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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 22.844 van 9 februari 2009
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van 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 9 oktober
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 18 september 2008.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 12 januari 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
februari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. SOENEN en van
attaché A. VAN DE VOORDE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
Op 09 december 2002 heeft u Soedan verlaten om in januari 2003 in België aan te
komen waar u op 07 januari 2003 een eerste keer asiel heeft aangevraagd. Uw eerste
asielaanvraag werd door de Commissaris-generaal op 28 juli 2003 afgesloten met een
bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Uw beroep tot schorsing en
nietigverklaring van deze beslissing werd door de Raad van State bij arrest met het
nummer 142147 van 15 maart 2005 verworpen.
Op 3 mei 2005 diende u een tweede asielaanvraag in, die door de Dienst
Vreemdelingenzaken op 12 juli 2005 werd afgesloten met een beslissing tot weigering
van inoverwegingname van een vluchtelingenverklaring.
Op 5 oktober 2006 diende u een derde asielaanvraag in, die door de Dienst
Vreemdelingenzaken op 6 november 2005 opnieuw werd afgesloten met een beslissing
tot weigering van inoverwegingname van een vluchtelingenverklaring.
U keerde niet terug naar Soedan maar diende op 25 maart 2008 een vierde
asielaanvraag in. U verklaart nog steeds een Soedanees staatsburger te zijn van de
Dongulawé-etnie en afkomstig van Omdurman. U kan niet terugkeren naar Soedan
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omdat u nog steeds wordt gezocht door de veiligheidsdiensten omwille van uw
vermeende banden met politieke oppositiepartijen. Bovendien kreeg u problemen met
de overheid omdat u playstations verkocht in Omdurman. Ter ondersteuning van uw
nieuwe asielaanvraag legde u een oud arrestatiebevel neer (dd. 27 september 2004),
een convocatie om u bij de veiligheidsdienst aan te melden (dd. 14 februari 2008) en
een bericht aan alle politiediensten met oproep tot uw arrestatie (dd. 21 februari 2008).

B. Motivering
Er dient vooreerst te worden vastgesteld dat u uw vierde asielaanvraag volledig
baseert op de feiten en gebeurtenissen zoals u die naar voor bracht tijdens uw
eerste drie asielaanvragen. Ook deze keer maakte u echter niet aannemelijk dat er
in uw hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de
Conventie van Genève in aanmerking kan worden genomen, noch dat er in uw
hoofde een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van
subsidiaire bescherming zou bestaan.
Tijdens uw gehoor voor het Commissariaat-generaal verklaarde u immers dat de redenen
waarvoor u eerder asiel had aangevraagd, nog steeds actueel zijn, dat uw oude
problemen u tot in België achtervolgen (gehoorverslag dd. 18 juni 2008, p. 11). Wanneer
u door de interviewer van het Commissariaat-generaal werd tegengeworpen dat uw eerste
asielaanvraag (en bijhorende problemen) als bedrieglijk  werd ervaren, herhaalde u
nogmaals dat u asiel aanvroeg op basis van de eerder door u vermelde problemen, maar
dat de situatie in Soedan nu beter bekend is [dan in 2003, toen u een eerste maal asiel
aanvroeg] en dat Soedanezen nu gemakkelijker erkend worden [als vluchteling]
(gehoorverslag dd. 18 juni 2008, p. 2). Wanneer de interviewer van het
Commissariaat-generaal nogmaals de aandacht vestigde op het feit dat
geloofwaardigheid van een asielrelaas essentieel is om erkend te worden als vluchteling,
verklaarde u nogal vaag dat de Commissaris-generaal u normaal gezien zou moeten
geloven omdat u hier anders nooit zou zijn gebleven na verschillende uitwijzingsbevelen
(gehoorverslag dd. 18 juni 2008, p. 2), wat bezwaarlijk  de vastgestelde
ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas kan herstellen. De negatieve beslissing van uw
eerste asielaanvraag werd immers genomen op basis van de door u afgelegde
verklaringen. Ook wanneer de verschillende vastgestelde tegenstrijdigheden uit uw
eerste asielaanvraag u in concreto werden voorgelegd, kon u geen opheldering bieden
(gehoorverslag dd. 18 juni 2008, pp. 2-5).
U legde ter ondersteuning van uw vierde asielaanvraag 3 nieuwe documenten neer. Na
het gehoor stuurde uw advocaat twee (van de drie) vermeende originelen door, daar u op
de dag van het gehoor enkel kopies kon neerleggen. U legde een convocatie neer van
de Algemene Veiligheidsdienst (dd. 14 februari 2008) om u op 15 februari 2008 aan te
melden bij de betrokken diensten. Deze convocatie werd door uw broer voor ontvangst
getekend. Verder legde u een document neer gericht aan alle politiediensten (dd. 21
februari 2008) om over te gaan tot uw arrestatie. U stelde dat dit document
waarschijnlijk  het gevolg is van het feit dat u zich niet heeft aangemeld op 15 februari
2008 (gehoorverslag dd. 18 juni 2008, p. 7). Bij deze twee document kan de
authenticiteit echter in vraag worden gesteld. In casu betreft het immers duidelijk
ingescande formulieren met ingescande stempel, die nadien werden ingevuld. Bovendien
lijk t het hoogst opmerkelijk  dat de politiediensten bij uw broer thuis een intern document
zouden afleveren waarop uw arrestatie wordt bevolen (doc. dd. 21 februari 2008). U
legde ook een kopie/fax neer van een arrestatiebevel uit 2004 (dd. 27 september 2004).
Enerzijds kan gesteld worden dat gekopieerde en gefaxte documenten gemakkelijk  te
vervalsen zijn en aldus geen bewijswaarde hebben. Anderzijds kan erop gewezen
worden dat het niet aannemelijk  is dat, indien een eerste asielaanvraag bedrieglijk  was,
en men zijn vierde asielaanvraag op precies dezelfde feiten baseert en hiervoor
documenten aanbrengt, deze feiten wel geloofwaardig zouden worden. Te meer daar het
geen originele documenten betreffen, maar wel ingescande formulieren en een
faxbericht. Uw advocaat stuurde ook een ander document door, met name een
convocatie van 21 oktober 2002. Aangezien dit echter een document betreft dat u reeds
voorlegde tijdens één van uw vorige asielaanvragen en dat reeds in een beslissing werd
besproken, dient het in casu niet meer in overweging te worden genomen. Bovendien
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dateert het van voor uw eerste asielaanvraag. Het vermeldt daarenboven niet de reden
waarom u zich dient aan te melden. Bijgevolg kan ook dit document, rekening houdend
met de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas, niet als bewijs worden weerhouden.
Voor elke vorm van internationale bescherming is minstens een geloofwaardig relaas
vereist, wat in casu duidelijk  niet het geval is. In een poging de geloofwaardigheid van
uw eerdere asielaanvraag te herstellen, legde u enkel niet originele documenten voor,
terwijl u doorheen uw gehoor geen aannemelijke verklaringen kon geven voor de
vastgestelde tegenstrijdigheden uit uw eerste asielmaanvraag.
Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van
een gegronde 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, worden vastgesteld.

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. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van
zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn
(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Toronto-Vancouver, Butterworths, 1991, 84). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei
1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van
de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid van een
asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.1. Verzoeker stelt dat hij bij de bestelling van administratieve stukken geen kopie kreeg
van de verhoren van de eerste asielaanvraag en bijgevolg niet in de volledige mogelijkheid
verkeert om de motivering van de bestreden beslissing te controleren. Evenmin beschikt hij
gedurende de verdere procedure, niettegenstaande de tekortkoming uitgaat vanwege de
Commissaris-generaal, over een schriftelijke repliekmogelijkheid. Verzoeker argumenteert dat
zijn recht op een eerlijk proces door deze omstandigheden is geschonden.
Hij betwist dat hij geen originele documenten heeft voorgelegd. Door zijn familie is gezegd dat
het wel degelijk originelen zijn en hij vertrouwde hierop. Hij kan niet controleren of het stuk uit
2002 al is neergelegd tijdens zijn eerste asielprocedure bij gebrek aan kopie van dit
administratief dossier. Het feit dat het al is neergelegd, wil niet zeggen dat dit document in de
huidige procedure zou ontdaan zijn van alle bewijswaarde. Deze vaststelling geldt des te
meer wanneer geen enkel stuk is voorgelegd van verzoekers eerdere asielprocedures.
Verzoeker meent dat hij ernstige redenen heeft om vervolging te vrezen omdat hij verdacht
wordt banden te hebben met politieke oppositiepartijen.

3.2. Aangaande de aanvraag tot kopie van het administratief dossier blijkt uit het faxbericht
aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder: CGVS) dat
verzoekers raadsman op 24 september 2008 afschriften vroeg voor “Dossiernr
CG/03/11025X”, hetgeen op de tweede bladzijde werd herhaald in de zinsnede
“bestuursdocumenten in het dossier CG/03/11025X waarvan een afschrift wordt gevraagd”
waarbij de referentie door verzoekers raadsman persoonlijk werd ingevuld. Verzoekers
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advocaat expliciteerde nergens - door een dossiernummer of in geschrifte - dat hij afschriften
wou van de vorige procedures. Verzoeker maakt bovendien niet aannemelijk waarom hij geen
gebruik heeft gemaakt van zijn inzagerecht teneinde alsnog kennis te hebben van de inhoud
van de eerste asielaanvraag.  
De Commissaris-generaal gaat, om zich een juist beeld te vormen van de situatie waarin de
vreemdeling zich bevindt op het tijdstip van zijn vluchtelingenverklaring, alle objectieve
gegevens na die hij nodig heeft om zijn beslissing te kunnen nemen. Bij de beoordeling van
de zaak houdt hij 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.
In casu is het pertinent dat verzoekers eerste asielaanvraag bedrieglijk was doordat hij
tegenstrijdige verklaringen aflegde over de oorzaak van zijn problemen met de autoriteiten, de
arrestatie en beschuldigingen. Bij arrest nr. 142.147 van 15 maart 2005 verwierp de Raad van
State de vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring van de bevestigende
beslissing van 28 juli 2003 van weigering van verblijf bij de eerste asielaanvraag.
Uit verzoekers verklaring bij zijn vierde asielaanvraag blijkt dat hij zich in hoofdzaak beroept op
de beweerde problemen met de Soedanese overheden zoals hij deze reeds vroeger
aanhaalde (map vierde asielaanvraag, stuk 9, vraag 36). Hij maakt bijgevolg niet aannemelijk
waarom de Commissaris-generaal niet zou mogen verwijzen naar de eerste asielaanvraag
waar de ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen en de bedrieglijkheid van zijn relaas werd
vastgesteld.
Omtrent de bijgebrachte documenten voor verzoekers onderhavige asielaanvraag is zijn
verweer dat “aan hem door zijn familie [werd] gezegd dat de documenten die hij toegestuurd
kreeg wel degelijk originelen zijn” en hij daarop vertrouwde, niet dienstig ter weerlegging van
de terechte vaststellingen in de bestreden motivering betreffende het arrestatiebevel van 27
september 2004, de convocatie van 14 februari 2008 en het arrestatiebericht van 21 februari
2008. Verzoeker draagt immers zelf de verantwoordelijkheid over de door hem voorgelegde
documenten. Aangaande de convocatie van 21 oktober 2002, merkt verweerder terecht op
dat dit stuk niet is voorgelegd tijdens verzoekers eerste asielprocedure. De bestreden
motivering stelt dat het is voorgelegd “tijdens één van uw vorige asielaanvragen”, in casu bij
de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van zijn tweede asielaanvraag. De Raad volgt
verweerder waar die benadrukt dat het stuk deel uitmaakt van een andere, afzonderlijke en
afgesloten asielprocedure en dat het document reeds afdoende werd weerlegd in de
beslissing van weigering tot in overwegingname van 12 juli 2005 van de Dienst
Vreemdelingenzaken. Niettegenstaande het voormelde wordt ook in de thans bestreden
beslissing terecht gemotiveerd dat aan het stuk geen bewijswaarde kan worden toegekend
omdat het niet wordt ondersteund door geloofwaardige verklaringen, het tevens dateert van
voor verzoekers eerste asielaanvraag en bovendien geen reden van aanmelding bevat.
Ten overvloede stelt de Raad vast dat waar verzoeker in zijn verklaring bij zijn vierde
asielaanvraag aanhaalt lid te zijn van een muziekgroep die politieke liedjes uitbrengt,
verzoeker dit tijdens zijn gehoor niet aanhaalt als vrees voor terugkeer. Het verzoekschrift
brengt evenmin deze activiteit, waarvan overigens geen begin van bewijs wordt voorgebracht,
aan als potentiële vervolgingsvrees. Derhalve toont hij niet aan een gegronde vrees te
koesteren omwille van zijn activiteiten bij de muziekgroep.
De bestreden motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en wordt niet
dienstig weerlegd zodat zij door de Raad wordt overgenomen.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

4.1. Verzoeker stelt dat een ongeloofwaardig relaas op zichzelf niet afdoende is om de
subsidiare bescherming te ontzeggen.

4.2. Verzoeker voert geen argumentatie onder welke bepaling van artikel 48/4 §2 van de
voormelde wet van 15 december 1980 zijn situatie dient beoordeeld te worden. Hij toont niet



      RvV X/ Pagina 5 van 5

aan dat hij, gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas, onder de
toepassing valt van artikel 48/4 §2, a of 48/4 §2, b. Verder maakt verzoeker niet aannemelijk
dat er in Soedan, meer bepaald in Omdurman, een situatie heerst van willekeurig geweld in
het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4,
§2, c van de Vreemdelingenwet. De subsidiaire beschermingsstatus dient aan verzoeker te
worden ontzegd.
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 9 februari 2009 door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 K. VERHEYDEN.       W. MULS.


