, onder meer omdat u weigerde deel te nemen aan feesten van het

EPRDF. Uw leidinggevende dreigde dat uw veiligheid niet gegarandeerd kon worden omdat u het

regime niet steunde. Toen u op een vrijdagavond van uw werk naar huis keerde werd u in een

onverlichte steeg aangehouden en naar het politiekantoor woreda 06 gebracht. De politie herhaalde de

dreigementen geuit door uw leidinggevende bij Zamra Construction. U werd gedurende vier dagen

vastgehouden in het politiekantoor. Alle voedsel werd u onthouden en u mocht geen gebruik maken van

het toilet. De dag na uw vrijlating keerde u terug naar uw werk. Rond de twaalfde dag van de maand

sene werd u gevraagd een onkostennota te ondertekenen. Omdat u fouten in de

onkostennota opmerkte meldde u dit aan uw leidinggevende. U kreeg het antwoord dat u geen vragen

diende te stellen en uw handtekening moest plaatsen. Nadat u dit weigerde te doen bedreigde uw

leidinggevende u opnieuw. Hij stelde dat indien u de onkostennota niet één van de daaropvolgende

dagen tekende, u de gevolgen van uw weigering diende te dragen. Uiteindelijk werd u door de agenten

die u in de steeg hadden overmeesterd aangehouden op uw werkplaats en naar het politiekantoor van

Woreda 6 gebracht. U werd gedurende zeven dagen vastgehouden. U werd gefolterd tijdens uw

detentie. Men vroeg u waarom u de onkostennota weigerde te ondertekenen. Bij uw vrijlating werd u

verteld dat u niet meer voor Zamra Construction kon werken.

Nog tijdens de maand sene nam u deel aan een vergadering met de partij in Hawasa aangaande de

problemen van de landbouwers in Hadiyya. Gedurende vier dagen konden de landbouwers hun grieven

uiten. Na vier dagen ontstond er onrust waarop de Ethiopische veiligheidsdiensten de vergadering

afbraken. Later die avond klopten twee leden van de Ethiopische veiligheidsdiensten aan bij het huis

van uw grootvader, waar u verbleef. U verborg u in de koeienstal en slaagde erin te ontsnappen naar

Addis Abeba.

Drie of vier dagen na uw aankomst in Addis Abeba kreeg u in uw ouderlijk huis opnieuw bezoek van

twee agenten. Deze agenten raakten slaags met uw vader en uw verloofde. Uw verloofde kreeg tot

tweemaal toe een messteek in de rug. De agenten vertrokken toen de buren, gealarmeerd door uw

geschreeuw, poolshoogte kwamen nemen. Uw verloofde was gedurende drie of vier dagen

gehospitaliseerd. Nadien leefde u nog tien dagen ondergedoken in het huis van uw verloofde. Op 1

augustus 2016 verliet u Ethiopië via de luchthaven van Addis Abeba met behulp van een visum voor de

Schengen-lidstaten geldig van 25 juli 2016 tot 7 november 2016 dat op 24 mei 2016 werd uitgereikt.

Op 1 augustus 2016 kwam u in België aan. Op 5 oktober 2016, drie dagen voor uw geplande terugkeer

naar Ethiopië belde uw vader u op met de mededeling dat hij thuis een brief van de politie ontvangen

had. Hij vertelde u dat de politie u zoekt. Op 11 oktober 2016 diende u een asielaanvraag in bij de

Belgische asielinstanties. U verklaart niet terug te kunnen keren naar uw land van herkomst omdat u

vreest gearresteerd en gedood te worden.
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Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: een identiteitsdocument

(kebelekaart), een paspoort, een lidkaart van de organisatie waarvoor u actief was en een dagvaarding

uitgaande van de lokale politie van Hosana. Na het gehoor legt uw advocate nog documenten neer die

door uw vader opgesteld zouden zijn bij de oprichting van de Hadiyya/ Habtet partij.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Verder dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke 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.

Op 1 augustus 2016 verliet u Ethiopië, u kwam dezelfde dag op Belgisch grondgebied aan. Op 11

oktober 2016, meer dan twee maanden na uw aankomst in België, diende u een asielaanvraag in bij de

Belgische asielinstanties. U verklaarde op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u in Ethiopië de belangen

van de landbouwers verdedigde en daardoor problemen kreeg met de autoriteiten. U stelde dat de

politie u in uw huis kwam zoeken. Omdat u vreesde opgepakt te worden leefde u de laatste tien dagen

voor uw vertrek ondergedoken (vragenlijst cgvs – vraag 3.5). Dat u ondanks uw bewering dat u gezocht

werd door de Ethiopische autoriteiten en omwille van uw vrees opgepakt te worden de laatste tien

dagen voor uw vertrek ondergedoken leefde niet onmiddellijk na uw aankomst in België een

asielaanvraag indiende bij de Belgische asielinstanties maar meer dan twee maanden wachtte alvorens

dit te doen roept bijzonder ernstige vragen op.

Ter verklaring voor uw laattijdige aanvraag stelde u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u

aanvankelijk louter naar België kwam om uw zuster te bezoeken maar dat uw vader u op 5 oktober

2016, drie dagen voor uw geplande terugkeer naar uw land van herkomst, opbelde met de mededeling

dat de Ethiopische politie u zocht en hij hieromtrent een brief ontvangen had van de politie van Hosana

(vragenlijst cgvs – vraag 3.5).

Deze voorstelling van de feiten, waarbij u vlak voor uw terugreis er van op de hoogte werd gebracht dat

de Ethiopische autoriteiten u zoeken en aldus besloot een asielaanvraag in te dienen, kan geheel niet

overtuigen. Hierboven werden uw overige verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken reeds

besproken waarbij u stelde dat u reeds voor uw vertrek naar België problemen met de Ethiopische

politie had die u kwamen zoeken in uw ouderlijk huis en uw bewering dat u de laatste tien dagen voor

uw vertrek ondergedoken leefde. Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaart u tevens dat

uw oom langs vaderskant door de Ethiopische autoriteiten vermoord werd vanwege zijn

oppositieactiviteiten bij de Hadiyya beweging, dat u gearresteerd werd vanwege uw betrokkenheid bij

studentenprotesten en dat tijdens deze detentie een vriendin/medeopposant vermoedelijk gedood werd,

dat u later nog driemaal gearresteerd en gefolterd werd vanwege uw politiek engagement en dat tijdens

de hierboven aangehaalde laatste arrestatiepoging die ongeveer twee weken voor uw vertrek plaats had

uw vader betrokken raakte in een gevecht met twee politieagenten en uw verloofde door deze agenten

neergestoken werd. Verder stelt u dat u in de daaropvolgende periode onderdook waarbij uw familie uw

reisdocumenten regelde tot u naar de luchthaven gebracht werd (persoonlijk onderhoud cgvs p.13). Uit

deze beweringen dient afgeleid te worden dat u voorafgaand aan uw vertrek uit Ethiopië bijzonder

ernstige problemen kende met de Ethiopische autoriteiten omwille van uw politiek engagement.

Hierover moet worden gesteld dat van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn of haar

land van herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of de subsidiaire bescherming

inroept, redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij/zij na zijn/haar vlucht uit het land van herkomst

onmiddellijk de bescherming van de autoriteiten van het onthaalland vraagt. Uit de vaststelling dat u na

uw aankomst in België meer dan twee maanden wachtte alvorens een asielaanvraag in te dienen kan

worden afgeleid dat u internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte hetgeen de ernst

van de door u aangehaalde vervolgingsfeiten in bijzonder ernstige mate relativeert.

Zelfs indien abstractie gemaakt wordt van uw bijzonder laattijdige asielaanvraag dient te worden

vastgesteld dat uw verklaringen aangaande uw detenties door de Ethiopische autoriteiten doorheen uw

asielprocedure geenszins overtuigen. Zo spreekt u tijdens uw persoonlijk onderhoud voor het CGVS

over vier arrestaties en detenties door de Ethiopische autoriteiten, namelijk een eerste detentie in de

maand yekatit 2005 EK (08.02.2013 - 09.03.2013 GK) gedurende vier dagen, een tweede detentie

gedurende 20 dagen tijdens de verkiezingen in 05/2015 GK (08-09/2007 EK) en twee detenties van

respectievelijk vier en zeven dagen in het jaar 2008 EK wat overeenkomt met 12.09.2015 – 11.09.2016
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GK (persoonlijk onderhoud cgvs p.8). Op de Dienst Vreemdelingenzaken maakte u echter slechts

melding van twee detentieperiodes, namelijk uw detentie vanwege uw deelname aan

een studentenprotest in 02/2013 GK 06/2005 EK) en uw twintig dagen durende detentie in 05/2015 GK

(vragenlijst CGVS – vragen 3.5 en 3.7).

Uw verklaring bij aanvang van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS voor deze frappante

tegenstrijdigheid, dat u niets durfde vertellen over de detentieperiodes in 2008 EK omdat het bedrijf

waarvoor u werkte door Tigrinya geleid werd en de tolk op de Dienst Vreemdelingenzaken eveneens

Tigrinya sprak (persoonlijk onderhoud cgvs p.1-2), kan niet overtuigen. Vooreerst dient te worden

opgemerkt dat uw gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken niet in het Tigrinya maar in het Amhaars

doorging (vragenlijst cgvs p.2), zodat aan uw bewering dat de vertaling uit en naar het Tigrinya u

weerhield volledige verklaringen af te leggen geen enkel geloof gehecht kan worden. Zelfs indien enig

geloof gehecht zou worden aan uw bewering dat het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken in het

Tigrinya doorging, quod non, dan nog kan niet ingezien worden waarom u wel in staat was om

verklaringen af te leggen over uw detentieperiodes in 2005 EK en 2007 EK omwille van uw engagement

bij de Ethiopische oppositie tegen de door Tigrinya geleide regering maar niet in staat zou zijn geweest

om verklaringen af te leggen aangaande uw arrestaties omwille van uw problemen met uw werkgever.

De vaststelling dat u bij het indienen van uw asielaanvraag in oktober 2016 slechts melding maakte van

twee detentieperiodes en minder dan anderhalf jaar later tijdens uw persoonlijk onderhoud voor het

CGVS plots beweert dat u in het jaar voorafgaand aan uw vertrek uit Ethiopië nog twee keer

gedetineerd werd ondergraaft in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw beweringen betreffende uw

vervolging door de Ethiopische autoriteiten. Het doet het bijzonder ernstige vermoeden ontstaan dat u

na het indienen van uw asielaanvraag tot het besef kwam dat de aanvankelijk door u aangehaalde

vervolgingsfeiten zich voor uw vorige familiebezoek aan België afspeelden en u nadien nieuwe

vervolgingsfeiten construeerde die zich na uw terugkeer naar Ethiopië in 2015 afspeelden.

Aangaande uw detentie in de maand miyazya 2007 EK (09.04.2015 – 09.05.2015 GK) naar aanleiding

van uw campagneactiviteiten in aanloop naar de verkiezingen legt u geen begin van materieel bewijs

neer. Uw verklaringen hierover blijken bovendien weinig consistent. Zo stelde u op de Dienst

Vreemdelingenzaken dat u gedurende twintig dagen vastgehouden werd in de Wachamo gevangenis

(vragenlijst cgvs – vraag 3.7). Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS herhaalt u aanvankelijk

deze bewering (persoonlijk onderhoud cgvs p.8). Later tijdens het persoonlijk onderhoud verklaart u

tweemaal dat u ruim 20 dagen werd vastgehouden (persoonlijk onderhoud cgvs p.10) om vervolgens

opnieuw te beweren dat u exact op de twintigste dag werd vrijgelaten (persoonlijk onderhoud cgvs p.11).

Ook wat betreft uw mede-arrestanten legt u weinig consistente verklaringen af. Zo stelt u aanvankelijk

dat naast u nog vijf andere campagnemedewerkers gearresteerd werden om vervolgens te beweren dat

in totaal vijf campagnemedewerkers aangehouden werden (persoonlijk onderhoud cgvs p.10-11).

Ook wat betreft uw tewerkstelling voor het bedrijf Zamra Construction en de problemen die u daar met

uw leidinggevende en later met de Ethiopische autoriteiten had dient te worden opgemerkt dat u

hieromtrent geen begin van materieel bewijs neerlegt. Daarenboven roepen uw verklaringen aangaande

uw periode van tewerkstelling en uw verklaringen over uw problemen met uw werkgever vragen op.

Zo stelde u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u in de laatste zeven maanden voor uw vertrek uit

Ethiopië als ingenieur werkte (verklaring dvz – vraag 12). Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het

CGVS houdt u deze tijdssituering aan. U verklaart dat u in december (2015) bij Zamra Construction in

dienst trad. U stelt dat u tot in de maand sene 2008 EK wat overeenkomt met de periode van 8 juni 2016

tot 8 juli 2016 in de Gregoriaanse kalender voor dit bedrijf werkte (persoonlijk onderhoud CGVS p.11-

12). Aan uw bewering dat u pas in december 2015 in dienst trad van Zamra Construction kan echter

geen geloof worden gehecht. Op 17 april 2015, bij het indienen van uw eerste visumaanvraag,

verklaarde u immers reeds tewerkgesteld te zijn bij Zamra Construction. Andermaal valt af te leiden dat

u een fictieve tewerkstellingsperiode en de daaraan verbonden problemen construeerde die zich na uw

terugkeer naar Ethiopië afspeelden.

Uw verklaringen betreffende uw problemen met uw werkgever en de daaruit voortvloeiende detenties

roepen eveneens vragen op. Zo stelt u aangaande uw eerste detentieperiode in 2008 EK dat u

gedurende vier dagen vastgehouden werd (persoonlijk onderhoud cgvs p.8) en bevestigt later dat de

agenten u na vier dagen vrijlieten (persoonlijk onderhoud cgvs p.12). Tegelijkertijd verklaart u dat u toen

op vrijdagavond aangehouden werd en op maandagavond vrijkwam (persoonlijk onderhoud cgvs p.12),

waaruit afgeleid dient te worden dat u geen vier maar drie dagen vastgehouden werd. Uw verklaringen

betreffende uw problemen met uw werkgever vanwege uw weigering een onkostennota te tekenen

ondergraven verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Zo stelt u bij aanvang van uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS dat uw werkgever u na uw aanvankelijke weigering een week de tijd gaf om de

onkostennota alsnog te tekenen. Vervolgens verklaart u dat uw overste u na die week bedreigde

(persoonlijk onderhoud cgvs p.2).
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Wanneer u hier later tijdens uw persoonlijk onderhoud op terugkomt stelt u dan weer dat uw werkgever

u drie of vier dagen bedenktijd gaf (persoonlijk onderhoud cgvs p.12). Over dit conflict over de

onkostennota verklaart u dat het op de twaalfde dag van de maand sene, of toch in die week, ontstond.

Vervolgens zou u ofwel een week ofwel drie of vier dagen bedenktijd hebben gekregen waarna de

politie u arresteerde. Deze arrestatie situeert u echter eveneens op de 12de dag van de maand Sene.

De vaststelling dat u inconsistente verklaringen aflegt aangaande uw problemen met uw werkgever en

de daaropvolgende arrestaties in 2008 EK ondergraaft verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Verder stelt u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS dat uw visum voor de Schengenzone

weliswaar geregeld was maar dat uw afreis geenszins zeker was omdat u een sollicitatieprocedure

lopende had. U verklaart dat uw vader twee dagen voor uw vertrek uit Ethiopië uw tickets aankocht

terwijl u ondergedoken zat uit angst voor de Ethiopische autoriteiten (persoonlijk onderhoud CGVS

p.13). Vooreerst dient te worden opgemerkt dat hoewel het CGVS tijdens het persoonlijk onderhoud

informeerde of u de vliegtuigtickets en/of de betalingsbewijzen van deze tickets kon voorleggen

(persoonlijk onderhoud CGVS p.14) u dit tot op heden niet heeft gedaan. Hoe dan ook, uw voorstelling

van de feiten, waarbij u verklaart dat u wel een visumaanvraag deed maar niet zeker was of u wel zou

afreizen tot u uiteindelijk het land diende te verlaten uit angst voor de Ethiopische autoriteiten waarbij uw

vader vlak voor uw vertrek de vliegtuigtickets aankocht, kan niet overtuigen. Zoals hierboven reeds werd

opgemerkt stelde u op het moment van uw asielaanvraag immers dat uw verblijf in België

aanvankelijk kaderde in een familiebezoek aan uw zuster, net zoals u in 2015 had gedaan, en

verklaarde u dat u pas op 5 oktober 2016 er door uw vader van op de hoogte werd gebracht dat u door

de Ethiopische politie werd gezocht. Bijkomend kan worden opgemerkt dat uit een nazicht van uw

publicaties en commentaren via uw Facebookprofiel geen diepgaande politiek engagement af te leiden

valt. Aan uw bewering tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS dat uw afreis naar België

geenszins zeker was maar uiteindelijk vanwege uw vrees voor de Ethiopische autoriteiten noodzakelijk

werd kan bijgevolg geen geloof gehecht worden.

De geloofwaardigheid van uw beweringen betreffende uw problemen met de Ethiopische autoriteiten

worden verder ondergraven door de constatering dat u Ethiopië op legale wijze verliet met behulp van

een visum voor de Schengen-lidstaten geldig van 25 juli 2016 tot 7 november 2016 dat op 24 mei 2016

werd uitgereikt. U verklaart tijdens uw gehoor voor het CGVS dat u niet zeker wist of u de

veiligheidsdiensten op de luchthaven wel zou passeren maar uw kansen waagde gezien een leven in

Ethiopië niet meer mogelijk was. Wanneer het CGVS u er op wijst u Ethiopië ook via een onbewaakte

grensovergang of op illegale wijze via een smokkelaar had kunnen verlaten daarbij de grenscontrole op

de luchthaven vermijdend geeft u het weinig aannemelijke antwoord dat deze mogelijkheid niet in u

opkwam tijdens de voorbereiding van uw vlucht en u enkel gebruik maakte van het visum dat u reeds

aangevraagd had (persoonlijk onderhoud cgvs p.15). Deze voorstelling van de feiten kan

niet overtuigen. Van iemand die verklaart dat zij driemaal gearresteerd werd door de Ethiopische

veiligheidsdiensten, daarbij mishandelingen onderging, ongeveer tien dagen voor haar vertrek

ternauwernood kon ontsnappen aan een vierde arrestatie waarbij haar verloofde werd neergestoken en

omwille van deze problemen beslist haar land te verlaten mag redelijkerwijs verwacht worden dat zij alle

mogelijkheden in overweging neemt om een controle en mogelijke aanhouding te vermijden. De

vaststelling dat u zich vrijwillig aan een controle door de Ethiopische veiligheidsdiensten onderwierp bij

uw vertrek via de luchthaven van Addis Abeba bevestigt dat er geen enkele aanwijzing is dat u enige

problemen met de Ethiopische autoriteiten zou kennen of zou hebben gekend voor uw vertrek uit Addis

Abeba.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen kan er dan ook geen geloof worden gehecht aan

uw beweringen betreffende uw vrees voor de Ethiopische autoriteiten vanwege uw activiteiten voor de

oppositie in Ethiopië. Bijgevolg kan u de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus

worden toegekend.

De door u overgemaakte documenten (het identiteitsdocument (kebelekaart), het paspoort, de lidkaart

van de organisatie waarvoor u actief was en de dagvaarding uitgaande van de lokale politie van Hosana

en de na het gehoor neergelegde documenten die door uw vader opgesteld zouden zijn bij de oprichting

van de Hadiyya/ Habtet partij) zijn niet van die aard om bovenstaande conclusie te wijzigen. Ze

herstellen de geloofwaardigheid van uw verklaringen niet aangezien ze enkel het vermogen hebben om

de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Ze volstaan

op zichzelf niet om de geloofwaardigheid van uw beweringen te herstellen.

Aangaande uw identiteitsdocument (kebelekaart) en uw paspoort dient te worden opgemerkt dat deze

documenten louter betrekking hebben op uw identiteit en niet op uw asielrelaas. Wat betreft de

dagvaarding uitgaande van de lokale politie van Hosana dient te worden vastgesteld dat dit een

handgeschreven document betreft dat door eender wie kon worden opgesteld. Zodoende kan aan dit

document geen bewijswaarde worden gehecht.
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Uw lidkaart van de organisatie “Democratic Organization of Hadiyya National Unity” staaft evenmin uw

beweerde problemen met de autoriteiten in uw land van herkomst.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 28 juli 2018 in een eerste middel een schending aan van

artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

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

motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering” en van de

rechten van verdediging.

Zij meent dat zij voldoet aan de criteria van artikel 1 van het Internationaal Verdrag betreffende de status

van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953

(hierna: Vluchtelingenverdrag), omdat zij in Ethiopië vreest vervolgd te worden op grond van haar

politieke overtuiging.

Wat haar laat verzoek om internationale bescherming betreft, legt zij uit dat zij aanvankelijk van plan

was haar zus te bezoeken in België, hoewel zij toen reeds een gegronde vrees koesterde ten aanzien

van de Ethiopische autoriteiten, maar dat zij hoopte dat deze autoriteiten “hun jacht op haar en haar

familie na enige tijd zouden staken”. Volgens haar was het “niet onredelijk te denken dat de storm rond

de oppositiepartij Hadiyya na verloop van tijd zou gaan liggen”, gezien “het merendeel van haar

vrienden en collega’s reeds in de gevangenis vertoefde”, gezien “haar vader [had] gehoord dat er geen

nieuws meer werd gebracht over Hadiyya” en gezien zij ook hoorde “dat de situatie enigszins was

gekalmeerd”. Zij wijst op de brief die haar vader ontving en waaruit “bleek dat de politie van Hosana,

zelfs na de twee maanden die verzoekster afwachtend in België had doorgebracht, nog steeds op zoek

was naar verzoekster”. Zij stelt dat het pas na die brief duidelijk was “dat de Ethiopische autoriteiten niet

van plan waren de vervolging van verzoekster te staken”. Zij klaagt aan dat zij “niet de kans gekregen

heeft om gedurende haar persoonlijk onderhoud van 15 februari 2018 de redenen voor haar beslissing

uiteen te zetten”, waardoor haar “het voordeel van de twijfel ontnomen wordt” en dit “een onmiskenbare

schending uitmaakt van haar rechten van verdediging”.

Dat zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet alle detenties heeft vermeld, wijt zij aan het feit dat zij door

de tolk werd begroet in het Tigrinya, hoewel het interview zelf inderdaad in het Amhaars plaatsvond.

Volgens haar komt haar reactie door “de verregaande socioculturele implicaties die intrinsiek verbonden

zijn aan het gebruik van [het Tigrinya en het Amhaars]”. Zij benadrukt dat het bedrijf Zamra Costruction

verstrengeld was met de overheid, dat Tigrinya er de voertaal was en dat het Tigrinya in verband wordt

gebracht met de regerende politieke klasse en het overheidsapparaat. Zij geeft aan dat zij bij de Dienst

Vreemdelingenzaken daarom in een “zelfbeschermingsreflex” besloot “geen expliciete verwijzingen te

maken naar het bedrijf of het Tigrinya-karakter dat mee aan de grondslag lag van haar problemen

aldaar”. Zij verduidelijkt dat “waar haar eerste twee arrestaties nog konden worden afgedaan als de

gevolgen van uit de hand gelopen studentenprotesten en een afwijzende houding ten aanzien van het

Ethiopische establishment, de twee arrestaties uit 2008 EK intrinsiek verbonden [waren] met haar

conflict binnen de Tigrinya-bedrijfscultuur”.

Volgens verzoekster zijn de opmerkingen over al dan niet “exact 20 dagen” vasthouding in 2007 EK

loutere “detailkwesties”. Dat zij eerst over 5 andere campagnemedewerkers sprak (en zichzelf) en later

over 5 campagnemedewerkers in het totaal, zijn “versprekingen”, aldus verzoekster.

Zij benadrukt “dat de vervolgingsdaden waarvan zij het slachtoffer is geworden, waaronder detentie en

foltering, geenszins volgens officiële gerechtelijke procedures verliepen”, waardoor zij hiervan geen

begin van materieel bewijs kan neerleggen.

Wat de duur van de detentie in 2008 EK betreft, antwoordt zij “dat verzoekster vier dagen telde omdat ze

op vrijdagavond werd aangehouden en op maandagavond weer werd vrijgelaten”, maar dat zij geen

“vier volle dagen” heeft bedoeld.
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Verzoekster herhaalt dat zij “tot vier maal toe” werd vastgehouden. Zij wijst op “de systematische

folterpraktijken en andere mensenrechtenschendingen die gemeenplaats zijn geworden in het

Ethiopische gevangeniswezen” (“Human Rights Watch, “We are Like the Dead”: Torture and other

Human Rights Abuses in Jail Ogaden, Somali Regional State, Ethiopia, juli 2018”), op de overheid die

“niets onderneemt om deze praktijken tegen te gaan” (“Human Rights Watch, “We are Like the Dead”:

Torture and other Human Rights Abuses in Jail Ogaden, Somali Regional State, Ethiopia, juli 2018”), op

bepaalde politieke oppositiepartijen die in Ethiopië als terroristische organisaties gebrandmerkt worden

en op de “foltering van personen die ervan beschuldigd worden te zijn betrokken bij een terroristische

organisatie” (“Amnesty International, rapport 2017/18 – Ethiopia, 22 februari 2018”).

Volgens verzoekster “kan geenszins uitgesloten worden dat de Hadiyya-partij de volgende

prodemocratische partij wordt die als terroristische organisatie wordt bestempeld”.

Aangaande verzoeksters tewerkstelling bij Zamra Construction, legt zij uit dat zij “geen begin van

materieel bewijs kan voorleggen” omdat “de frauduleuze onkostennota, die verzoekster weigerde te

ondertekenen, niet via officiële kanalen werd gecommuniceerd”. Zij wijst in die zin op “de hoge graad

van corruptie die zich meester heeft gemaakt van verschillende sectoren in de Ethiopische samenleving”

(“GAN Business Anti-Corruption Portal, Ethiopia Corruption Report, augustus 2017”).

Waar zij verklaarde dat zij een week de tijd kreeg om alsnog de onkostennota te ondertekenen,

betekende dit volgens haar “uiteraard dat ze tot vrijdag de tijd had”. Zij stelt “dat verzoekster rond het

begin van de werkweek de opdracht weigerde en vervolgens tot het eind van de week de tijd had om

zich te bedenken” en dat het niet uitmaakt “of verzoekster nu verklaart dat ze een week de tijd of enkele

dagen”.

Dat zij geen vliegtuigtickets en/of betalingsbewijzen kan neerleggen wijt zij aan haar overhaast vertrek

en het gebrek aan contact met haar vader vanuit België “uit vrees voor verdere represailles aan het

adres van haar familie”.

Waar de bestreden beslissing opmerkt dat verzoekster Ethiopië legaal verliet, benadrukt zij “dat ze geen

smokkelaars kent en helemaal niet vertrouwd is met dergelijke praktijken”. Volgens haar hoeft het

overigens te verbazen “dat iemand die zich zo openlijk verzet tegen corruptie en een duidelijk

georiënteerd moreel kompas heeft, niet op de hoogte is of wil zijn van illegale opties om het land te

verlaten”.

Aangaande haar Facebookprofiel benadrukt zij “dat de Hadiyya-partij zich inzet voor de

landbouwbevolking”, dat deze bevolkingsgroep zich uiteraard in landbouwgebied bevindt en geen

toegang tot Facebook hebben en dat “zowel verzoekster als haar partij een persoonlijke aanpak

[verkiezen], waarbij zij van deur tot deur communiceren met hun doelgroep”.

In een tweede middel voert verzoekster een schending aan van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

en van “de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële

motivering”.

Zij voert aan dat “indien Uw Raad van oordeel zou zijn dat haar problemen met de overheid niet het

gevolg waren van haar politieke activiteiten, doch eerder kaderen binnen de corruptie en criminele

financieringsactiviteiten waartegen verzoekster zich heeft verzet, zij op grond hiervan minstens het recht

heeft op subsidiaire bescherming conform artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet”. Zij wijst in die zin

opnieuw op “de hoge graad van corruptie die zich meester heeft gemaakt van verschillende sectoren in

de Ethiopische samenleving” (“GAN Business Anti-Corruption Portal, Ethiopia Corruption Report,

augustus 2017”). Zij meent dat zij zich “in een uiterst kwetsbare positie” bevindt en dat zij geviseerd

wordt door haar werkgever en door de Ethiopische overheid, omdat zij zich heeft “verzet tegen de

corruptie die zich meester heeft gemaakt van haar samenleving en werkgever”.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing “te vernietigen en te hervormen” en haar als vluchteling te

erkennen, minstens de bestreden beslissing te vernietigen. In ondergeschikte orde vraagt verzoekster

de bestreden beslissing “te vernietigen en te hervormen” en haar de subsidiaire bescherming tot te

kennen.

2.2. Stukken
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Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster “Human Rights Watch, “We are Like the Dead”: Torture and

other Human Rights Abuses in Jail Ogaden, Somali Regional State, Ethiopia, juli 2018”, “Amnesty

International, rapport 2017/18 – Ethiopia, 22 februari 2018” en “GAN Business Anti-Corruption Portal,

Ethiopia Corruption Report, augustus 2017”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoekster om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van haar

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels

over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Verzoekster verklaart niet te kunnen terugkeren naar Ethiopië uit vrees voor problemen met de

autoriteiten omwille van haar politiek engagement. Noch uit haar verklaringen noch uit enige stukken

kan echter blijken dat zij omwille van dit beweerd politiek activisme problemen zou hebben gekend of zal

kennen.

2.4.2. Zo vertelde verzoekster bij de Dienst Vreemdelingenzaken enkel over haar arrestatie van 4 dagen

na het studentenprotest in februari 2013 en over haar vasthouding van 20 dagen tijdens de

verkiezingscampagne in mei 2015 (vragenlijst DVZ, vraag 7), die beide dateren van voor haar eerste

bezoek aan België en voordat zij nog vrijwillig terugkeerde naar Ethiopië. Op het Commissariaat-

generaal stelde verzoekster dat zij ook problemen ondervond tijdens haar tewerkstelling bij Zamra

Construction. Zij verklaarde dat zij in april 2016 werd aangehouden omdat zij weigerde deel te nemen

aan feesten van het EPRDF en het regime niet steunde (notities, p. 2, 12), alsook dat zij in juni/juli 2016

werd gearresteerd omdat zij weigerde een onkostennota te ondertekenen (notities, p. 2, 12). Dat

verzoekster deze recentere arrestaties geheel onvermeld liet bij de Dienst Vreemdelingenzaken tast de

waarachtigheid ervan aan te meer nu verzoekster beweerdelijk omwille van dergelijke feiten Ethiopië

verliet.

2.4.3. Waar zij tijdens haar persoonlijk onderhoud (notities, p. 2) en in haar verzoekschrift aanvoert dat

zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken door de tolk werd begroet in het Tigrinya en dat zij omwille van “de

verregaande socioculturele implicaties die intrinsiek verbonden zijn aan het gebruik van [het Tigrinya en

het Amhaars]” in een “zelfbeschermingsreflex” besloot “geen expliciete verwijzingen te maken naar het

bedrijf of het Tigrinya-karakter dat mee aan de grondslag lag van haar problemen aldaar”, ziet de Raad

niet in waarom zij bij de Dienst Vreemdelingen dan wel uitdrukkelijk verklaarde gearresteerd te zijn

omdat zij acties ondernam die “tegen de zin van de regering” waren (vragenlijst DVZ, vraag 5) en dat zij

“tegen de regering sprak” (vragenlijst DVZ, vraag 5). In het verzoekschrift wordt immers aangevoerd dat

de regerende politieke klasse en het overheidsapparaat ook automatisch in verband wordt gebracht met

het Tigrinya. Bovendien verduidelijkt verzoekster evenmin waarom zij arrestaties van 2013 en 2015

vermeldde maar niet deze van april 2016 en juni/juli 2016 eventueel zonder hierbij aan te geven dat dit

omwille van het Tigrinya-karakter van het bedrijf was, indien zij dit niet durfde omwille van de tolk.
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2.4.4. Wat betreft de arrestatie na het studentenprotest in februari 2013 en tijdens de

verkiezingscampagne in mei 2015, merkt de Raad op dat verzoekster, ondanks deze beweerde

problemen met de overheid, op 4 maart 2015 een internationaal paspoort afgeleverd kreeg, dat zij op 17

april 2015 een visum aanvroeg om haar zus in Europa te bezoeken en dat zij van 4 augustus 2015 tot

29 september 2015 op familiebezoek in België was. Hierna keerde zij vrijwillig terug naar Ethiopië. Uit

dergelijke vrijwillige contacten met de overheid, waarbij zij een paspoort en visum op eigen naam

verkreeg, en de probleemloze legale in- en uitreis, kan enkel blijken dat verzoekster zelf meende niet

geviseerd te worden door de Ethiopische autoriteiten en dat haar leven bij een terugkeer niet in gevaar

zou zijn.

2.4.5. Overigens blijkt uit haar paspoort- en visumaanvraag dat verzoekster minstens sinds maart 2015

tewerkgesteld was bij Zamra Construction. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoekster in

september 2015 geheel vrijwillig terugkeerde naar Ethiopië. Dit maakt haar verklaringen geheel

onaannemelijk dat zij de autoriteiten vreesde, alsook bedrijf dat volgens het verzoekschrift verstrengeld

was met de overheid, waar Tigrinya de voertaal was en waar zij volgens haar verklaringen vanaf het

begin problemen had met de pro-regeringsbedrijfscultuur (“Vanaf ik begon had ik al problemen. De

problemen waren vooral tussen mijn baas en ikzelf. Ook wel met andere mensen, maar vooral met mijn

baas. Het probleem was dat ze wisten dat ik hun standpunt niet aanhing. […] Ik zei dat ik een ander

standpunt had, en EPRDF niet volgde. […] Zolang je in dit land bent moet je meedoen en een

aanhanger worden van het regime. Hij zei dat mijn achtergrond bekend was en dat ze wisten tot welke

stam ik behoorde, tot een minderheid. Hij zei dat ik me daarom nog altijd niets anders mocht gedragen

dan de rest van het bedrijf.”; notities, p. 12).

2.4.6. De arrestaties in april 2016 en juni/juli 2016, na haar vrijwillige terugkeer uit Europa, koppelt

verzoekster aan haar werk bij Zamra Construction. In tegenstelling tot wat blijkt uit haar visumaanvraag,

stelde zij bij de dienst Vreemdelingenzaken dat zij pas zeven maanden voor haar vertrek (in augustus

2016) werkzaam was als ingenieur (verklaring DVZ, vraag 12) en tijdens haar persoonlijk onderhoud

verklaarde zij dat zij in december 2015 in dienst trad bij Zamra Construction (notities, p. 12). Verzoekster

vertelt niet de waarheid over haar werkzaamheden bij Zamra Construction, wat de problemen die

hieraan gekoppeld worden geheel ondermijnt.

2.4.7. Bovendien blijkt dat verzoekster op 24 mei 2016 - zijnde na de beweerde arrestaties in februari

2013, mei 2015 en april 2016 - nog een visum kreeg om haar zus te gaan bezoeken in België en dat zij -

na nog een vierde vasthouding en nadat zij meermaals werd opgezocht door Ethiopische

veiligheidsdiensten, waarbij ook haar verloofde neergestoken werd - deze reis vervolgens zonder

problemen legaal en met haar eigen paspoort via de luchthaven ondernam.

2.4.8. De argumentatie in het verzoekschrift dat zij “geen smokkelaars kent en helemaal niet vertrouwd

is met dergelijke praktijken” en “dat iemand die zich zo openlijk verzet tegen corruptie en een duidelijk

georiënteerd moreel kompas heeft, niet op de hoogte is of wil zijn van illegale opties om het land te

verlaten” kan haar risicovol gedrag niet verschonen, noch kan het verklaren waarom zij zelfs geen

andere opties overwoog of onderzocht (“Daar heb ik toen nooit over nagedacht.”; notities, p. 12),.

Immers verzoekster meende wel haar leven te riskeren door legaal te vertrekken (“Ik ben vertrokken

omdat ik zeker wist dat ik niet veilig was in mijn land. Ik wist ook niet zeker of ik wel veilig de luchthaven

kon passeren. Maar ik dacht dat als het lukte was het goed en als het niet lukte was dat het lot. […]

Neen, ik was helemaal niet zeker, maar ik wou mijn kans wagen. Ik wist dat ik niet in Ethiopië kon

blijven. […] Omdat ik al een visum had en het snel moest gaan heb ik het besluit genomen om toch via

de luchthaven te gaan. Ik heb dan van mijn laatste kans gebruik gemaakt.”; notities, p. 15-16). Evenmin

kan verzoeksters “duidelijk georiënteerd moreel kompas” verklaren waarom de autoriteiten - die haar na

haar vertrek blijkbaar nog zouden willen ondervragen, conform de voorgelegde oproeping - haar hielpen

het land te verlaten, door een visum uit te reiken, en haar probleemloos de grens lieten oversteken.

2.4.9. Dat verzoekster in werkelijkheid om andere persoonlijke migratieredenen naar Europa kwam, blijkt

nog uit de vaststelling dat zij op 1 augustus 2016 België binnenkwam maar pas op 11 oktober 2016 een

verzoek om internationaler bescherming indiende. Van een persoon die beweert vervolgd te worden in

zijn land van herkomst en die de bescherming van het Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire

bescherming inroept, mag nochtans redelijkerwijze worden verwacht dat hij bij zijn aankomst of kort

daarna bij de autoriteiten van het onthaalland een verzoek om internationale bescherming indient. Dit

klemt in casu te meer nu verzoekster ondertussen bekend was met België en een zus heeft die in het

Koninkrijk verblijft.
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Het feit dat verzoekster zo lang wachtte om een dergelijk verzoek in te dienen, is dan ook een indicatie

dat zij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en relativeert als dusdanig de ernst

van de door haar geschetste vervolging. De uitleg in het verzoekschrift, dat zij aanvankelijk van plan was

haar zus te bezoeken in België en dat zij hoopte dat de Ethiopische autoriteiten “hun jacht op haar en

haar familie na enige tijd zouden staken”, sluit hierbij aan. Verzoeksters nalaten meteen een verzoek om

internationale bescherming in te dienen is dan ook niet verzoenbaar met haar verklaringen dermate

geviseerd te worden door de autoriteiten dat zij 4 keer gearresteerd werd, daarna tweemaal door de

veiligheidsdiensten opgezocht werd, de laatste tien dagen in haar land ondergedoken leefde en

vervolgens het land moest ontvluchten omdat zij “zeker wist dat [zij] niet veilig was in [haar] land”

(vragenlijst DVZ, vraag 3.5; notities, p. 15-16).

2.4.10. Waar zij in haar verzoekschrift nog aanvoert dat het “niet onredelijk [was] te denken dat de storm

rond de oppositiepartij Hadiyya na verloop van tijd zou gaan liggen”, gezien “het merendeel van haar

vrienden en collega’s reeds in de gevangenis vertoefde”, gezien “haar vader [had] gehoord dat er geen

nieuws meer werd gebracht over Hadiyya” en gezien zij ook hoorde “dat de situatie enigszins was

gekalmeerd”, merkt de Raad op dat dit geen verklaring biedt voor verzoeksters nalaten om, bij het

binnenkomen van België, zo snel mogelijk bescherming te vragen voor haar problemen met de Tigrinya

naar aanleiding van haar tewerkstelling bij Zamra Construction (notities, p. 2, 12), gezien deze

problemen los staan van haar betrokkenheid bij de Hadiyya. Ook in het verzoekschrift wordt gemeend

dat verzoekster internationale bescherming nodig heeft omdat zij geviseerd wordt door haar werkgever

toen zij zich verzette “tegen de corruptie die zich meester heeft gemaakt van haar samenleving en

werkgever”, waarbij zij ook wijst op “de hoge graad van corruptie die zich meester heeft gemaakt van

verschillende sectoren in de Ethiopische samenleving” (“GAN Business Anti-Corruption Portal, Ethiopia

Corruption Report, augustus 2017”). Indien verzoekster hiervoor werkelijk internationaal beschermd

moest worden, kan niet worden ingezien waarom zij twee maanden wachtte om een verzoek in te

dienen.

2.4.11. Dat verzoekster uiteindelijk wachtte tot nadat zij op 5 oktober 2016 van haar vader vernam dat er

een dagvaarding voor haar was aangekomen, kan haar laattijdigheid evenmin verschonen, gezien zij

verklaarde dat zij reeds voor haar vertrek naar België “zeker wist dat [zij] niet veilig was in [haar] land”

(vragenlijst DVZ, vraag 3.5; notities, p. 15-16). Bovendien betreft het een louter handgeschreven

document met enkele stempels, die derhalve weinig officieel en authentiek voorkomen. Verzoekster kon

geen verklaring bieden voor de vormelijke gebreken van het document (notities, p. 17). Dient nog te

worden opgemerkt dat de beoordeling van documenten binnen een verzoek om internationale

bescherming niet als alleenstaand kan worden gezien, maar deel uitmaakt van het geheel van de

elementen die voorliggen ter beoordeling van de nood aan internationale bescherming. Uit verzoeksters

verklaringen kan geenszins enige doorgedreven vervolging in haar hoofde blijken.

2.4.12. De stelling in het verzoekschrift dat zij “niet de kans gekregen heeft om gedurende haar

persoonlijk onderhoud van 15 februari 2018 de redenen voor haar beslissing uiteen te zetten”, is niet

dienstig. Verzoekster liet reeds op de Dienst Vreemdelingenzaken optekenen dat zij naar België kwam

om haar zus te bezoeken en van plan was terug te keren naar Ethiopië, tot zij werd opgebeld door haar

vader op 5 oktober 2016 met de melding van de oproepingsbrief (vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Op het

Commissariaat-generaal liet zij ook na hierover iets toe te voegen aan het einde van het persoonlijk

onderhoud, toen zij hiertoe de kans kreeg (notities, p. 18). Hoe dan ook heeft verzoekster door middel

van de bestreden beslissing kennis genomen van het argument aangaande haar laattijdig verzoek en

heeft zij door het instellen van een beroep met volle rechtsmacht voor de Raad de mogelijkheid gehad

om er op te reageren, hetgeen zij heeft gedaan.

2.4.13. De verwijzing in het verzoekschrift naar “de systematische folterpraktijken en andere

mensenrechtenschendingen die gemeenplaats zijn geworden in het Ethiopische gevangeniswezen”

(“Human Rights Watch, “We are Like the Dead”: Torture and other Human Rights Abuses in Jail

Ogaden, Somali Regional State, Ethiopia, juli 2018”), naar de overheid die “niets onderneemt om deze

praktijken tegen te gaan” (“Human Rights Watch, “We are Like the Dead”: Torture and other Human

Rights Abuses in Jail Ogaden, Somali Regional State, Ethiopia, juli 2018”), naar bepaalde politieke

oppositiepartijen die in Ethiopië als terroristische organisaties gebrandmerkt worden en naar de

“foltering van personen die ervan beschuldigd worden te zijn betrokken bij een terroristische organisatie”

(“Amnesty International, rapport 2017/18 – Ethiopia, 22 februari 2018”) betreft enkel de algemene

situatie in het land van herkomst en volstaat niet om aan te tonen dat verzoekster in haar land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd.
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Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier, gelet op

het voorgaande, in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

Bovendien is de stelling in het verzoekschrift dat “geenszins uitgesloten [kan] worden dat de Hadiyya-

partij de volgende prodemocratische partij wordt die als terroristische organisatie wordt bestempeld”

louter hypothetisch.

2.4.14. De door verzoekster voorgelegde stukken kunnen de geloofwaardigheid van haar asielrelaas

niet herstellen, noch kunnen ze een gegronde vrees voor vervolging aantonen.

2.4.15. Wat de voorgelegde lidkaart, uitgegeven op 20 januari 2013 (22/05/2005 Ethiopische kalender)

van de Hadiyya-organisatie betreft, merkt de Raad op dat hieruit niet kan blijken welk profiel verzoekster

had of welke activiteiten zij ontwikkelde, laat staan welke problemen zij hierdoor gekend zou hebben.

2.4.16. Ook de door verzoekster bijgebrachte stukken aangaande het politiek engagement van haar

vader (“geschriften opgesteld door haar vader voor de politieke partij Hedayyi” en “geschriften die

werden opgesteld vóór dat de partij Hedayyi volledig opgericht was [waarin] hun visie/missie, waarvoor

ze staan, [wordt] uiteengezet”) kunnen geen nood aan internationale bescherming in hoofde van

verzoekster aantonen. Verzoekster verklaarde dat haar vader altijd politiek betrokken was, dat hij de

Hadiyya-organisatie steunde en betrokken was bij de oprichting ervan, maar dat hij geen lid was

(notities, p. 7). Zij koppelde hieraan geen vrees voor vervolging en uit haar verklaringen blijkt evenmin

dat haar vader enige problemen ondervindt omwille van zijn betrokkenheid.

2.4.17. De voorgelegde kebele-kaart en het paspoort met visa bevatten identiteits- en reisgegevens die

niet als dusdanig betwist worden.

2.4.18. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. 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

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.5.2. Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

zij in geval van een terugkeer naar Ethiopië een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld

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

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.6.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.6.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf maart tweeduizend negentien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


