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nr. 151 368 van 28 augustus 2015

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 Soedanese nationaliteit te zijn, op 1 april 2015 heeft

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

11 maart 2015.

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 28 april 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. DIBI loco advocaat D.

ANDRIEN van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Soedanees staatsburger te zijn van Abdalabi origine, een Arabische clan die deel

uitmaakt van de stam Jaali. U bent geboren in El Douem, in de provincie Blauwe Nijl. U verklaart echter

uw hele leven in Khartoum te hebben gewoond. U woonde er in verschillende wijken en sinds 2009

woonde u er in de wijk Al Diyoum tot ongeveer een jaar voor uw vertrek. Uw laatste jaar in Soedan had

u geen vast adres, u verhuisde geregeld en verbleef bij verschillende vrienden. U behaalde in 2008 uw

middelbaar diploma en van 2007 tot 2012 werkte u als chauffeur bij een bedrijf. Nadat het bedrijf failliet

ging werkte u nu en dan in een fabriek. In januari 2005 bent u getrouwd met (M.M.A.) en u heeft één

zoon met haar, (A.M.I.A.), geboren op 12 maart 2006. In 2008 zijn jullie echter gescheiden omwille van

onderlinge problemen. U verklaart geen contact meer te hebben met uw vrouw of uw zoon. In 2010 bent

u begonnen met in de Bijbel te lezen nadat u een aantal twijfels had bij de islam. U huurde deze bijbel
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uit de bibliotheek. Sinds 2010 was u eveneens in contact met een priester, die u in 2011 in contact

bracht met nog een andere priester. Bij hen kon u ongeveer twee keer per maand terecht voor uw

vragen rond het christendom. Sinds 2012 vroeg u om gedoopt te worden maar de priester weigerde dit.

Uiteindelijk werd u in 2013 toch gedoopt. De avond na uw doopsel zat u samen met jongeren van uw

wijk, toen zij allen naar de moskee gingen en u meevroegen, weigerde u. Eén van hen drong aan en u

bekende hem dat u nu een christen was. Hij lichtte daarop de islamitische groepering Ansar El- Islam in.

Het is met deze groepering dat u daarop problemen kreeg. U had ook uw moeder ingelicht en zij had

u geboden de wijk te verlaten. Sindsdien bent u niet meer thuis geweest. U verklaart dat uw familie een

fatwa over u uitsprak, degene die u doodde zou beloond worden. Eind 2013 kon deze islamitische

beweging u traceren. Zij kwamen naar uw huis en overgoten het bed waar een hoop dekens op lagen

met zuur, denkende dat u zich onder die dekens bevond. Zij geloofden dat ze u gedood hadden. Op dat

moment besefte u dat u niet langer in het land kon blijven. Daarna kreeg u geen problemen meer met

deze groepering en op 30 oktober 2014 heeft u uiteindelijk Soedan verlaten. U reisde met een kameel

naar de grens met Libië en vandaar reisde u verder naar Benghazi. Op 29 november 2014 stapte u in

een boot maar u weet niet waar die u heen bracht. U reisde vervolgens samen met de smokkelaar in

een auto. In een voor u onbekende stad liet hij u achter, waarna u verder reisde met de trein tot in

België. U kwam hier op 03 december 2014 aan en de volgende dag vroeg u asiel aan.

U legt geen documenten neer ter ondersteuning van uw asielrelaas. U verklaart wel dat een vriend u

documenten opstuurde maar dat u deze nog niet ontving. Het gaat om een fiche opgesteld in een

tewerkstellingsbureau. Uw andere documenten, zoals uw identiteitskaart en uw rijbewijs, liet u achter

toen u uw huurhuis verliet.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart te vrezen voor de extremistische islamgroepering Ansar El-Islam omwille van uw bekering.

Uit uw verklaringen blijkt dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat u bedreigd werd

door deze groepering.

Vooreerst kan worden vastgesteld dat uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal

op wezenlijke punten afwijken van uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken, ondanks

het feit dat u verklaart dat dit interview voor de Dienst Vreemdelingenzaken goed verliep en dat u er

alles heeft kunnen zeggen (gehoorverslag CGVS p.3). Bij de Dienst Vreemdelingenzaken liet u echter

na aan te geven dat u al een jaar uw vaste verblijfplaats in de wijk Al Diyoum had verlaten, zoals u

bij het Commissariaat-generaal verklaart (gehoorverslag CGVS p.4). Bij de Dienst Vreemdelingenzaken

verklaart u expliciet in deze wijk gewoond te hebben tot aan uw vertrek eind september 2014 (verklaring

DVZ vraag 10, p.4). Aangezien het cruciaal is binnen uw asielrelaas dat u reeds een jaar op

verschillende adressen verbleef omdat u op de vlucht was omwille van de problemen waarop u uw

asielrelaas baseert, is het opmerkelijk dat u dit niet van bij uw eerste gehoor zo zou vermelden. Ook

binnen uw vluchtmotieven kunnen wezenlijke verschillen worden opgemerkt tussen uw beide

verklaringen. Bij de Dienst Vreemdelingen verklaart u één van de keren dat u uit het christelijk centrum

kwam opgemerkt te zijn geweest door een groep mensen uit uw wijk. Zij zouden u enige tijd

later hebben aangesproken met de vraag waarom u niet meer naar de moskee ging (vragenlijst CGVS

vraag 5). U verklaarde voor het Commissariaat-generaal dat u specifiek bij uw doopsel werd gezien door

één of twee personen die u niet kende (gehoorverslag CGVS p.22-23). Het feit dat u net bij uw doopsel

werd gezien maakt in deze een niet onbelangrijk verschil uit zodat het opmerkelijk is dat u hieromtrent

verschillende verklaringen aflegt. Bovendien laat u bij het interview voor de Dienst Vreemdelingen

na te vermelden dat u wel degelijk door een islamitische groepering werd bedreigd

(gehoorverslag CGVS p.16), ook dit kan beschouwd worden als een cruciaal element binnen uw relaas

aangezien men toch minstens kan verwachten dat men van bij de aanvang van zijn asielaanvraag tracht

duidelijkheid te verschaffen omtrent de actoren waarvan hij vervolging vreest. Daarenboven heeft u bij

het interview voor de Dienst Vreemdelingenzaken met geen woord gerept over wat bij uw gehoor

voor het Commissariaat-generaal de onmiddellijke vluchtaanleiding bleek, namelijk het incident

waarbij deze groepering u had opgespoord en uw dekens met een zuur overgoten (gehoorverslag

CGVS p.16 en p.25). U verklaarde bij de Dienst Vreemdelingenzaken weliswaar dat u bedreigd werd

maar maakte dit op geen enkele manier concreet. Ondanks dat de vragenlijst bij de

Dienst Vreemdelingenzaken niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle

elementen of feiten te geven, kan worden aangenomen dat u dermate essentiële en frappante

elementen als het feit dat er daadwerkelijk een aanslag op uw leven zou hebben plaatsgevonden, hierin

zou hebben vermeld. Van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat deze

alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk
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aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land

van herkomst. Deze dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste

interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan

de asielprocedure. Dat u dit nalaat schaadt reeds de geloofwaardigheid van de door u aangebrachte

feiten.

Daarnaast hangt u doorheen beide gehoren verschillende versies van de feiten op, waardoor men

zich niet van de indruk kan ontdoen dat u doorheen het gehoor uw verhaal verder tracht aan te dikken.

In elk geval slaagt u er niet in de feiten duidelijk, chronologisch of samenhangend te brengen,

wat uw geloofwaardigheid ernstig schaadt. Zoals eerder aangehaald had u het bij de Dienst

Vreemdelingenzaken over jongeren uit uw wijk die u een christelijk centrum zagen verlaten en om die

reden zich vragen stelden over uw geloof en u bedreigden toen zij wisten dat u zich bekeerd had. In een

tweede versie van de feiten verklaart u dat u op de avond van uw doopsel door mensen uit uw wijk

gevraagd werd hen te vergezellen naar de moskee. Toen één van hen u vroeg waarom u weigerde zou

u hem zelf verteld hebben dat u christen bent. Daarop bent u uit vrees voor een islamitische groepering

die dit te weten kwam verhuisd. Zij konden echter uw woonplaats achterhalen en kwamen daar uw

dekens met een zuur overgieten, in de veronderstelling dat u zich onder deze dekens bevond

(gehoorverslag CGVS p.15-16). In een latere, derde, versie van de feiten verklaart u dat iemand u had

gezien op het moment dat u gedoopt werd. Deze zou u later hebben opgebeld en aan de hand van de

details die hij verschafte over uw doopsel zou u kunnen afgeleid hebben dat hij u daadwerkelijk daar

gezien had. Later zou deze u in groep ervan beschuldigen bekeerd te zijn omdat u niet wilde meegaan

naar de moskee. Achteraf voegt u hier nog aan toe dat deze persoon eerder al geld had geëist om zijn

ontdekking voor zich te houden. U betaalde hem één keer maar weigerde bij een tweede eis hierop in te

gaan (gehoorverslag CGVS p.22). Het feit dat u niet van meet af aan en enigszins duidelijk de

feiten die zich afspeelden uit te doeken kan doen schaadt uw geloofwaardigheid.

Voorts hangt u niet alleen verschillende versies van de feiten op, er kunnen ook tal

van tegenstrijdigheden, onwaarschijnlijkheden en vaagheden worden opgemerkt binnen uw

verklaringen voor het Commissariaat-generaal die uw geloofwaardigheid ondermijnen.

Ten eerste bent u uiterst vaag wat betreft het tijdsverloop binnen uw verklaringen. U kan niet

duidelijk stellen sinds wanneer u niet meer naar de moskee gaat, enkel wanneer u dit tot drie maal toe

wordt gevraagd gokt u dat dit sinds 2012 kan zijn (gehoorverslag CGVS p.20). Evenmin kan u

verduidelijken wanneer u precies werd gedoopt. U verklaart dat dit in 2013 is maar kunt dit

onmogelijk preciezer zeggen, ook niet wanneer u expliciet gevraagd wordt of dit dan in het begin of

eerder op het einde van het jaar plaatsvond (gehoorverslag CGVS p.8-9). Dat u een dergelijke

ingrijpende gebeurtenis waar u al lang naar uitkeek, aangezien u reeds in 2012 een eerste keer

verklaart te hebben gevraagd om gedoopt te worden maar dat dit u werd geweigerd (gehoorverslag

CGVS p.21), en die de aanleiding vormde voor uw problemen, niet beter kunt situeren schaadt de

geloofwaardigheid van het gebeuren. Daarbij weet u niet hoe lang na uw doopsel u voor het eerst

gecontacteerd werd met de mededeling dat men u gezien had en men op de hoogte was van uw

bekering, ook hier houdt u het bij niet veel later maar kan niet zeggen of u hiermee dan een week

of eerder een maand bedoelt (gehoorverslag CGVS p.24). Aangezien u op andere momenten verklaart

dat u de avond van uw doopsel zelf hiermee werd geconfronteerd haalt ook deze verklaring uw

geloofwaardigheid verder onderuit. Verder kan u niet duiden wanneer u uw vaste verblijfplaats zou

hebben verlaten. Opnieuw kan u enkel aangeven dat dit in 2013 plaatsvond maar ontbreekt iedere

verdere precisering (gehoorverslag CGVS p.5). Vervolgens kunt u niet preciseren wanneer het

incident met het zuur heeft plaatsgevonden. Hierover verklaart u dat dit lang voor uw vertrek uit het

land, ergens eind 2013 moet zijn geweest (gehoorverslag CGVS p.16). Ook dit kan slechts als een vage

indicatie worden beschouwd. Van al deze doorslaggevende gebeurtenissen kan minstens verwacht

worden dat u deze enigszins in de tijd kunt plaatsen, waar u schromelijk bij tekort schiet. De enige

verduidelijking die u verschaft, namelijk dat de aanslag met het zuur drie à vier maanden na uw

bekering plaatsvond (gehoorverslag CGVS p.17) en u twee maanden later het land heeft verlaten

(gehoorverslag CGVS p.25), strookt niet met de door u opgegeven vertrekdatum uit Soedan. U verklaart

namelijk op 30 oktober 2014 het land te hebben verlaten (gehoorverslag CGVS p.13). Indien u zich eind

2013 bekeert zadelen deze verklaringen u op met een lacune van minstens vier maanden.

Bovenstaande opmerkingen berokkenen uw geloofwaardigheid dan ook opnieuw fundamentele schade.

Ten tweede bent u niet eenduidig wat betreft uw contacten binnen de christelijke

gemeenschap, waardoor ook bij uw bekering de nodige vraagtekens kunnen worden gezet. Meest

in het oog springende hierbij zijn uw verklaringen omtrent de priester die u zou gedoopt hebben.

Waar u in eerste instantie verklaart dat priester Simon u doopte (gehoorverslag CGVS p.9), verklaart u

later dat u gedoopt werd door priester Jems (gehoorverslag CGVS p.22). Dit klemt des te meer

aangezien u verklaart dat uw doopsel eind 2013 plaatsvond en u eerder al beweerde dat deze Jems in

2012 vertrok naar Zuid-Soedan (gehoorverslag CGVS p.20). Evenmin kent u de naam van het klooster
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waar u verklaart te zijn gedoopt (gehoorverslag CGVS p.9) en verklaart u er maar één keer te zijn

geweest (gehoorverslag CGVS p.20). Bij de Dienst Vreemdelingenzaken gaf u echter wel de naam van

dit centrum op en verklaarde u er verschillende keren te zijn geweest. Ook over uw contacten met

christenen en de mate waarin u uw twijfels en vragen omtrent uw religie met andere besprak legt

u uiteenlopende verklaringen af. Enerzijds verklaart u sinds 2010 de Bijbel te lezen maar dat u

hier met niemand over praatte omdat dit volgens u niet mogelijk is in het islamitische land dat Soedan is,

zelfs niet met andere christenen. Meer nog, dat u zich opzettelijk van hen verwijderde om hen niet in de

problemen te brengen (gehoorverslag CGVS p.18-19). Anderzijds verklaart u echter dat u, wanneer u

vragen had bij het geloof, wel mensen aansprak en dat u zelfs ongeveer twee keer per maand een

priester ontmoette om dergelijke zaken te bespreken (gehoorverslag CGVS p.19-20). Aangezien men

kan veronderstellen dat deze ontmoetingen een belangrijke impact hebben op uw beweerde vorming tot

christen is het dan ook uiterst opvallend dat u dit niet van meet af aan aangeeft hoewel deze vraag u

reeds duidelijk werd gesteld, namelijk ‘Tussen 2010 en 2013 heeft u dan contact gehad met christenen

om te praten over religie?’ en u dit ontkent. Ook dit schaadt dan ook de geloofwaardigheid van uw

religieuze vorming. Wat betreft uw andere contacten met niet-moslims verklaart u de ene keer er niet

veel te kennen, verder er wel veel te kennen en later slechts één te kennen en met anderen maar van

op een afstand contact te houden (gehoorverslag CGVS p.10-11 en p.26). Deze verklaringen

kunnen allerminst als consequent worden bestempeld. Wanneer u vervolgens gevraagd wordt of u

andere christenen kende die problemen kregen antwoordt u dat u hier niets over weet (gehoorverslag

CGVS p.26-27). Niet alleen is het opmerkelijk dat wanneer u ondergedoken leefde in Khartoum dit niet

meer probeerde op te volgen, zeker aangezien u verklaart dat u geholpen werd door een christelijke

vriend die op de hoogte was van uw problemen (gehoorverslag CGVS p.4). Ook strookt dit niet met

eerdere verklaringen dat de priester die u doopte gelijkaardige problemen kreeg als u (gehoorverslag

CGVS p.9). Dit doet besluiten dat u ook wat betreft uw christelijke activiteiten en contacten enkel

loze verklaringen aflegt die u op geen enkele manier consequent kan onderbouwen. Dit schaadt

dan ook de geloofwaardigheid van uw bekering.

Ten derde bent u uiterst vaag over degenen die u zouden vervolgen. U weet niet wie u zou gezien

hebben gedurende uw doopsel (gehoorverslag CGVS p.22), u weet niet wie u had opgebeld om te

zeggen dat hij u gezien had, u weet niet aan wie u zwijggeld had betaald om uw bekering voor zich te

houden en u weet niet aan wie u zelf had toegegeven dat u christen bent. U kunt zelfs geen uitsluitsel

geven of dit al dan niet dezelfde personen betrof (gehoorverslag CGVS p.23). Dit alles terwijl u aangaf

dat het personen uit uw wijk betrof, zodat het wel heel erg ongeloofwaardig is dat u geen enkele

informatie over hen kunt verschaffen. Ook binnen de extremistische groepering die u zou vervolgen kent

u niemand (gehoorverslag CGVS p.23). Evenmin weet u wie nog op de hoogte is van uw bekering en

verklaart u dit ook niet opgevolgd te hebben (gehoorverslag CGVS p.23). Dat u geen enkele

inspanning deed om te achterhalen wie u vervolgers waren of wie er op de hoogte was van

uw bekering en wie u derhalve diende te vrezen strookt niet met het gedrag van iemand die nog

enige tijd in Khartoum verbleef en vervolgens het land verliet uit vrees voor zijn leven. Bovendien

haalt u geen concrete aanleiding aan waarom u in oktober 2014 uiteindelijk het land diende te verlaten,

aangezien u verklaart geen verdere problemen te hebben gehad na het incident met het zuur

(gehoorverslag CGVS p.25 en p.27). Wat betreft uw vermeende vrees voor de autoriteiten slaagt u

er allerminst in dit te onderbouwen, integendeel, ook hier legt u tegenstrijdige verklaringen over af.

Waar u enerzijds verklaart dat deze extremistische groepering u kan aangeven bij de autoriteiten maar

dat deze nu nog niet op de hoogte zijn van uw bekering (gehoorverslag CGVS p.25), verklaart u

anderzijds dat de autoriteiten wel al actief naar u op zoek zijn. Ze zouden bij u thuis zijn geweest en

iedereen contacteren die contact met u had gehad (gehoorverslag CGVS p.26). U zou dit vernomen

hebben van de vriend die u documenten opstuurde. Bevreemdend hierbij is echter eveneens dat u

voordien verklaarde dat deze vriend u geen enkele informatie kon geven over de ontwikkelingen in

uw situatie (gehoorverslag CGVS p.11). Derhalve kan de vrees die u uit ten opzichte van uw autoriteiten

eveneens als ongeloofwaardig worden beschouwd en allerminst de stelling onderbouwen dat u zich

bekeerd zou hebben tot het christendom.

Alle bovenstaande aspecten zorgen er dan ook voor dat er onmogelijk enig geloof kan worden

gehecht aan de feiten zoals u die voorstelt en evenmin aan uw bekering tot het christendom.

Ter volledigheid kan worden toegevoegd dat uw kennis van het christendom allerminst bijdraagt

tot de geloofwaardigheid van het uw bekering. Hoewel u weet dat de Bijbel bestaat uit een Oud en

een Nieuw Testament blijkt dit de enige kennis te zijn die u hierover heeft. U verklaart zelf enkel het

Nieuwe Testament te hebben gelezen. Wanneer wordt gevraagd wie dit dan geschreven heeft verklaart

u in eerste instantie dat dit niet echt geschreven is geweest maar in verschillende talen werd vertaald

vanuit het Hebreeuws, wat een nietszeggend antwoord is. Later beweerde u dat Jezus dit geschreven

heeft, wat niet correct is. U kan evenmin duidelijk een verhaal uit het Nieuwe Testament aanhalen. U

bent niet op de hoogte uit welke delen het Nieuw Testament dan wel bestaat en blijkt ook niet te weten
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wie de vier evangelisten zijn. Niet alleen kent u hen niet bij naam, u blijkt ook niet te weten wat hiermee

bedoeld wordt, aangezien u de heilige boeken uit verschillende geloven opsomt (gehoorverslag CGVS

p.28). Voor iemand die sinds 2010 zelfstandig de Bijbel bestudeerde en verklaart dit ook meermaals te

hebben besproken lijkt dit toch basiskennis uit te maken. Dat u hier het antwoord schuldig

blijft ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van uw geloof. Verder kent u de namen van verschillende

gebeden niet, kunt u enkel Pasen noemen als feestdag en schat u bovendien verkeerd in wanneer dit dit

jaar valt. Evenmin kunt u het verhaal van Pinksteren duiden (gehoorverslag CGVS p.27-28). Uw

verschoning dat u stap per stap de religie leert kennen en u er zich nog niet in verdiept heeft

(gehoorverslag CGVS p.27-28) is geen afdoende verklaringen voor uw gebrek aan kennis. U verklaart

namelijk reeds sinds 2010 de Bijbel te lezen en in contact te staan met priesters die u hielpen bij uw

vragen omtrent het geloof.

Tot slot legt u geen documenten neer ter staving van uw asielrelaas, noch ter bevestiging van

uw identiteit, nationaliteit of reisroute. U levert dan ook geen enkel bewijs dat u bent wie u verklaart

te zijn. Aangezien u verklaart reeds in Soedan en onderweg naar België verschillende namen te hebben

gebruikt, maar hier geen enkele wilt of kunt van opgeven (gehoorverslag CGVS p.14 en p.27), biedt u

geen enkele garantie dat u zich nu onder uw werkelijke identiteit voorstelt.

Bijgevolg 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. U

beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als

deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

worden toegekend.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 3 en 13

van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

(hierna: EVRM), van artikel 48/3, 48/4 en 48/5 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna:

vreemdelingenwet), van “het rechtsbeginsel van het recht op verdediging en op tegenspraak” en van

artikel 27, § 2 en 27 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging

voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Verzoeker meent dat verweerder in casu een manifeste appreciatiefout begaat door telkens de meest

nadelige interpretatie voor verzoeker te weerhouden. Verweerder heeft verzoeker tijdens het gehoor

nooit geconfronteerd met de opgeworpen tegenstrijdigheden. Verzoeker heeft geen toelichtingen

kunnen geven.

Verder wijst verzoeker erop dat christenen niet geaccepteerd zijn in Soedan, waar de meerderheid van

de inwoners moslims zijn. Hij verwijst dienaangaande naar twee internetrapporten. De priester die hem

gedoopt heeft, is priester Simon; Jems is een vriend die verzoeker geholpen heeft wanneer hij vragen

had en die verzoeker kende via Simon. Zijn kennis van het christendom is een leerproces. Verzoeker

begon in 2010 de Bijbel te lezen en werd in 2013 gedoopt. Hij meent nochtans veel details te hebben

gegeven over de verschillen tussen de islam en het christelijk geloof. Hij spreekt openlijk tegen de islam.

Op de Dienst Vreemdelingenzaken heeft hij alleen over de kern van zijn problemen gesproken, met

name zijn bekering. Hij wijst erop dat hij in 2013 werd gedoopt, maar zich de precieze datum niet meer

herinnert. Ongeveer een maand later begon de islamitische groep hem lastig te vallen door middel van

bedreigingen op straat en telefoongesprekken. Iemand heeft hem gezien tijdens zijn doopsel omdat ze

op de hoogte waren van dit evenement. Ze hebben hem proberen te vermoorden. Na zijn terugkeer

naar huis heeft hij zijn dekens met een zuur gevonden. Na deze gebeurtenis heeft hij niet meer gedurfd

naar zijn huis terug te keren. Sindsdien verbleef hij niet meer op een vaste verblijfplaats. Hij besloot zijn

land van herkomst te verlaten omdat hij niet meer op straat kan leven.

Vervolgens voert verzoeker aan dat noch uit de bestreden beslissing, noch uit het administratief dossier

blijkt dat verweerder de situatie van het land van herkomst onderzocht. Onder verwijzing naar twee

internetrapporten stelt verzoeker dat de situatie in Soedan onstabiel is. Hij verwijst tevens naar het
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Belgische en Franse reisadvies voor Soedan. Hij meent dat de problemen in de toekomst nog groter

zullen worden, gelet op de verkiezingen in april 2015. Er is volgens hem geen democratie in Soedan en

de huidige president zal aan de macht blijven, hoewel er beschuldigingen bestaan tegen hem.

Verzoeker stelt te behoren tot een groep die steevast geconfronteerd wordt met slechte behandelingen.

De “niet-moslims” zijn niet veilig in Soedan en er is geen doeltreffende en beschikbare bescherming

voor hen. Verzoeker verwijst nog naar een paragraaf uit de proceduregids van UNHCR.

2.2.1. De procedure voor de commissaris-generaal is geen jurisdictionele procedure, maar een

administratieve. De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op beslissingen die

worden genomen in het kader van de vreemdelingenwet. Er bestaat geen verplichting tot het houden

van een tegensprekelijk debat en verzoeker toont niet aan hoe hij een recht van verdediging kan

genieten met betrekking tot de bestreden beslissing die een bestuurlijk karakter heeft. Voorts bestaat er

geen rechtsregel die bepaalt dat de commissaris-generaal verzoeker op voorhand had moeten

confronteren met alle vaststellingen waarop de bestreden beslissing is gebaseerd.

2.2.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. De bestreden beslissing weigert verzoeker de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i) zijn

verklaringen op het CGVS op wezenlijke punten afwijken van zijn verklaringen op de Dienst

Vreemdelingenzaken, (ii) hij er niet in slaagt de beweerde feiten duidelijk, chronologisch en

samenhangend te brengen, (iii) hij uiterst vaag is wat betreft het tijdsverloop binnen zijn verklaringen,

(iv) hij niet eenduidig is over zijn contacten binnen de christelijke gemeenschap, (v) hij uiterst vaag is

over degenen die hem zouden vervolgen, (vi) zijn kennis van het christendom beperkt is, en (vii) hij

geen documenten neerlegt ter staving van zijn asielrelaas, identiteit, nationaliteit of reisweg.

Waar verzoeker aanvoert dat hij tijdens zijn gehoor op het CGVS niet geconfronteerd werd met de

opgeworpen tegenstrijdigheden en daardoor geen toelichtingen kon geven, dient vastgesteld dat

verzoeker in onderhavig verzoekschrift nalaat in concreto aan te duiden welke toelichtingen hij zou

hebben willen geven. Daarenboven doet het feit dat verzoeker niet met de tegenstrijdigheden werd

geconfronteerd geen afbreuk aan het bestaan ervan. Het vaststellen van de tegenstrijdigheden is tijdens

het gehoor zelf bovendien niet steeds mogelijk, terwijl verzoeker als enige persoon in principe wel kan

weten wat hij eerder heeft verklaard. Artikel 17, § 2 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de

werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen voorziet bovendien slechts in de verplichting om de asielzoeker met tegenstrijdige

verklaringen te confronteren wanneer deze tijdens het gehoor worden vastgesteld. Waar verzoeker stelt

dat priester Simon hem gedoopt heeft en dat Jems een vriend is die hem geholpen heeft wanneer hij

vragen had, komt verzoeker dan ook niet verder dan het bevestigen van één van de versies van de

terecht vastgestelde tegenstrijdigheid in zijn verklaringen, hetgeen evenwel geen afbreuk doet aan het

bestaan ervan. Hetzelfde geldt waar verzoeker stelt als volgt: “Wat betreft zijn kennis van het

christendom, is de verzoeker altijd in een leerproces. Zoals verklaard in het gehoor voor het CGVS: “Ze

vragen het boek te lezen en daarna maakt u verordeningen” (p. 21). De wederpartij verwijt de verzoeker

zijn gebrek aan kennis. Hij heeft de Bijbel sinds 2010 begonnen te lezen en werd gedoopt alleen in

2013. Nochtans heeft hij veel details gegeven over de verschillen tussen de islam en het christelijke

geloof (in het bijzonder p. 18 van het gehoorverslag). Deze informatie kunnen niet worden geven door
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een persoon die is niet een leerproces van andere godsdienst. Meneer (A.) spreekt openlijk tegen de

islam.” en “Meneer (A.) werd gedoopt in 2013 maar herinnert niet precies de datum. Ongeveer een

maand later, begon de islamitische groep hem lastig te vallen: bedreigingen in de straat en

telefoongespreken. Iemand heeft hem gezien tijdens zijn doopsel omdat ze waren op de hoogte van dit

evenement. Ze hebben hem proberen te vermoorden. Na zijn terugkeer naar huis heeft hij zijn dekens

met een zuur gevonden. Na deze gebeurtenis heeft hij niet meer gedurfd naar zijn huis terug te keren.

Sindsdien, verbleef hij niet meer in een vaste verblijfsplaats.”

Van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de

elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Hij dient

dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de

verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks dat de

vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te

geven, kan worden aangenomen dat verzoeker dermate essentiële en frappante elementen als

bedreigingen vanwege een islamitische groepering hierin zou hebben vermeld. Bovendien liet hij de

beweerde feiten niet enkel onvermeld, doch verklaarde hij tevens uitdrukkelijk dat hij, benevens de in de

vragenlijst aangehaalde feiten, geen andere problemen kende met zijn autoriteiten of medeburgers.

Gelet op het voorgaande, slaagt verzoeker er niet in de motieven van de bestreden beslissing te

weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en

worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

Aangezien geen geloof gehecht kan worden aan verzoekers bekering tot het christendom en de

problemen die hij hierdoor beweert te hebben gekend, is de verwijzing naar informatie met betrekking tot

de situatie van christenen in Soedan niet dienstig.

Betreffende het verwijt aan het CGVS dat geen rekening werd gehouden met een paragraaf uit de

proceduregids van UNHCR, dient te worden opgemerkt dat deze proceduregids, hoewel hij waardevolle

aanwijzingen bevat voor het vaststellen van de vluchtelingenstatus overeenkomstig artikel 1 van het

Verdrag van Genève, geen afdwingbare rechtsregels bevat.

Evenmin schendt de bestreden beslissing, gelet op hetgeen voorafgaat, artikel 27 van het KB van 11 juli

2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker maakt immers niet aannemelijk dat de commissaris-generaal

geen rekening zou hebben gehouden met enig feit of element dat de motieven van de bestreden

beslissing in een ander daglicht zou kunnen stellen.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.3.2. Waar verzoeker verwijst naar de Belgische en Franse reisadviezen voor Soedan, dient erop

gewezen dat deze reisadviezen bestemd zijn voor reislustige Belgen Fransen en geenszins een leidraad

vormt voor het onderzoek naar de gegronde vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade in

het kader van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit de overige informatie waarnaar verzoeker verwijst

kan geenszins afgeleid worden dat er in Soedan sprake is van een reëel risico op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker niet

aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt

op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 achtentwintig augustus tweeduizend vijftien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME W. MULS


