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nr. 263 840 van 18 november 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

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 Djiboutiaanse en Jemenitische nationaliteit te zijn, op

26 augustus 2021 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 22 juli 2021.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 oktober 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 oktober 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

Mr. H. CHATCHATRIAN en van attaché B. DESMET, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart zowel de Djiboutiaanse als de Jemenitische nationaliteit te bezitten en van Arabische origine

te zijn. U behoort tot de Qurashi stam. U bent een soennitisch moslim.

U bent geboren op 1 januari 1983 in Djibouti. Uw vader is van origine Jemeniet maar heeft later de

Djiboutiaanse nationaliteit verkregen. Uw moeder is Jemenitische. Toen u twee jaar oud was, zijn uw

ouders gescheiden. Uw moeder is met u en uw zus Lina naar Jemen teruggekeerd en uw zussen I. M.F.

(O.V. X; C.G. X) en L. zijn in Djibouti gebleven. Uw vader is hertrouwd met een Ethiopische vrouw en

heeft 7 kinderen met haar. Uw vader woont actueel in Djibouti, de hoofdstad van het gelijknamige land.

Uw moeder woont in Jemen in de Kilaba wijk van de stad Taizz.
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In 2005 hebt u een diploma van Bachelor in de Informatietechnologie behaald. Van 2008 tot eind 2014

hebt u als boekhouder gewerkt bij een bedrijf in Taizz. Vanwege de veiligheidssituatie bent u gestopt

met werken.

In 2011 bent u getrouwd met A. A. M.. Na het huwelijk trok uw echtgenote bij u in uw ouderlijke huis in

Jawlat al-Qasr in Taizz in. In die periode ging u voor het eerst bij uw vader op bezoek in Djibouti. U was

van plan om in Djibouti werk te zoeken maar nadat u door enkele Somalische straatkinderen met een

mes was aangevallen en bestolen, besloot u na twee weken terug te keren naar Jemen.

Op 9 juni 2012 bevalt uw echtgenote in Taizz van een dochter, N.. Na uw vertrek uit Jemen is uw

echtgenote met jullie dochter terug naar haar ouderlijke woning verhuisd, dat op ongeveer tien meter

van uw woning in Jawlat al-Qasr gelegen is.

Uw problemen zijn begonnen met de komst van de Houthi’s naar Taizz. Uw schoonbroers H. en B. zijn

aangesloten bij de Houthi’s en wouden u ook rekruteren. Eind 2017 spraken ze u voor het eerst

daarover aan. U weigerde de rangen van de Houthi’s te vervoegen omdat u niet tegen de bevolking van

uw eigen stad wou vechten en daarom besloot u om voortaan uw schoonfamilie te vermijden. Uw

schoonbroers hebben op een bepaald moment echter de Jemenitische paspoorten van u en uw

echtgenote afgenomen omdat ze wilden voorkomen dat jullie zouden vluchten. Midden 2017 werd uw

beste vriend A. J. onder dwang gerekruteerd en twee weken later is hij omgekomen aan het front. Op

een bepaald moment in 2018 waarschuwde uw echtgenote u dat haar broers u ook gedwongen zouden

inlijven. U besloot diezelfde dag te vluchten en u bent via de weg van Hawban naar Mawiyah gereisd,

het dorp van uw moeder. U bleef er twee maanden en daarna bent u naar de havenstad Mokha

getrokken. Met behulp van familieleden aan vaderszijde kon u meevaren met een vissersboot via de

zeestraat van Bab al Mandeb naar Djibouti. Omstreeks juni 2018 kwam u aan in de Djiboutiaanse

havenplaats Obock. U verbleef er bij een vriend van uw vader, A.. Intussen vroeg uw vader voor u een

Djiboutiaans paspoort en Schengenvisum aan en twee maanden later bent u met het vliegtuig

vertrokken. U kwam in augustus 2018 in België aan en op 25 april 2019 diende u een verzoek om

internationale bescherming in.

Bij een terugkeer naar Jemen vreest u de Houthi’s. Uw schoonbroers willen u inlijven en dreigen ermee

om uw dochter uit te huwelijken aan een familielid van zodra zij geslachtsrijp is. Uw dochter mag niet

meer naar school gaan. Ze willen dat uw echtgenote van u scheidt, maar uw vrouw gaat hier niet op in

en kiest uw kant. U kunt zich niet in Djibouti vestigen omdat tot drie maal toe verschillende mensen naar

uw vader zijn gekomen om naar u te vragen: in juni 2018, eind 2019 en in 2020. Deze mensen zijn

ingehuurd door uw schoonfamilie om u met dwang terug te brengen naar Jemen. Omdat u zich

weigerde aan te sluiten bij de Houthi’s, wordt u beschouwd als een verrader. Evenmin wenst u zich te

vestigen in Djibouti omdat u er in 2011 slachtoffer bent geworden van een aanval met een mes toen

enkele Somalische jongeren u wouden beroven.

Ter staving van uw verzoek legt u uw Jemenitische identiteitskaart neer, uw Jemenitisch rijbewijs, de

geboorteakte van uw dochter N. en uw huwelijksakte.

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.

Na een grondig onderzoek van alle motieven in uw dossier dient te worden besloten dat u niet

aannemelijk heeft gemaakt een gegronde vrees voor vervolging te koesteren in de zin van de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade te lopen zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming en wel om volgende redenen.

Vooreerst stelt het CGVS op basis van uw verklaringen vast dat u zowel de Jemenitische als de

Djiboutiaanse nationaliteit bezit (CGVS, p.5).
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Hierbij is het van belang erop te wijzen dat een vluchteling elke persoon is die uit gegronde vrees voor

vervolging wegens zijn ras, nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een

bepaalde sociale groep zich buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, bevindt, en die de

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen. Indien een

persoon meer dan één nationaliteit bezit, betekent de term “het land waarvan hij de nationaliteit bezit”

elk van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit. Een persoon wordt niet geacht van de bescherming

van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, verstoken te zijn, indien hij zonder geldige redenen

ingegeven door gegronde vrees, de bescherming van één van de landen waarvan hij de nationaliteit

bezit, niet inroept. Dat laatste geldt ook bij de beoordeling van de nood aan subsidiaire bescherming.

Onder “land van herkomst” in art. 48/4 van de Vreemdelingenwet gelden de landen van beide

nationaliteiten als land van herkomst. Indien een verzoeker in een van deze landen geen vrees voor

vervolging, noch een reëel risico op ernstige schade aantoont, dan volstaat dit om het verzoek om

internationale bescherming te verwerpen.

Wat betreft uw vrees ten opzichte van Jemen, haalde u aan dat u in het geval van een terugkeer vreest

dat uw schoonbroers u gedwongen zullen inlijven bij de Houthi’s. U hebt dit motief echter niet

aannemelijk gemaakt en wel om volgende redenen.

Vooreerst heeft u niet aannemelijk gemaakt dat uw schoonfamilie de Houthi’s steunt en dat uw

schoonbroers B. en H. bij deze groepering zijn aangesloten. U stelt dat wijlen uw schoonvader

voorstander van de Houthi’s was. U gevraagd hoe dit zich uitte, antwoordt u ontwijkend dat u hem niet

veel meer zag nadat u een probleem met uw schoonfamilie had gekregen omdat ze u wilden rekruteren.

Dit antwoord kan niet overtuigen. U gevraagd of u enig idee heeft waarom uw schoonvader

sympathiseerde met de Houthi’s, stelt u dat u het niet precies weet en dat dit misschien komt omdat hij

van Sanaa afkomstig is en de Houthi’s daar zitten. Dit antwoord is evenmin acceptabel. U bovendien

gevraagd welke familieleden in Sanaa bij de Houthi’s zijn aangesloten, ontwijkt u wederom de vraag en

antwoordt u dat uw vrouw veel ooms en tantes langs moeders- en vaderszijde heeft en dat u ze niet

kent. Evenzo dient vastgesteld dat u niets weet over de activiteiten van deze familieleden voor de

Houthi’s in Sanaa. Dat u daarenboven ook niet weet of de Ghawlan stam, waartoe uw schoonfamilie

behoort, een bepaalde kant heeft gekozen in de burgeroorlog, doet verder afbreuk aan uw

geloofwaardigheid. Voorts is het opmerkelijk dat u niet weet wat het standpunt van uw schoonmoeder

ten aanzien van de Houthi’s is. Evenmin kan het overtuigen dat u niet weet sinds wanneer uw

schoonbroers Hisham en Bakeel bij de Houthi’s zijn aangesloten. U stelt dat zij hierover met u begonnen

te praten in 2017, maar u weet niet wanneer zij zich bij de Houthi’s hebben gevoegd. Evenmin weet u

wat hun activiteiten voor de Houthi's zijn. U stelt louter te weten dat ze bij de Houthi's zitten, maar u weet

niet wat ze juist doen. Uit voorgaande kan worden besloten dat het geheel van uw verklaringen over de

alliantie tussen uw schoonfamilie en de Houthi’s dermate vaag en oppervlakkig is dat zij alle

geloofwaardigheid ontbeert. Mocht uw schoonfamilie immers daadwerkelijk bij de Houthi’s zijn

aangesloten, dan kan er redelijkerwijze van worden uitgegaan dat u hierover een minimum van details

zou kunnen verschaffen. Uw verklaringen zijn echter dusdanig onnauwkeurig en vaag dat zij afbreuk

doen aan uw geloofwaardigheid (CGVS, pp. 15-18 & 20).

Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen dat leden van uw schoonfamilie

aangesloten zijn bij de Houthi’s, kan evenmin geloof worden gehecht aan de door u geschetste

problemen die hieruit zouden voortvloeien, met name dat uw schoonfamilie u met dwang zou rekruteren

en dat ze uw dochter gaan uithuwelijken van zodra ze geslachtsrijp is. De ongeloofwaardigheid van dit

motief wordt bovendien nog versterkt door volgende vaststellingen. Mochten uw schoonbroers er

dusdanig op gebrand geweest zijn om u te rekruteren, dan kan er logischerwijze van worden uitgegaan

dat ze direct de daad bij het woord zouden hebben gevoegd en niet maandenlang zouden hebben

gewacht alvorens tot actie over te gaan. U stelt dat zij eind 2017 met u begonnen te praten over een

aansluiting bij de Houthi’s. Ze zeiden dat u zich moest aansluiten omdat u getrouwd bent met een

familielid van hun. U verklaart dat ze hebben geprobeerd om uw vrouw van u te doen scheiden toen

bleek dat u zich niet wou aansluiten. U zou daarna in juni 2018 naar Mawiya zijn gevlucht, het dorp

waaruit uw moeder oorspronkelijk afkomstig is. Dat zij u in die zes maanden tussen jullie eerste gesprek

en uw vlucht naar Mawiya niet gedwongen hebben gerekruteerd, is opmerkelijk, daar u expliciet stelt dat

ze erop stonden dat u zich bij de Houthi’s zou aansluiten. Dat u van uw kant daarenboven zes maanden

zou hebben gewacht alvorens een veiligere haven te zoeken, is evenzeer opmerkelijk en weinig

geloofwaardig. Mocht u immers daadwerkelijk rekrutering vrezen, dan kan er redelijkerwijze van worden

uitgegaan dat u geen zes maanden zou hebben gewacht alvorens op de vlucht te slaan, temeer uw

goede vriend en tevens neef A. J. midden 2017 reeds gedwongen was ingelijfd en twee weken later aan
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het front was gedood. U wist dus welk lot u potentieel zou te wachten staan. Dat u alsnog zes maanden

hebt gewacht alvorens te vluchten, is dan ook een houding die verder afbreuk doet aan uw

geloofwaardigheid (CGVS, pp. 15-18).

Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen over uw schoonfamilie die u dwingt

om de rangen van de Houthi’s te vervoegen, kan er evenmin geloof worden gehecht aan het motief dat

uw schoonfamilie tot drie keer toe verschillende personen naar uw vader in Djibouti heeft gestuurd om

hem te bedreigen zodat u zou terugkeren naar Jemen (CGVS, pp. 19 & 22).

Gezien het geheel van bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt een gegronde

vrees voor vervolging te koesteren in de zin van de Vluchtelingenconventie ten aanzien van Jemen.

U heeft echter, zoals eerder reeds vermeld werd, een dubbele nationaliteit, wat maakt dat het CGVS

ook uw vrees ten aanzien van Djibouti dient in acht te nemen.

U verklaart zich niet in Djibouti te kunnen vestigen omdat uw schoonfamilie in Jemen tot drie keer toe

verschillende personen naar uw vader in Djibouti zou hebben gestuurd om hem te bedreigen zodat u

zou terugkeren naar Jemen (CGVS, pp. 19 & 22). Zoals hierboven reeds aangehaald, hebt u dit motief

niet aannemelijk gemaakt en dit hoeft geen verder betoog.

Voorts verklaart u zich niet te willen vestigen in Djibouti omdat u in 2011 met een mes werd aangevallen

door Somalische straatkinderen die uw spullen wouden stelen. Uit dit eenmalige incident kan vooreerst

geen link met een van de vijf criteria van de Conventie worden afgeleid. En hoewel dit incident

afkeurenswaardig is, is dit onvoldoende zwaarwichtig om gelijkgesteld te kunnen worden met een

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of met ernstige schade zoals bedoeld in de definitie

van subsidiaire bescherming op basis van art. 48/4, §2, a en b van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet. Daarenboven blijkt dat u toen klacht hebt ingediend bij de politie, weliswaar zonder

resultaat omdat ze de daders niet konden oppakken, maar hieruit kan worden besloten dat u niet werd

belemmerd in het verkrijgen van toegang tot de in Djibouti opererende veiligheidsinstanties. Tot slot

verklaart u dat u nooit problemen hebt gehad met de autoriteiten van Djibouti (CGVS, pp. 21-22).

Nergens uit uw verklaringen kan dan ook worden afgeleid dat u in Djibouti een gegronde vrees voor

vervolging hoeft te koesteren, noch heeft u aangetoond dat u er bij terugkeer een reëel risico op ernstige

schade zou lopen zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a, b en c. Het CGVS ziet geen enkel ander element

dat toelaat te oordelen dat u ernstige redenen hebt om vervolging te vrezen of dat u een risico op

ernstige schade loopt.

De door u neergelegde Jemenitische documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet ombuigen,

aangezien al deze documenten (uw identiteitskaart, rijbewijs, de geboorteakte van uw dochter N. en uw

huwelijksakte) betrekking hebben op elementen die hier niet ter discussie staan.

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.

Ik vestig de aandacht van de Minister op het feit dat u mag teruggeleid worden naar Djibouti. U mag

daarentegen noch direct of indirect worden teruggeleid naar Jemen.”

2. Verzoekschrift en stukken

2.1. Verzoeker voert in het verzoekschrift als enig middel het volgende aan:

“Schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen1, B.S. 31 december

1980.

Schending van het redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Schending van de materiële motiveringsplicht, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.”

Hij ontwikkelt dit middel als volgt:
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“[…]

II.1.4. Verwerende partij hecht geen geloof aan de vrees van verzoekende partij bij terugkeer naar

Jemen en/of naar Djibouti - quot certe non.

Aangaande haar terugkeer naar Jemen, stelt verwerende partij het volgende; […]

Verzoekende partij kent inderdaad niet de exacte beweegredenen van haar schoonfamilie om zich bij de

Houti’s aan te sluiten. Zij weet ook niet wanneer haar schoonbroer zich exact hebben aangesloten bij de

Houti’s. Dit is echter geen informatie dat haar schoonbroers met haar deelden. Verzoekende partij had

zelf geen sympathieën voor de Houti’s en heeft zich ook nooit verdiept hierin.

Verzoekende partij wist alleen dat haar schoonvader en schoonbroers aanhangers waren van de Houti’s

en zij wilden haar rekruteren gezien zij gehuwd was met hun zus. Verzoekende partij woonde ook ver

weg met aar echtgenote en zag haar schoonfamilie enkel op feesten. Et is aldus niet zo dat zij geregeld

in contact stond met hen en gedetailleerde gesprekken voerde over hun overtuigingen.

Er kan aldus niet van verzoekende partij verwacht worden dat zij hier uitgebreide informatie over kan

meedelen en bij gebrek eraan geen geloof hechten aan haar vrees en haar vluchtmotieven.

Verzoekende partij heeft in de tussentijd ook het bewijs ontvangen dat men haar gedwongen trachtte te

rekruteren om zich aan te sluiten bij de Houti’s. (stuk 3 - dreigbrief )

Haar moeder heeft als gevolg van deze poging tot gedwongen rekrutering klacht neergelegd bij de

gouverneur van het gouvernement Taiz. (Stuk 4)

De vertalingen van deze procedure zullen lopens de procedure worden neerqeleqd.

Verzoekende partij kan aldus onmogelijk terugkeren naar Jemen gezien haar vrees gedwogen

gerekruteerd te worden door de Houtis.

II.1.5. Verzoekende partij kan evenmin terugkeren naar Djibouti, het tweede land waar zij de nationaliteit

van heeft. Gezien haar schoonfamilie weet dat de vader van verzoekende partij in Djibouti woont, sturen

zij ook geregeld mensen naar daar die op zoek zijn naar verzoekende partij e die haar telkens met de

dood bedreigen.

Verwerende partij stelt hierover het volgende: […]

Verwerende partij verwijst louter naar haar eerdere bevindingen door te stellen dat haar problemen met

de Houti’s niet geloofwaardig worden geacht. Verzoekende partij heeft hierboven aangetoond dat haar

vrees weldegelijk reëel en actueel is.

Verzoekende partij legt teves het bewijs neer dat haar vader klacht indiende bij de politie in Djibouti

nadat hij verschillende keren bedreigngen had ontvangen in hoofde van verzoekende partij. (Stuk 5)

Dit toont andermaal aan dat verzoekende partij weldegelijk de waarheid heeft verteld over haar

problemen en vrees bij terugkeer naar haar landen van herkomst.

Verwerende partij heeft de vrees en de problemen van verzoekende partij op geen enkel ogenblik

serieus genomen en ten gronde onderzocht. Zij verwacht informatie en details die verzoekende partij

onmogelijk kan kennen.

II.1.6 Een dergelijke manier van redeneren en desgevallend gebrekkig onderzoeken schendt dan ook op

een kennelijke wijze de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het redelijkheidbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel.

Tevens schendt de verwerende partij de materiële motiveringplicht.

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig zijn.

De negatieve beslissing van de verwerende partij is gebaseerd op het feit dat de verwerende partij geen

geloof hecht aan het asielrelaas en de vrees van verzoekende partij. Verzoekende partij heeft

weldegelijk een geloofwaardig relaas en heeft alles zeer uitgebreid uiteengezet. .

II.1.7. Uit het bovenstaande blijkt ten overvloede dat de verwerende partij zeer snel en zeer

onzorgvuldig tot deze negatieve beslissing is gekomen.

Daarom wordt dan ook in hoofdorde gevraagd om de vluchtelingenstatus toe te kennen; subsidiair om

de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en subsubsidiair om de thans bestreden beslissing te

vernietigen”

2.2. Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker de volgende stukken:

“3. dreigbrief - poging tot rekrutering

4. klacht neergelegd bij de gouverneur door de moeder van verzoekende partij

5. klacht neergelegd door de vader van verzoekende partij te Djibouti”.
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2.3. Bij aanvullende nota, toegekomen op de Raad op 22 oktober 2021, voegt verzoeker (i) een vertaling

van stuk 4 bij het verzoekschrift, volgens de aanvullende nota een klacht van de moeder bij “Centre

socio-culturel pour la réadaption des jeunes”, waarin ze verklaart dar de Houthi-groepering haar zoon

wilt rekruteren om te vechten en (ii) een vertaling van stuk 3 bij het verzoekschrift, volgens de

aanvullende nota een arrestatiebevel op naam van verzoeker.

Bij aanvullende nota, neergelegd ter zitting, voegt verzoeker het origineel van de reeds eerder

neergelegde klacht neergelegd door de vader van verzoekende partij (stuk 5 bij het verzoekschrift),

alsook de omslag waarmee dit stuk verzonden werd.

Beoordeling

3. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale

bescherming een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een

verzoeker om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument

in te gaan.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan

internationale bescherming.

4. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden. De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en

omstandigheden’ in het kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale

bescherming, verloopt in twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Zij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand

van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien

de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn,

is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te werken om alle

elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze instanties ervoor te

zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene situatie in het land

van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.



RvV X - Pagina 7

Wanneer de verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

5. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Jemen uit vrees voor zijn schoonfamilie die zijn

aangesloten bij de Houthi’s en die verzoeker willen rekruteren en zijn dochter zullen willen uithuwelijken.

Hij stelt evenmin te kunnen terugkeren naar Djibouti, land waarvan hij eveneens de nationaliteit zou

bezitten, omdat zijn schoonfamilie hem daar ook zouden zoeken, alsook omwille van een incident in

2011 waarbij Somalische straatkinderen hem wilden beroven.

6. Er kan echter geen geloof worden gehecht aan verzoekers relaas, gelet op de volgende

vaststellingen:

- Verzoeker maakt niet aannemelijk dat zijn schoonfamilie betrokken is bij de Houthi’s. Verzoeker

bleek immers geheel onwetend over waarom zijn schoonvader sympathiseerde met de Houthi’s,

over welke van de (schoon)familieleden in Sanaa bij de Houthi’s zijn aangesloten, over de

activiteiten van deze familieleden voor de Houthi’s in Sanaa, over de kant die de Ghawlan stam

(waartoe de schoonfamilie behoort) zou hebben gekozen in de burgeroorlog, over het standpunt van

zijn schoonmoeder ten aanzien van de Houthi’s, over wanneer zijn schoonbroers Hisham en Bakeel

bij de Houthi’s zijn aangesloten en over hun activiteiten voor de Houthi's (notities, p. 15-18, 20).

Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat zijn schoonbroers deze informatie niet met hem

deelden en dat hij zich hier ook nooit in heeft verdiept omdat hij zelf geen sympathieën had voor de

Houti’s, dient te worden benadrukt dat van verzoeker wel degelijk kan worden verwacht dat hij

ernstige pogingen onderneemt om zich te informeren omtrent de essentiële elementen van zijn

asielrelaas waarvan hij geen kennis heeft. Het komt immers in de eerste plaats aan verzoeker toe

om aan de hand van een coherent relaas, achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas

relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. De stelling in het

verzoekschrift dat verzoeker ver weg woonde met zijn echtgenote en zijn schoonfamilie enkel op

feesten zag, strookt geenszins met verzoekers verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud,

waaruit blijkt dat hij en zijn vrouw wel regelmatig contact hadden met zijn schoonfamilie én dat ze

zelfs op amper 10 meter van zijn schoonfamilie woonden (notities, p. 8, 18-19).

- Gezien geen geloof wordt gehecht aan de betrokkenheid van zijn schoonfamilie bij de Houthi’s,

kunnen de daaruit voortvloeiende problemen - de gedwongen rekrutering en het feit dat zijn

schoonfamilie hem ook zouden zoeken in Djibouti en ook zijn dochter zouden willen uithuwelijken -

evenmin op waarheid berusten.

- De door verzoeker geschetste gang van zaken is bovendien indicatief voor een gebrek aan een

gegronde vrees. Zo vertelde verzoeker dat zijn schoonbroers eind 2017 bij hem begonnen

aandringen over een aansluiting bij de Houthi’s, maar dat hij pas in juni 2018 naar Mawiya is

gevlucht. In die zes maanden werd er niet geprobeerd om verzoeker gedwongen te rekruteren

(notities, p. 15-18), wat de ernst van zijn vrees ondermijnt.

- Het door verzoeker aangehaalde incident in 2011 in Djibouti waarbij Somalische straatkinderen hem

wilden beroven, betreft een eenmalig en interpersoonlijk voorval waarvan geenszins kan worden

aangenomen dat verzoeker hierdoor actueel een persoonlijke vrees voor vervolging dient te

koesteren. Bovendien bleek verzoeker terecht te kunnen bij de Djiboutiaanse autoriteiten voor een

klacht. Het feit dat deze klacht niet het gewenste resultaat had, betekent niet dat verzoeker geen

enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming. De bescherming die de nationale overheid

biedt, moet daadwerkelijk zijn. Ze hoeft echter niet absoluut te zijn en bescherming te bieden tegen

elk feit begaan door derden (RvS 21 februari 2007, nr. 168.034). De autoriteiten hebben de plicht

om burgers te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een resultaatsverbintenis in (RvS 12

februari 2014, nr. 226.400).
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7. De Raad stelt vast dat verzoeker geen concrete elementen aanbrengt die de voorstaande pertinente

motieven kunnen verklaren of weerleggen. Deze motieven zijn draagkrachtig en vinden steun in het

administratief dossier. Op grond hiervan wordt terecht besloten tot de ongeloofwaardigheid van het door

hem uiteengezette vluchtrelaas. Het komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van

concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel geheel in

gebreke blijft. Hij komt immers in wezen voor het overige niet verder dan het louter volharden in het

vluchtrelaas aangaande de problemen met zijn schoonfamilie en het herhalen van eerder afgelegde en

ongeloofwaardig bevonden verklaringen. Dit kan bezwaarlijk een dienstig verweer worden geacht.

Verzoeker slaagt er aldus niet in de hoger aangehaalde motieven te ontkrachten, noch een gegronde

vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

8. De bij het verzoekschrift neergelegde fotokopie van een klacht van de moeder (stuk 4), waarvan een

vertaling werd neergelegd bij aanvullende nota, kan de waarachtigheid van de neergeschreven

verklaringen van verzoeksters moeder niet aantonen.

Stuk 3 bij het verzoekschrift zou volgens de inventaris van het verzoekschrift een “dreigbrief - poging tot

rekrutering” zijn en zou bewijzen dat men verzoeker gedwongen trachtte te rekruteren oom zich aan te

sluiten bij de Houthi’s, maar uit de vertaling die bij aanvullende nota wordt neergelegd blijkt dat het een

arrestatiebevel is, uitgeschreven door de politie omdat verzoeker gezocht wordt door de ordediensten

nadat hij deserteerde, zonder dat er ergens in het stuk melding wordt gemaakt van een gedwongen

rekrutering of de Houthi’s. Verzoeker omschrijft niet concreet hoe hij in het bezit werd gesteld van dit

arrestatiebevel en is kennelijk zelf niet op de hoogte van de precieze inhoud van het document, wat de

authenticiteit ervan ernstig ondermijnt. Hoe dan ook betreffen deze stukken slechts fotokopieën,

waaraan de Raad geen bewijswaarde hecht omdat fotokopieën door knip- en plakwerk gemakkelijk te

vervalsen zijn.

9. Het bij het verzoekschrift gevoegde stuk 5 betreft een attest van 20 juni 2018 van de nationale politie,

ondertekend door een officier van de gerechtelijke politie, dat de neerlegging van een klacht bevestigt.

Ter terechtzitting wordt hiervan het origineel bijgebracht. Dit stuk bevat een weergave van afgelegde

verklaringen maar kan de waarachtigheid ervan niet aantonen. Bovendien kan niet worden ingezien

waarom verzoekers vader in Djibouti een klacht tegen onbekende Jemenieten liet optekenen, terwijl het

voor hem duidelijk was dat de personen gestuurd werden door de schoonfamilie van zijn zoon (notities,

p. 18-19). Evenmin maakt verzoeker duidelijk waarom hij in de onmogelijkheid was om dit attest,

opgesteld op 20 juni 2018, eerder neer te leggen.

De ter zitting neergelegde DHL-enveloppe vanuit Djibouti toont niet aan wat erin verzonden werd, laat

staan wat de bewijswaarde was van de eventueel hierin verzonden stukken.

10. De Raad stelt verder vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert

tegen de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de

administratieve procedure overige neergelegde documenten zodat de Raad om dezelfde redenen als de

commissaris-generaal deze stukken niet in aanmerking neemt als bewijs van de door hem

voorgehouden nood aan internationale bescherming.

11. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het voordeel van

de twijfel niet worden gegund.

Bijgevolg kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

12. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen

als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier

blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst 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.
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Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend

eenentwintig door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


