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nr. 161 107 van 29 januari 2016

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 17 november 2015

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

staatlozen van 16 oktober 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 8 december 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 januari 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

N. VERBEKE en van attaché K. ALLYNS, 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 verklaarde de Soedanese nationaliteit te bezitten en uit Melebida in West-Darfur afkomstig te zijn. U

verklaarde tijdens uw eerste asielaanvraag een Massalit van etnische origine te zijn, en verklaarde

tijdens uw derde asielaanvraag dat uw beide ouders van Arabische origine zijn. In 1994 verliet u de

regio Darfur voor Khartoem, waar u tot mei 1997 studeerde aan de Sudan University of Science and

Technology. Tijdens deze periode voldeed u ook aan uw militaire dienstplicht. In mei 1997 keerde u

terug naar (West-) Darfur en begon u te werken bij een privé-onderneming, ‘El Bawadi’, die zich bezig

hield met de export van dieren uit Darfur naar Egypte en andere Golfstaten. In deze functie reisde u, tot

de sluiting van dit bedrijf in april 2003, doorheen West-Darfur, van dorp tot dorp. Op 17 februari 2004

werd uw dorp Melebida aangevallen door overheidssoldaten, bijgestaan door Janjaweed-militieleden.
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Een week eerder werden jullie gewaarschuwd voor een mogelijke aanval door dorpelingen uit Masteri.

Daardoor hadden al veel mensen Melebida verlaten richting Tsjaad, alsook uw twee zussen en

uw ouders. U bleef samen met uw drie broers in Melebida. Toen Melebida op 17 februari 2004 werd

aangevallen, werd uw dorp volledig vernield. U probeerde naar Tsjaad te gaan om uw ouders en uw

zussen te zoeken, maar het werd u door de Soedanese overheid verboden om de grens over te steken.

Begin 2005 vertrok u richting Nyala om werk te zoeken. U werkte in de regio rond Nyala tot begin mei

2006. Wanneer u genoeg geld had gespaard, besloot u een vluchtroute naar Port Soedan te nemen,

waar u een twintigtal dagen later, op 22 mei 2006, arriveerde. U leerde er een zekere Ali Bakir kennen,

aan wie u 400.000 (Soedanese) Dinar betaalde om met een boot naar Europa te gaan. Op 2 juli 2006

arriveerde u in Antwerpen en een dag later, op 3 juli 2006, vroeg u een eerste keer asiel aan bij de

Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Op 22 augustus 2006 werd uw asielaanvraag afgesloten met

een bevestigende beslissing van weigering van verblijf omdat geen geloof gehecht werd aan uw

vermeende afkomst uit Darfur en uw vermeende Massalit-origine. Uw beroep bij de Raad Van State

tegen deze beslissing werd verworpen op 5 mei 2010.

Op 26 oktober 2007 diende u een tweede asielaanvraag in. Hiervoor baseerde u zich op dezelfde feiten

en gebeurtenissen zoals door u aangehaald tijdens uw eerste asielaanvraag, maar legde een originele

geboorteakte en een origineel bewijs van residentie neer. Via een oude studiegenoot Abubaker, die in

Khartoem woont, kon u onrechtstreeks contact leggen met uw familie en kreeg u te horen dat de situatie

in Soedan nog steeds niet van aard is opdat u zou kunnen terugkeren. Op 8 december 2008 nam het

CGVS de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus waarin opnieuw werd vastgesteld dat u uw Darfurese herkomst niet geloofwaardig

kon maken, hoewel hier opnieuw werd op ingegaan tijdens het gehoor. U ging tegen deze beslissing in

beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (verder RvV) die de beslissing van het CGVS

bevestigde op 29 december 2008, en u de toekenning van de vluchtelingenstatus en de toekenning van

het subsidiaire beschermingsstatuut weigerde, omdat ook de Raad oordeelde dat u uw afkomst uit

Darfur niet aannemelijk maakte. U ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad van State die uw

beroep verwierp op 30 maart 2009.

Zonder naar uw land van herkomst te zijn teruggekeerd vroeg u op 9 december 2014 een derde maal

asiel aan bij de Belgische asielinstanties. Als nieuwe elementen in uw derde asielaanvraag, legde u een

arrestatiebevel op uw naam neer, gedateerd op 3 november 2014, een officieel uittreksel van het

geboorteregister en een attest van Soedanese nationaliteit . Het CGVS nam op 30 januari 2015 de

beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw derde asielaanvraag en op 13 februari 2015 ging

u in beroep tegen deze beslissing bij de RvV. Het CGVS trok die beslissing in op 18 februari 2015 en op

26 februari 2015 nam het CGVS de beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw derde

asielaanvraag. U ging tegen deze beslissing niet in beroep.

Zonder naar uw land van herkomst te zijn teruggekeerd vroeg u op 19 mei 2015 een vierde maal asiel

aan bij de Belgische asielinstanties. Als nieuwe elementen legde u een Soedanees paspoort neer, het

ontvangstbewijs van uw paspoort en de documenten met betrekking tot de aanvraag van uw paspoort.

Het CGVS nam dan een beslissing tot inoverwegingname op 10 juli 2015.

B. Motivering

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

zin van de Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade ’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreest dient opgemerkt te worden dat er geen geloof gehecht kan worden, noch aan uw verklaarde

afkomst uit Darfoer, noch aan uw verklaarde Afrikaanse origine(Massalit). Hierbij moet opgemerkt

worden dat het bedrieglijk karakter van uw eerste asielaanvraag afgeleid werd uit de vaststelling dat er

in het geheel geen geloof kon gehecht worden aan uw vermeende afkomst uit West-Darfoer in het

algemeen en uw (etnische) origine als Massalit in het bijzonder.

Bij het indienen van uw derde asielaanvraag verklaarde u overigens dat u een Arabier bent en uw beide

ouders ook (zie verklaring meervoudige aanvraag DVZ, persoonsgegevens, derde asielaanvraag). Bij

uw vierde asielaanvraag verklaarde u opnieuw dat uw origine Massalit (een niet-arabische stam, zie

informatie in uw administratief dossier) zou zijn (zie verklaring meervoudige aanvraag DVZ,

persoonsgegevens, vierde asielaanvraag). Toen u tijdens uw gehoor op het CGVS, in het kader van uw

vierde asielaanvraag, met deze tegenstrijdige verklaringen geconfronteerd werd, was uw uitleg hiervoor

dat u dat niet zo gezegd hebt maar dat de tolk op DVZ het misschien verkeerd verstaan had. Toen u

dan gevraagd werd waarom u deze verklaring dan ondertekend hebt was uw antwoord: “Nee, het is zo

niet gebeurd, ik denk dat de tolk racistisch was. Zelfs als het geschreven staat, aanvaard ik het niet.” U

verklaarde verder dat u toen eigenlijk niet wist wat u ondertekende en dat u denkt dat de tolk bij DVZ

racistisch was omdat haar manier van praten met u niet vriendelijk was (zie gehoorverslag CGVS

p.3). Verklaren dat de tolk op DVZ racistisch is en daarom zou vertaald hebben dat u Arabisch zei
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in plaats van Massalit is niet serieus en er kan dan ook geen geloofwaardigheid gehecht worden

aan uw uitleg voor uw tegenstrijdige verklaringen wat betreft uw origine. Bovendien dient te

worden vastgesteld dat uw advocaat dergelijke, nochtans zware beschuldiging, niet vermeldde in

het verzoekschrift (dd. 12/2/2015) tot het instellen van een beroep bij de RVV tegen de initiële (op

18/2/2015 ingetrokken) beslissing in uw derde asielaanvraag, die zich ook reeds baseerde op uw

verklaringen betreffende uw Arabische origine. Tegen de nieuwe beslissing in uw derde

asielaanvraag werd geen beroep meer ingediend, wat toch merkwaardig is indien deze zaken

verkeerd zouden genoteerd zijn omwille van racistische motieven.

Er werd u gevraagd tijdens uw gehoor op het CGVS waarom u asiel aanvraagt in België en u zei dat het

dezelfde redenen zijn die u al vroeger verteld had en dat u nu bewijzen had dat u van Melebida bent (zie

gehoorverslag CGVS p.4). U verklaarde verder dat, indien u zou teruggaan naar Soedan, u

gearresteerd zou worden op de luchthaven en u gemarteld zou worden omdat ze daar het verschil in ras

maken. Opnieuw haalt u hier de vrees aan dat u gearresteerd en vervolgd zou worden omwille van uw

ras (Afrikaanse origine) hoewel er geen geloofwaardigheid gehecht wordt aan uw zelfverklaarde

Afrikaanse origine. Toen u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd of de Massalit een Arabische

dan wel Afrikaanse stam is, zei u overigens eerst Arabisch om het daarna te corrigeren naar Afrikaans,

wat toch wel opmerkelijk genoemd kan worden (zie gehoorverslag CGVS p.3).

U verklaarde dus dat u deze keer kon bewijzen dat u afkomstig bent van Melebida, en u legde uw

Soedanees paspoort neer waar er Melebida staat bij uw geboorteplaats. U legde ook de documenten

neer die betrekking hebben op de aanvraag die u deed voor uw paspoort. Om uw paspoort te bekomen

deed u ook aangifte van verlies van uw vorig paspoort bij de politie van Antwerpen (zie documenten

groene map). U had nochtans, bij uw eerste asielaanvraag, niet vermeld dat u over een paspoort

beschikte, hoewel u dat wel gevraagd werd (zie verklaringen DVZ eerste asielaanvraag). U vermeldde

daar enkel dat u een nationaliteitsbewijs had maar dat dit verloren geraakte tijdens een aanval. Toen u

hiermee geconfronteerd werd tijdens uw gehoor op het CGVS zei u dat al uw documenten verbrand

werden en dat iemand die vlucht zich zijn documenten niet kan herinneren. U werd er dan op gewezen

dat u toen wel verklaarde dat u een nationaliteitsbewijs had in Soedan (waarover u verklaarde dat het in

een brand achterbleef) maar toen niet vermeldde dat u ook over een paspoort beschikte in Soedan. Uw

uitleg hiervoor was dat dit klopt maar dat dit niet wil zeggen dat u er geen had (zie gehoorverslag CGVS

p.7). Uw uitleg voor het feit dat u nooit hebt aangegeven dat u over een Soedanees paspoort

beschikte, namelijk: “dat klopt maar dat wil niet zeggen dat ik er geen had” wijst verder op het

bedrieglijke karakter van uw vorige aanvragen. Bij uw eerste aanvraag herinnerde u zich wel dat u

een nationaliteitsbewijs had maar “vergat” u te vermelden dat u ook over een paspoort beschikte in

Soedan. Dat u zou vergeten zijn dat u een paspoort hebt is weinig aannemelijk.

U legde uit dat u het paspoortnummer van uw vorig Soedanees paspoort verkreeg van de Soedanese

ambassade in België en dat u dan met dat nummer aangifte gaan doen bent bij de politie van

Antwerpen. U verklaarde eerder nochtans dat uw paspoort achterbleef in een brand in Soedan (zie

gehoorverslag CGVS p.7), dat de Soedanese ambassade u dan gevraagd zou hebben om daarvan

aangifte te doen bij de Belgische politie is weinig aannemelijk.

Voor het verkrijgen van uw paspoort wendde u zich dus tot de Soedanese autoriteiten en dat terwijl u

asiel in België aanvraagt omdat u verklaarde een vrees te hebben voor diezelfde Soedanese

autoriteiten. U werd hiermee geconfronteerd tijdens uw gehoor (zie gehoorverslag CGVS p.8) en u zei

dat de Soedanese ambassade u hielp omdat ze zouden willen dat u terugkeert naar Soedan en dat u

niet verwacht had een nieuw paspoort te verkrijgen. Gevraagd waarom u dat denkt zei u dat u aan alle

mogelijkheden dacht omdat u iemand bent die bang is van de Soedanese autoriteiten. Gevraagd

waarom u dan, concreet, dacht dat de Soedanese autoriteiten zouden willen dat u terugkeert naar

Soedan zei u het niet te weten en herhaalde u gewoon dat ze zouden willen dat u terugkeert. U

verklaart dus aan de ene kant, als uitleg voor het verkrijgen van een nieuw Soedanees paspoort, dat de

Soedanese autoriteiten absoluut zouden willen dat u terugkeert naar Soedan. Maar aan de andere kant

kunt u dan niet uitleggen waarom de Soedanese autoriteiten dit zouden willen. U slaagt er dus niet in

om uw vrees voor de Soedanese autoriteiten ook maar enigszins concreet te maken aangezien u zelf

zegt niet te weten waarom deze zouden willen dat u terugkeert naar Soedan.

U verklaarde verder dat u ook uw geboortecertificaat en uw bewijs van residentie in El Geneina moest

geven aan de Soedanese ambassade, hoewel dit niet vermeld staat in de aanvraag van de Soedanese

ambassade in Brussel aan de bevoegde instanties in Khartoem (zie gehoorverslag CGVS p.8). Uw

uitleg hiervoor was dat ze dat u inderdaad eerst niet vroegen maar dat ze daarna meer documenten aan

u zouden gevraagd hebben en dat “ Khartoem moet gezegd hebben dat het niet volstond”. Deze uitleg

staat in schril contrast met uw verklaring dat de Soedanese autoriteiten erop gebrand zouden zijn om u

te laten terugkeren naar Soedan, aangezien ze u, bij de aanvraag van uw nieuw paspoort, dus nog om

extra documenten zouden gevraagd hebben voor ze u een paspoort toekenden. U verklaarde ook, zoals

hierboven al aangegeven, dat u het nummer van uw vorig paspoort zou verkregen hebben van de
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Soedanese ambassade, die dus klaarblijkelijk over uw gegevens beschikken. Het feit dat u dan toch

opnieuw een bewijs zou moeten geleverd hebben van uw geboorte en residentie is niet logisch. Dat u

opnieuw moet aantonen waar u geboren werd en waar u in Soedan woonde roept vragen op over de

werkwijze van de Soedanese administratie. Bovendien verklaarde u zelf dat uw geboorteplaats niet op

uw nationaliteitsbewijs staat (zie gehoorverslag CGVS p.5). Er moet bovendien worden vastgesteld dat

uit informatie waarover het CGVS beschikt, en waarvan een bijlage in uw administratief dossier is

gevoegd, blijkt dat er in uw land van herkomst een hoge graad van corruptie heerst. Bijgevolg is de

bewijswaarde van Soedanese documenten bijzonder relatief en zijn deze op zich niet van dien aard om

afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas.

Aangezien uw verklaringen betreffende de manier waarop u nieuwe documenten van de Soedanese

autoriteiten zou verkregen hebben, heel wat vragen oproepen waarop u geen geruststellend antwoord

blijkt te hebben, slagen deze documenten er dan ook niet in de in uw vorige asielaanvragen

vastgestelde ongeloofwaardigheid te herstellen.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken dat er in uwen

hoofde een gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in de conventie van Genève, of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, in aanmerking kan worden genomen.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer: uw paspoort, het

ontvangstbewijs van uw paspoort, uw documenten in verband met de aanvraag van uw paspoort, een

attest van uw burgerlijke staat in het kader van de aanvraag van uw paspoort van de Soedanese

ambassade in Rome, uw nationaliteitsbewijs en een aangifte van het verlies van uw paspoort bij de

Belgische politie. Deze documenten veranderen de hierboven gedane vaststellingen niet aangezien uw

Soedanese nationaliteit hier niet in twijfel wordt getrokken. Zelfs indien nog zou kunnen aangenomen

worden dat uw geboorteplaats daadwerkelijk Melebida zou zijn, betekent dit gegeven op zich nog niet

dat u behoort tot een Darfurese stam of van Darfur afkomstig bent (in de zin dat u daar geruime tijd hebt

verbleven).

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

2.1.1. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de schending van “het art. 48/3 en van het art. 52

§ 2, 4° Vreemdelingenwet, schending van de materiële motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel,

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel als beginsel van behoorlijk bestuur, schending van de

artikelen 3 en 13 EVRM en art.47 Handvest Grondrechten”.

Hij betoogt:

“Verzoeker behoort wel degelijk tot de Massalit stam, dit is een Afrikaanse stam en is in Melebida

geboren, maar kwam aan de leeftijd van ongeveer 7 jaar terecht in El Geneina, waar hij Arabisch leerde.

Zodoende verstaat hij wel de taal van de Massalit stam, maar kan hij deze amper spreken.

Verzoeker is dus geen Arabier, wat onzorgvuldig werd vertaald door de tolk. In het interview ging

verzoeker ervan uit dat dit met racisme te maken heeft, maar mogelijk betreft het enkel een

misverstand.

Uit de eigen informatie van het CGVS, dat trouwens afkomstig is van het Joshua Project (?), blijkt hoe

het woord MASSALAT mogelijk Arabisch is voor MASALIT en er zelfs sprake is van 2 groepen.

In elk geval is er geen sprake van tegenstrijdigheid, die het verhaal van verzoeker ongeloofwaardig zou

maken.

Tweede onderdeel,

Tevens is er geen sprake van bedrieglijke verklaringen i.v.m. het eerste paspoort van verzoeker, dat

door hem niet werd vermeld, omdat dit eveneens verbrand was samen met de andere documenten.

Het gaat eerder om een onnauwkeurigheid, waarachter niets gezocht moet worden; de essentie is dat

verzoeker destijds inderdaad niet over een paspoort beschikte, omdat het vorige niet meer bestond.

Derde onderdeel,

Verzoeker was zelf ook verwonderd over het feit dat hij een nieuw paspoort bekwam. Hij vroeg dit aan

zonder veel hoop te koesteren, daar hij wou bewijzen dat hij inderdaad van Darfur afkomstig is.
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Bij zijn vorige asielaanvraag werden de nieuwe documenten, die hij toen aanbracht, opnieuw ten

onrechte in twijfel getrokken.

Door het nieuwe paspoort werd de echtheid van deze documenten bevestigd.

Dit was ook de reden waarom hij tegen de vorige weigering in beroep ging: het leek hem zinvoller voor

een extra bewijs te zorgen.

Mede door het feit dat verzoeker ook deelneemt aan samenkomsten van de vereniging van mensen uit

Darfur in Hasselt, was verzoeker in de waan dat de Soedanese autoriteiten geen medewerking zouden

verlenen.

Om uitleg hierover gevraagd, uitte verzoeker inderdaad de veronderstelling dat deze willen dat hij zou

terugkomen, maar hiervan is hij absoluut niet zeker.

Vierde onderdeel,

Verzoeker geeft aan tijdens het interview moe te zijn, gestresseerd, met zelfmoord-gedachten te zitten

en zijn "verstand te verliezen”.

De ondervrager geeft verzoeker enkel een 10-tal minuten tijd om tot rust te komen.

Vermits verzoeker thans beschikte over het ultieme bewijs van zijn afkomst en geboorteplaats, begreep

hij niet hoe het CGVS bleef doorvragen over zogenaamde tegenstrijdigheden en onduidelijkheden.

Er werden overduidelijk enkel vragen gesteld “à charge” om het nieuwe bewijs van verzoeker onderuit te

halen.

Toen verzoeker de negatieve vooringenomenheid van het CGVS aanvoelde, geraakte hij dan ook

overstuur.

Het CGVS hield dan ook onvoldoende rekening met de psychische situatie van verzoeker.”

2.1.2. Verzoeker beroept zich in een tweede middel op de schending van artikel 48/4 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet).

Hij betoogt:

“In ondergeschikte orde voert verzoeker aan dat hij in aanmerking komt voor de subsidiaire

bescherming, gelet op een reëel risico op ernstige schade.

Vermits verzoeker bewijst dat hij wel degelijk van Darfur is, dient de subsidiaire bescherming in

overweging genomen te worden.

Het CGVS verzamelt enkel de documenten over de corruptie in Soedan doch laat na informatie op te

vragen over de huidige oorlogssituatie – of minstens onveilige situatie – in de regio, waarvan verzoeker

afkomstig is.

Uit recente info blijkt nochtans dat er sprake is van aanvallen, sabotage van de verkiezingen,

schietpartijen, doden en gekwetsten. (stuk 8)

Het geboortedorp van verzoeker bestaat trouwens niet meer, vermits het volledig werd vernield.

Dit wordt geenszins ernstig onderzocht door het CGVS.

Nu verzoeker bijkomend zijn nieuw paspoort aanbrengt om te bewijzen dat hij geboren is in Melebida en

dus van Darfur afkomstig is, verschuift het CGVS haar motivering in die zin dat verzoeker zou dienen te

bewijzen dat hij er geruime tijd verbleven heeft.

Nochtans blijkt dat alle verdachtmakingen van het CGVS i.v.m. de andere documenten van verzoeker

ten onrechte zijn gebeurd en het verhaal van verzoeker wel degelijk als geloofwaardig kan bestempeld

worden.

Bovendien blijkt uit het verhaal van verzoeker dat zijn ouders aanvankelijk in Melebida bleven wonen en

verzoeker er regelmatig terugkeerde.

Zoals hierboven reeds gesteld verstaat verzoeker de taal van de Massalit stam, maar kan deze amper

spreken, omdat hij op jeugdige leeftijd moest verhuizen en hij op school Arabische leerde. Het moet toch

niet moeilijk zijn voor het CGVS om dit gegeven te controleren.

Het CGVS schiet dan ook in haar motivering te kort.”

2.1.3. Ter staving van zijn betoog voegt verzoeker enkele stukken bij het verzoekschrift die zich reeds in

het administratief dossier bevinden (bijlagen 3-7 en 9). Daarnaast voegt hij algemene informatie

betreffende de situatie in West-Darfur bij het verzoekschrift (bijlage 8).

2.2.1. De door verzoeker aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

2.2.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker duidt op generlei wijze hoe artikel 13
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EVRM, dat het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel behelst, en artikel 47 van het Handvest van de

Grondrechten van de Europese Unie, dat het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een

onpartijdig gerecht behelst, door de bestreden beslissing zouden (kunnen) zijn geschonden. Bijgevolg

wordt de schending van deze bepalingen niet dienstig aangevoerd.

2.2.3. Luidens artikel 52, § 2, 4° van de vreemdelingenwet kan de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen beslissen om in het kader van een asielaanvraag de vluchtelingenstatus

en de subsidiaire beschermingsstatus te weigeren aan de vreemdeling die het Rijk is binnengekomen

zonder te voldoen aan de in artikel 2 van de vreemdelingenwet gestelde voorwaarden wanneer deze

vreemdeling zich niet aanmeldt op de in de oproeping vastgestelde datum en hiervoor binnen de vijftien

dagen na het verstrijken van deze datum geen geldige reden opgeeft of wanneer de vreemdeling geen

gevolg geeft aan een verzoek om inlichtingen binnen de maand na de verzending van dit verzoek en

hiervoor geen geldige reden opgeeft. Verzoeker preciseert geheel niet hoe voormelde bepaling in casu

zou (kunnen) zijn geschonden. Bijgevolg wordt ook deze schending niet dienstig aangevoerd.

2.2.4. Verzoekers bewering dat de ambtenaar van het CGVS vooringenomen zou zijn geweest kan niet

worden aangenomen. Dat dit zou blijken uit de vraagstelling, vindt immers geen steun in het

gehoorverslag van het CGVS (administratief dossier, stuk 5). Verzoeker brengt geen concrete gegevens

aan waaruit blijkt dat het CGVS bevooroordeeld zou zijn geweest of dat zijn asielaanvraag niet eerlijk

zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de bestreden beslissing kan evenmin enige

vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren van

het CGVS onpartijdig en hebben deze geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve beslissing

ten aanzien van de kandidaat-vluchteling. Als dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake

objectiviteit.

2.2.5. 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).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

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.

2.2.6. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.7. 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. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende

wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals

bepaald in artikel 48/3 en 48/4. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij

daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

2.2.8. Onderhavige asielaanvraag betreft verzoekers vierde asielaanvraag. In het kader van zijn eerste

asielaanvraag werd bij bevestigende beslissing van weigering van verblijf van het CGVS van 22

augustus 2006 (zoals opgenomen in de map inzake verzoekers eerste aanvraag in het administratief
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dossier) geoordeeld dat ingevolge zijn gebrekkige talenkennis, zijn gebrek aan geopolitieke kennis van

Darfur en zijn gebrek aan kennis van zijn geboorteregio geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers beweerde herkomst van West-Darfur in het algemeen en zijn etnische origine als Massalit in

het bijzonder. Het beroep tegen voormelde beslissing werd verworpen bij arrest nr. 203.669 van 5 mei

2010 van de Raad van State. Bijgevolg moet deze beslissing als definitief en vaststaand worden

beschouwd.

In het kader van verzoekers tweede asielaanvraag werd bij arrest nr. 22 872 van 10 februari 2009 van

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) andermaal geoordeeld dat geen geloof kan worden

gehecht aan verzoekers voorgehouden (etnische) afkomst. De motivering van dit arrest luidt als volgt:

“3.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet

van 29 juli 1991, heeft tot doel de procespartij in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid een beslissing heeft genomen, zodat de rechtszoekende kan oordelen of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Verzoeker brengt kritiek uit op de

inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en

het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden

beslissing, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

Aangaande verzoekers bewering dat de bestreden motivering omtrent zijn geografische kennis niet

verantwoord is “omdat ze niet gesteund kan worden op de verklaringen van verzoeker, afgelegd tijdens

het gehoor dat plaats vond op 9 mei 2008”, dient te worden opgemerkt dat het CGVS, om zich een juist

beeld te vormen van de situatie waarin de vreemdeling zich bevindt op het tijdstip van zijn

vluchtelingenverklaring, alle objectieve gegevens nagaat die het nodig heeft om de beslissing te kunnen

nemen. Bij de beoordeling van de zaak houdt het CGVS rekening met alle feitelijke elementen, ook met

deze welke resulteren uit verklaringen afgelegd bij vroegere asielaanvragen. Geen enkele wetsbepaling

verbiedt immers dat, in het kader van een meervoudige asielaanvraag, uitspraak wordt gedaan op basis

van gegevens die in het kader van eerdere asielaanvragen bekend waren. Te dezen kon het CGVS dan

ook rekening houden met de verklaringen afgelegd op 9 mei 2008 en 16 augustus 2006 (administratief

dossier, map eerste asielaanvraag, stuk 5).

In casu is het pertinent dat verzoekers eerste asielaanvraag bedrieglijk was doordat (i) hij verklaarde zijn

lokaal dialect, het Massalit, machtig te zijn, terwijl na een taaltoets bleek dat hij deze taal helemaal niet

beheerste (ii) zijn geopolitieke kennis van de regio Darfur bijna nihil was (iii) ook zijn geografische kennis

omtrent zijn geboorteregio gebrekkig was (administratief dossier, map eerste asielaanvraag, stuk 4).

Het feit dat verzoeker tijdens zijn tweede asielaanvraag meer gedetailleerde verklaringen aflegde

vermag geenszins afbreuk te doen aan het feit dat hij tijdens de eerste asielaanvraag een manifest

gebrek aan kennis vertoonde aangaande zijn voorgehouden regio van afkomst.

Verzoeker verklaarde tijdens zijn eerste asielaanvraag dat zijn talen van oorsprong het Arabisch, een

beetje Engels en het dialect van de Massalit, ‘Rotana’, waren (administratief, map eerste asielaanvraag,

stuk 13, nr.12). Bij het CGVS gaf hij, gevraagd naar andere talen die hij machtig was, uitdrukkelijk aan:

“Massalit (ons lokaal dialect, ‘Rotana’)” (ibid., stuk 5, p.3). Deze verklaringen zijn niet voor interpretatie

vatbaar en laten geen ruimte voor de nuanceringen die verzoeker post factum tracht aan te brengen.

Dat verzoeker voorhield het lokale dialect van zijn beweerde regio van afkomst te spreken doch na de

toetsing van zijn taalkennis hiervan zelfs geen basisnotie blijkt te hebben, doet afbreuk aan zijn

geloofwaardigheid.

Verzoeker brengt geen concrete argumenten bij die vermogen afbreuk te doen aan de motivering

omtrent zijn nieuw verworden geografische kennis van zijn beweerde regio van afkomst waar deze stelt

dat (i) na verificatie bleek dat hij bij het schetsen van de dorpen ‘rond’ Melebida geen enkel dorp bleek

te hebben aangeduid binnen een ruime omtrek, minder dan twintig kilometer van Melebida (ii) hij de

afstand naar deze dorpen noch in kilometers noch in wandelafstand kon preciseren, hetgeen des te

meer klemt daar hij voor zijn werk op regelmatige basis door de regio zou zijn gereisd (iii) hij drie

dorpen, Maragibir, Ndimmi en Geri, aanbracht op de weg tussen Melebida en Masteri, terwijl hij tijdens

zijn eerste asielaanvraag uitdrukkelijk verklaarde buiten Terchana en Gardaya geen ander dorp op deze

weg te kennen (iv) hij verkeerdelijk verklaarde dat er op de weg van Melebida naar Al Geneina geen

enkel dorp te vinden is. De voormelde motivering vindt in tegenstelling met wat verzoeker voorhoudt wel

degelijk steun in het administratief dossier, is pertinent en terecht en wordt door de Raad overgenomen.

De voormelde vaststellingen doen verder afbreuk aan verzoekers tijdens de eerste asielaanvraag

vastgestelde ongeloofwaardigheid omtrent zijn afkomst.

Verzoekers kennis omtrent zijn beweerde regio van herkomst is dermate gebrekkig dat de bijgebrachte

documenten niet vermogen zijn teloorgegane geloofwaardigheid te herstellen.
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Wat betreft de bijgebrachte geboorteakte, weerlegt verzoeker de bestreden motivering niet waar deze

met recht stelt dat hij vreemde verklaringen aflegde omtrent het bekomen ervan, daar waar hij tijdens

zijn eerste asielaanvraag verklaarde geen documenten te kunnen voorleggen omdat deze allemaal

verbrand zijn toen zijn huis werd afgebrand tijdens een aanval op Melebida, waarbij zijn verklaring

tijdens de tweede asielaanvraag, dat hij zou zijn vergeten te vertellen dat zijn geboorteakte op zijn

voormalig werk lag niet afdoende is. Derhalve wordt deze motivering geacht niet betwist en vaststaand

te zijn en door de Raad tot de zijne gemaakt. Dient tevens te worden opgemerkt dat verzoeker omtrent

zijn geboorteakte incoherente verklaringen heeft afgelegd. Wanneer hem werd gevraag waarom hij zijn

documenten de eerste keer niet heeft meegenomen uit Soedan, beweerde hij immers dat hij de

documenten toen nog niet had. Slechts nadat erop werd gewezen dat de geboorteakte dateert van

februari 2002, gaf verzoeker aan dat hij toen nog in Soedan was. Vervolgens wijzigde hij zijn eerdere

verklaring en stelde hij dat het document nog op zijn werk lag en zijn oom het later ging halen

(administratief dossier, stuk 3, map tweede asielaanvraag, p.3-4).

Aangaande het bijgebrachte woonstattest, dient te worden opgemerkt dat het bevreemdend is dit werd

uitgereikt in januari 2007, op een moment waarop verzoeker reeds gedurende een half jaar zijn land van

herkomst verlaten had (ibid., p.5). Bovendien kan dit attest niet worden gerijmd met de verklaringen die

verzoeker heeft afgelegd voor de neerlegging ervan. Verzoeker verklaarde tijdens zijn eerste

asielaanvraag dat zijn adres vanaf 1973 was te “Melebida, te Wilaya Gharb Darfoer” (administratief

dossier, eerste asielaanvraag, stuk 13, nr.11). Hij gaf tevens aan dat hij na zijn studies, in 1997,

terugkeerde naar Melebida, maar door zijn werk doorheen Darfur reisde, waarna hij in 2003 weer

terugkeerde naar Melebida (ibid., stuk 5, p.5). Ook tijdens de huidige procedure verklaarde verzoeker

aanvankelijk dat zijn adres “Mulaybidah” was (administratief dossier, map tweede asielaanvraag, stuk 7,

nr.9). Desalniettemin brengt verzoeker een woonstattest bij waaruit blijkt dat hij in de stad Al Geneina

zou wonen en verklaarde hij bij het CGVS dat hij gedurende bijna zijn hele leven bij zijn oom in Geneina

zou hebben gewoond (administratief dossier, map tweede asielaanvraag, stuk 3, p.5-6). Dit klemt des te

meer daar verzoeker verklaarde dat de afstand tussen Geneina en Mulaybidah per kameel of ezel vijf

uur bedroeg (ibid., p.2).

Het voorgaande in acht genomen vermogen de bijgebrachte documenten verzoekers teloorgegane

geloofwaardigheid niet te herstellen, doch doen zij hieraan verder afbreuk.

Gelet op het feit dat verzoeker zijn afkomst uit Darfur niet aannemelijk heeft gemaakt, kan er evenmin

geloof worden gehecht aan zijn bewering zijn land van herkomst te zijn ontvlucht omwille van de situatie

aldaar.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat in hoofde van verzoeker is

voldaan aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december

1980. De vluchtelingenstatus kan niet worden toegekend.

4.1.Verzoeker vraagt om hem de subsidiaire beschermingsstatus te verlenen. Hij benadrukt dat er in

Darfur een internationaal gewapend conflict aan de gang is, waarbij voor burgers een reëel risico

bestaat slachtoffer te worden van willekeurig geweld zodat er sprake is van ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, c van de voormelde wet van 15 december 1980.

4.2.De Raad stelt vast dat verzoekers verwijzing naar de algemene situatie in Darfur, in acht genomen

dat hij zijn afkomst niet aannemelijk heeft gemaakt (zie sub 3.2), niet dienstig is. Derhalve toont hij niet

aan een reëel risico te lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de voormelde wet

van 15 december 1980 en dient hem de subsidiaire beschermingsstatus te worden ontzegd.”

Het beroep tegen voormeld arrest van de RvV werd door de Raad van State niet-toelaatbaar verklaard

bij beschikking nr. 4233 van 30 maart 2009. Bijgevolg geniet dit arrest kracht van gewijsde.

Verzoekers derde asielaanvraag werd afgesloten met de beslissing tot weigering van

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag van 25 februari 2015 van het CGVS (zoals

opgenomen in de map inzake verzoekers derde asielaanvraag in het administratief dossier). In deze

beslissing werd door het CGVS geoordeeld dat de door verzoeker neergelegde stukken in zijn derde

asielaanvraag niet van die aard waren dat aan de criteria zoals bepaald in artikel 57/6/2 van de

vreemdelingenwet was voldaan. Verzoeker tekende tegen deze beslissing geen beroep aan. Bijgevolg

wordt deze als definitief en vaststaand beschouwd.

Eens de Raad een beslissing over een bepaalde asielaanvraag heeft genomen, heeft de Raad wat die

aanvraag betreft, zijn rechtsmacht uitgeput. Bij een beoordeling van een latere asielaanvraag mag hij

derhalve niet opnieuw uitspraak doen over de eerdere asielaanvraag. Dient tevens te worden

opgemerkt dat de Raad niet bevoegd is om naar aanleiding van de huidige, vierde asielaanvraag, de

beslissingen met betrekking tot verzoekers eerdere asielaanvragen opnieuw te beoordelen in beroep.

Zoals blijkt uit het voorgaande, dienen deze beslissingen als definitief en vaststaand te worden
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beschouwd. Verzoeker kan het huidige beroep niet aanwenden om een vorm van beroep in te stellen

tegen deze beslissingen. De Raad heeft niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over

elementen die reeds in deze beslissingen werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat het beroep

tegen deze beslissingen werd verworpen of de desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk

bepaalde termijn werden aangevochten, als vaststaand moeten worden beschouwd. Dit alles neemt

echter niet weg dat de Raad bij de beoordeling van een latere asielaanvraag rekening mag houden met

alle feitelijke elementen, ook met de elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de

behandeling van een eerdere asielaanvraag zijn afgelegd. De Raad kan zich dus op geheel het

administratief dossier steunen en bijvoorbeeld ook een vergelijking maken tussen verklaringen die in de

opeenvolgende asielprocedures zijn afgelegd (RvS 19 juli 2011, nr. 214.704).

In zoverre verzoeker meermaals aanvoert dat in de beslissingen van het CGVS in het kader van zijn

eerdere asielaanvragen ten onrechte werd getwijfeld aan zijn documenten en argumentatie inzake de

tijdens zijn eerste drie asielaanvragen gedane vaststellingen, dient gelet op het voorgaande te worden

opgemerkt dat de Raad niet bevoegd is om deze elementen opnieuw aan een oordeel te onderwerpen.

Waar verzoeker in het kader van zijn huidige, vierde asielaanvraag, net als in de eerste twee

asielaanvragen beweert dat hij van origine een Massalit zou zijn, dient te worden opgemerkt dat reeds in

zijn eerdere asielaanvragen werd geoordeeld dat aan deze bewering geen geloof kan worden gehecht

en dat de geloofwaardigheid van deze bewering nog verder wordt ondergraven in het kader van

onderhavige asielaanvraag.

Vooreerst blijkt in dit kader uit de terecht aangehaalde verklaringen in de bestreden beslissing dat

verzoeker tijdens zijn derde asielaanvraag verklaarde dat zowel hijzelf als zijn beide ouders Arabier

waren. Nochtans is de Massalit blijkens de informatie waarnaar met reden wordt verwezen in de

bestreden beslissing een niet-Arabische stam. De tijdens de huidige asielaanvraag geuite bewering dat

dit bij de DVZ indertijd foutief zou zijn genoteerd (door racisme van de tolk of door een misverstand),

kan bovendien niet worden aangenomen. Verzoeker ondertekende deze verklaringen immers

uitdrukkelijk voor akkoord nadat deze aan hem werden voorgelezen in het Arabisch en gaf hiermee aan

dat de hierin vermelde inlichtingen oprecht zijn (administratief dossier, map derde aanvraag, ‘verklaring

meervoudige aanvraag’ van 13 januari 2015).

Verder wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Toen u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd of de Massalit een Arabische dan wel

Afrikaanse stam is, zei u overigens eerst Arabisch om het daarna te corrigeren naar Afrikaans, wat toch

wel opmerkelijk genoemd kan worden (zie gehoorverslag CGVS p.3).”

Verzoeker laat deze vaststelling ongemoeid.

Verzoeker steunt zich in het kader van onderhavige, vierde asielaanvraag op de volgende nieuwe

documenten: een paspoort, een ontvangstbewijs van een paspoort, aanvraagdocumenten voor zijn

paspoort, een attest van zijn burgerlijke staat in het kader van zijn aanvraag voor een paspoort, een

nationaliteitsbewijs en een verklaring van verlies van zijn paspoort ten overstaan van de Beglische

politie (administratief dossier, map ‘documenten’; stuk 15, ‘verklaring meervoudige aanvraag’ van 24 juni

2015). Ten aanzien van deze documenten wordt in de bestreden beslissing echter met recht

gemotiveerd:

“Deze documenten veranderen de hierboven gedane vaststellingen niet aangezien uw Soedanese

nationaliteit hier niet in twijfel wordt getrokken. Zelfs indien nog zou kunnen aangenomen worden dat uw

geboorteplaats daadwerkelijk Melebida zou zijn, betekent dit gegeven op zich nog niet dat u behoort tot

een Darfurese stam of van Darfur afkomstig bent (in de zin dat u daar geruime tijd hebt verbleven).”

Verzoeker voert tegen deze motieven geen dienstige argumenten aan.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker de reeds tijdens zijn eerdere

asielaanvragen teloorgegane geloofwaardigheid van zijn vermeende herkomst en etnie in onderhavige,

vierde asielaanvraag niet herstelt.

De omstandigheid dat hij een paspoort aanvraagt en verkrijgt van de Soedanese autoriteiten ondermijnt

daarenboven zijn aangevoerde vrees voor vervolging ingevolge het arrestatiebevel, gedateerd op 3

november 2014, dat hij bijbracht (zie o.a. stukken 3a en 3b bij het verzoekschrift). De vaststelling dat

verzoeker zich zonder vrees wendt tot zijn autoriteiten, te dezen de Soedanese ambassade, om een

paspoort te bekomen is niet te verzoenen met een arrestatiebevel dat ten aanzien van hem zou zijn

uitgevaardigd.
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Verzoekers verwijzing naar zijn voorgehouden psychische problemen kan geen afbreuk doen aan het

voorgaande. Hij brengt geen medisch attest bij waaruit het bestaan van psychische problemen in zijn

hoofde kan worden afgeleid. Bijgevolg toont hij niet aan met zulke problemen te kampen; laat staan dat

hij aantoont dat hij ingevolge hiervan aan geheugenproblemen zou lijden of niet in staat was om tijdens

het gehoor volwaardige verklaringen af te leggen. Voorts formuleerde verzoeker noch de advocaat die

hem bijstond enig bezwaar tegen het plaatsvinden van het gehoor bij het CGVS. Verzoeker laat

bovendien na in concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze zijn beweerde psychische problemen

zijn verklaringen zouden hebben beïnvloed. Evenmin toont hij aan dat of op welke wijze dit van invloed

zou zijn geweest op de bestreden motivering.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

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

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.9. Verzoekers verwijzing naar de situatie in West-Darfur is niet dienstig. Voor de aanvrager van de

subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, een verwijzing naar de

algemene toestand in een bepaald land of een bepaalde regio immers niet volstaan doch moet hij enig

verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging

vereist. Er moet rekening worden gehouden met de feitelijke toestand, dit is de toestand in het land en

de regio waar de aanvrager feitelijk heeft verbleven. Verzoeker maakt omwille van de hoger

vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn voorgehouden herkomst en etnie zelf het bewijs van zulk

verband met zijn persoon onmogelijk zodat de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden

toegekend.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig januari tweeduizend zestien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME W. MULS


