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nr. 216 694 van 12 februari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. MASSIN

Ernest Cambierlaan 39

1030 BRUSSEL

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 20 juli 2018 heeft

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

19 juni 2018.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 oktober 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

27 november 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A.-C. RECKER, die loco advocaat E. MASSIN verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde over de Soedanese nationaliteit te beschikken en te behoren tot de Bederia etnie. U bent

geboren op 14 november 1988 in Omdurman. In 1996 verhuist uw familie van de stad Omdurman naar

het dorp Kereri El Balad. U huwt op 5 juni 2011. Uw echtgenote trekt in bij u en uw familie. U werkt in de

bouw en handelde in basisgoederen.
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Op 15 juni 2012 verlaat u Soedan. U reist naar Egypte om kleren te kopen die u in Soedan zou

verkopen. U verblijft 2 weken in Caïro, wanneer M. u weet te overtuigen om naar Israël te gaan. Hij

vertelt u dat u meer geld kan verdienen door goederen uit Israël in te voeren. U betaalt iemand een som

geld om u naar Israël te brengen. Wanneer u het Suezkanaal moet oversteken en te voet verder moet,

beseft u dat u in handen gevallen bent van een smokkelaar die u illegaal naar Israël brengt. Eens in

Israël aangekomen, wordt u door soldaten tegengehouden. U verblijft ongeveer 4 maanden in Israël,

maar vraagt er geen internationale bescherming aan. Op 3 november 2012 keert u vrijwillig terug naar

Soedan. Een 100-tal Soedanezen worden die dag teruggebracht naar Soedan. U vliegt van de

luchthaven ‘Ochwain’ naar Turkije, van waar u naar Khartoem vliegt. Op de luchthaven van Khartoem

toegekomen, wordt u gearresteerd en naar de gevangenis Al Sehafa gebracht. U wordt ervan beticht te

spioneren voor de ‘Beweging voor Gerechtigheid en Rechtvaardigheid’. Na 28-29 dagen wordt u

overgebracht naar gevangenis Jiref, waar u na een jaar weet te ontsnappen met de hulp van

medegevangene A..

U verlaat Soedan begin februari 2014 en reist via Libië, Italië en Frankrijk naar België. Op 1 augustus

2017 komt u toe in België. U dient een verzoek tot internationale bescherming in op 25 september 2017

in België.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u geen documenten neer.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve

dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen.

U verklaart gearresteerd geweest te zijn op de luchthaven te Khartoem bij uw terugkeer uit

Israël (notities van het persoonlijk onderhoud dd. 24/04/2018 (verder notities CGVS), p. 15-16). Eerst en

vooral wordt opgemerkt dat u uw profiel van werknemer in de bouwsector die ook handel drijft

in basisgoederen zoals voedingswaren, meubels en kledij (notities CGVS, p. 4-5) en nooit met het

vliegtuig reist niet aannemelijk maakt. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) verklaarde

u naar Egypte gereisd te zijn om werkmateriaal te kopen (verklaring DVZ, p. 10). Aangezien u voor de

DVZ enkel verklaarde als zelfstandig metser actief geweest te zijn (verklaring DVZ, p. 5), kan

aangenomen worden dat u hier bouwmateriaal mee bedoelde. Kleding, voedingswaren en meubels

kunnen echter bezwaarlijk als werkmateriaal beschouwd worden. Daarenboven, gevraagd om de

verschillende stappen uit te leggen die u doorliep toen u in Khartoem uit het vliegtuig stapte (notities

CGVS, p. 11), verklaart u dat er ook burgers uitstapten, die door de ‘normale poorten’ gingen.

Aangezien uw vertrek uit Israël uw zogenaamd eerste vlucht was, verwondert het dat u weet wat

‘normale poorten’ zijn waar de gewone reizigers doorheen moeten bij aankomst in een luchthaven. Het

is eveneens weinig aannemelijk dat u, wanneer het uw allereerste vlucht betreft, aangeeft dat ze u op de

luchthaven te Khartoem viseerden omdat u niet gekleed was als iemand die van een

reis (terug)kwam (notities CGVS, p. 17), omdat hij geen zakken bij zich heeft. Daarenboven verklaart u

dat uw reis vanuit Israël was als elke andere reis, waarbij u het voorbeeld aangeeft van Tsjaad

(notities CGVS, p. 11), hoewel u verklaarde dat uw vlucht uit Israël de eerste keer was dat u in een

vliegtuig stapte. U verklaart eveneens dat u niet bang was omdat u niets verkeerd gedaan had en dat u

dacht dat het was als gaan van het ene land naar het andere. Uw verklaringen dienaangaande tonen

een groot gebrek aan doorleefdheid, voor iemand die nooit eerder met het vliegtuig gereisd heeft.

Gezien uw verklaringen dienaangaande, maakt u uw profiel van iemand die nooit eerder met een

vliegtuig gereisd heeft niet aannemelijk.

Daarnaast maakt u uw reis naar en uw vertrek vanuit Israël niet aannemelijk zoals u dit schetst voor het

CGVS.
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U verklaart dat M. u vertelde dat het werk in Israël goed is en dat u er ook goederen kan gaan halen

(notities CGVS, p. 6). Gevraagd wat u wist over Israël, verklaart u dat u er niets over wist omdat u

dacht dat de reis (als deze) van Soedan naar Egypte zou zijn (notities CGVS, p. 5). U verklaart

verder dat u dacht ‘normaal’ naar Israël te kunnen gaan, zoals “bij uw binnenkomst in Egypte”

(notities CGVS, p. 7), maar u trachtte geen visum te regelen om naar Israël te reizen. Aangezien u

wel een visum had om naar Egypte te gaan, is het niet aannemelijk dat u geen visum tracht te regelen

om naar Israël te gaan, te meer daar u dacht dat u naar Israël kon gaan op de manier zoals u naar

Egypte gegaan bent. Bovendien wist u eigenlijk pas dat u met smokkelaars te maken had en er geen

weg terug was (notities CGVS, p. 8), nadat u het (Suez)kanaal overgestoken was en u te voet verder

moest. Het is daarenboven niet aannemelijk dat u, die naar Egypte reisde met de idee kleren te kopen

om deze te verkopen in Soedan (notities CGVS, p. 6) en om die reden ook naar Israël gaat (notities

CGVS, p. 8), geen informatie inwint over Israël en hoe u de aangekochte goederen naar uw thuisland

kan brengen. Het is daarenboven totaal ongeloofwaardig dat u niet weet in welke luchthaven te Israël u

op het vliegtuig gezet werd. U verklaart aanvankelijk dat het de luchthaven van ‘Gorin’ was (notities

CGVS, p. 9). Op 12 juni 2018 ontving het CGVS uw opmerkingen aangaande de notities van

het persoonlijk onderhoud. Hierin wordt opgemerkt dat u de luchthaven Ben Gurion bedoelde. Echter,

tijdens het persoonlijk onderhoud werd door de protection officer een aantal Israëlische luchthavens

opgesomd, waaronder de luchthaven Ben Gurion, zodat u kon aangeven welke luchthaven het was,

maar verklaart u dat het trekt op ‘U. Michaeli’, maar ontkent u dat het Ben Gurion was. Ter

bevestiging gevraagd of het Haifa U Michaeli is, verklaart u de naam niet gelezen te hebben, maar het

te weten. Hierna verklaart u dat het ‘Ochwain’ is, een voor u hele rare naam. Gevraagd of het klinkt als

‘Ochwain’, antwoordt u bevestigend. Het is daarenboven allerminst aannemelijk dat u niet kan

aangeven of de luchthaven van waar u Israël verlaten heeft meer of minder dan 2 uur verwijderd

was (notities CGVS, p. 10) van Halut of Hulut (Holot) in Al-Naghab (Negev-woestijn) (notities CGVS, p.

8), te meer daar Haifa U Michaeli in het noorden van Israël gelegen is en de Negev-woestijn in het

zuiden en de reistijd tussen beide plaatsen nagenoeg het dubbele is van de gevraagde tijdsduur van 2

uur (informatie beschikbaar in uw administratieve dossier). Daarenboven verklaart u dat uw reis vanuit

Israël was ‘als elke andere reis,’ waarbij u het voorbeeld aangeeft van Tsjaad (notities CGVS, p. 11).

U verklaart eveneens dat u niet bang was omdat u niets verkeerd gedaan had en dat u dacht dat ‘het

was als gaan van het ene land naar het andere.’ Uw verklaringen dienaangaande tonen echter een

gebrek aan doorleefdheid, aangezien u aangeeft nooit eerder met een vliegtuig gereisd te hebben en

u bij uw aankomst in Khartoem reizigers door de ‘normale poorten’ wist gaan, terwijl u zelf gearresteerd

werd (notities CGVS, p. 11). Daarenboven is het niet aannemelijk dat u, zelfs al had u meerdere malen

met het vliegtuig gereisd, uw terugkeer naar Soedan als een ‘normaal’ gebeuren beschrijft aangezien

er, althans volgens uw verklaringen, meer dan 100 mensen bij aankomst in Khartoem geketend en naar

de gevangenis gebracht zouden zijn. Uw verklaringen aangaande uw reis naar Israël en uw repatriëring

naar Soedan wijzen op een gebrek aan doorleefdheid. U maakt daardoor uw reis naar Israël en uw

terugkeer naar Soedan niet aannemelijk.

U legt daarenboven verklaringen af die tegenstrijdig zijn met de informatie waarover het

CGVS beschikt. Gevraagd wat er gebeurde toen u uit het vliegtuig stapte, verklaart u dat ze jullie

ketenden en van elkaar scheidden (notities CGVS, p. 11). Gevraagd de verschillende stappen uit te

leggen die u doorliep toen u uitstapte in Khartoem, legt u verklaringen af over de scheiding van burgers

(gewone reizigers) en de mensen die uit Israël kwamen. Later opnieuw gevraagd de verschillende

stappen uit te leggen die u in de luchthaven moest doorlopen (notities CGVS, p. 17), verklaart u dat u in

de middelste rij van het vliegtuig zat en dat het duidelijk was dat jullie geen mensen waren die van een

reis (terug)kwamen door jullie kledij. Nogmaals gevraagd welke stappen de reizigers moeten doorlopen

op de luchthaven, verklaart u dat er wel gates zijn waar men documenten moet tonen en de controles

gebeuren, maar verklaart u daar zelfs niet gekomen te zijn, want “Eens we van het vliegtuig kwamen en

in de aankomst waren, verzamelden ze ons.” Opgemerkt dat volgens de informatie waar het CGVS over

beschikt iedereen minstens langs de immigratiedienst moet gaan (beschikbaar in uw

administratieve dossier), beaamt u dat, maar verklaart u onderschept geweest te zijn voor jullie bij de

controle kwamen. Uit deze informatie blijkt echter dat aankomende passagiers eerst door de

immigratiedienst gecontroleerd dienen te worden en daarna pas door de inlichtingen- of

veiligheidsdiensten. Uit deze zelfde informatie blijkt eveneens dat personen die terugkeren met een

paspoort – wat bij u het geval was – geen problemen ondervinden. Daarenboven treedt de

inlichtingendienst pas op na het afronden van de immigratieprocedure, en dus niet voor de

paspoortcontrole. U legt verklaringen af die tegenstrijdig zijn met de informatie waarover het CGVS

beschikt.
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U verklaart voor het CGVS dat u beschuldigd werd van spionage (notities CGVS, p. 16 + p. 18) en van

oppositie tegen het regime (notities CGVS, p. 18). Voor de DVZ verklaarde u echter dat u opgepakt

werd omdat u Israël bezocht had, maar spreekt u nergens van enige beschuldigingen van

spionage of oppositie tegen het regime (vragenlijst CGVS, vragen 3.1-3.7). Bovendien gevraagd of u

nog iets toe te voegen heeft, spreekt u enkel over uw echtgenote en uw huwelijk (vragenlijst CGVS,

vraag 3.8). Bij aanvang van het onderhoud voor het CGVS gevraagd of u tijdens het eerste onderhoud

alle elementen kon aanhalen die ertoe geleid hebben dat u Soedan verlaten heeft, antwoordt u

bevestigend (notities CGVS, p. 3). Het is echter allerminst aannemelijk dat u, als u beschuldigd zou

geweest zijn van spionage of oppositievoering, dit niet reeds bij de aanvang van uw asielprocedure zou

aangeven. U verklaart eveneens in de gevangenis gefolterd geweest te zijn (notities CGVS, p. 15-16).

Tijdens het onderhoud echter gevraagd of ze de groep terugkerende Soedanezen waartoe u

behoorde ondervroegen, verklaart u “Het was als, weet je van waar je komt? Dat is alles. Ze namen ons

naar Sehafa (de gevangenis) en daar beginnen ze een voor een te onderzoeken, zoals wat we nu hier

doen” (notities CGVS, p. 11). Het wijst echter op een groot gebrek aan doorleefdheid dat u het

onderhoud voor het CGVS gelijkstelt met de ondervragingen die u beweert te hebben ondergaan in de

gevangenis, te meer daar deze gepaard gingen met folteringen. Het tart echter alle verbeelding dat u -

na gefolterd en een jaar onterecht opgesloten geweest te zijn wegens spionage en uw ontsnapping uit

de gevangenis en vlucht uit het land - vanuit Libië wilt terugkeren naar Soedan (notities CGVS, p.

16). U maakt het allerminst aannemelijk dat u door de Soedanese autoriteiten geviseerd werd wegens

spionage of oppositie tegen het regime.

Gelet op het voorgaande maakt u het niet aannemelijk dat u daadwerkelijk geviseerd wordt door

de Soedanese autoriteiten.

U legt trouwens nog meer tegenstrijdige verklaringen af die uw algehele geloofwaardigheid

verder aantasten.

Voor de DVZ verklaart u aanvankelijk dat uw echtgenote 24 à 25 jaar oud is (verklaring DVZ, p. 6) en

dat u gehuwd bent op 3 april 2011. Later verklaart u voor de DVZ dat de exacte geboortedatum van

uw echtgenote 3 april 1989 is (vragenlijst CGVS, vraag 3.8) en dat u gehuwd bent op 6 mei 2011.

Voor het CGVS verklaart u echter dat uw echtgenote geboren is op 4 juni 1994 (notities CGVS, p. 2)

en dat u gehuwd bent op 5 juni 2011 (notities CGVS, p. 13). U past de geboortedatum van uw

echtgenote en uw huwelijksdatum meerdere malen aan.

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.

U legt zelf geen documenten neer in kader van uw verzoek om internationale bescherming, die uw

verklaringen over uw identiteit, reisweg of asielmotieven ondersteunen. Op basis van artikel 57/5 quater

van de vreemdelingenwet werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen te formuleren met betrekking

tot de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud. Na lezing van de door u gepostuleerde

opmerkingen moet opgemerkt worden dat deze louter verklaringen trachten te duiden/nuanceren en

extra (weinig relevante) informatie toevoegen, maar niets veranderen aan de essentie en de inhoud van

de aangehaalde asielmotieven en bijgevolg geen invloed hebben op bovenstaande argumenten die

hebben geleid tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van het subsidiair

beschermingsstatuut.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over het beroep

2.1. Verzoekschrift
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Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 20 juli 2018 een schending aan van “artikel 1A, §2, van het

Verdrag van Genève betreffende het statuut van de vluchtelingen, artikels 48, 48/2, 48/3, 48/4,

48/5,48/7 en 62 van de Vreemdelingenwet, de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur,

waaronder meer bepaald, het redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikels 3 en 13 van

het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna "EVRM")”.

Verzoeker stelt dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft in geval van terugkeer naar zijn land

van herkomst omwille van het feit dat hij vermoord of opnieuw opgesloten en gefolterd zal worden

wegens zijn ontsnapping. Hij betoogt dat alleen het feit dat een Soedanees het Israëli grondgebied heeft

betreden met een gevangenisstraf van 10 jaar wordt bestraft en verwijst naar de COI Focus,

toegevoegd aan het administratief dossier (p. 33). Verzoeker stelt dat de COI duidelijk is over het risico

die Soedanese terugkeerders uit Israël lopen (p. 33-34).

Verzoeker betoogt dat, “indien Uw Raad toch zou oordelen dat verzoeker niet in aanmerking komt voor

de toekenning van de vluchtelingenstatus beoordelend dat er geen band gemaakt kan worden tussen

één of meer van de gronden van vervolging overeenkomstig artikel 1A van het verdrag van Genève en

de ingeroepen vrezen van verzoeker — quod non — dan hoeft hem de subsidiaire bescherming

toegekend worden wegens een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a), b), c)

van de vreemdelingenwet.”.

Verzoeker haalt de artikelen 2 en 3 van het EVRM aan.

In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van “artikelen 1, 2 en 3 van de wet van

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 62 van de

vreemdelingenwet, algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, de

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikelen 4 en 41 van de Handvest van de

Grondrechten van de Europese Unie (hierna "Handvest")”.

Waar verweerder aan verzoeker verwijst dat hij zijn profiel van werker in de bouwsector en handelaar

die nooit met het vliegtuig is gereisd niet aannemelijk maakt en dat zijn relaas aan doorleefdheid

ontbreekt, meent verzoeker dat dit een subjectieve appreciatie is. Hij betoogt dat, hoewel hij nooit met

een vliegtuig heeft gereisd, hij gezond verstand heeft “en kan zien dat zijn groep van terugkeerders

anders gekleed is als de rest van de reizigers in het vliegtuig en dat ze door een andere poort het

vliegtuig verlaten”.

Aangaande de vaststelling van het CGVS dat verzoeker zijn reis als elke andere reis beschrijft, stelt

verzoeker dat hij “voor deze reis nooit het vliegtuig genomen had en door het land naar Tsjaad gereis is,

en verklaart dat hij aan het feit dat hij een grens oversteken dacht toen hij deze vergelijking deed.”.

Waar verweerder meent dat verzoeker zijn reis naar en van Israël niet aannemelijk maakt en dat hij

geen visum probeerde te regelen voor zijn reis, herneemt verzoeker te hebben verklaard dat “hij aan

een kennis geld betaald had om hem naar Israël te brengen, en hij dacht dat deze persoon alles voor de

reis regelen zou”.

Verder betoogt verzoeker te hebben verklaard dat hij goederen wou kopen, maar ook werk vinden, en

dat dit zijn prioriteit was. Verzoeker legt uit dat hij dus geen informatie over handel met Israël probeerde

in te zamelen. Verzoeker meent voorts dat het verschil tussen “Ben Gurion” en “Gurin” voor een bijna

ongeschoolde persoon niet problematisch is en dat verweerder geen rekening houdt met het weinig

geschoolde profiel van verzoeker. Wat betreft de afstand tussen de luchthaven en het kamp waar hij

verbleef, stelt verzoeker dat hij soms in slaap viel tijdens de tocht omdat hij moe was en slecht sliep in

het kamp.

Verzoeker herneemt verder dat “hij niet door de immigratie dienst doorgegaan is, en dat zij meteen door

de veiligheidsdiensten meegenomen werd”. Verzoeker merkt op dat “de Coi Focus niets specifiek zegt

over terugkeerders uit Israël (p. 16), maar dat dit reizigers in het algemeen betreft. De vraag blijft dus

open of terugkeerders uit Israël ook door de immigratie dienst moeten. De Coi focus stelt alleen dat ze

"na hun aankomst" gearresteerd worden (p34).”.

Waar verzoeker wordt verweten dat hij bij de DVZ niet gemeld heeft dat hij door de Soedanese

overheden van spionage beschuldigd werd, stelt verzoeker dat “hij het bij de DVZ kort houden moest en

dat men hem zei dat hij alles zou vertellen kunnen bij de CGVS, en hij deed dus een kort samenvatting
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van zijn relaas. We merken bovendien op dat hij in vraag 5 van de CGVS vragenlijst verklaart heeft dat

de Soedanese overheden hem van spionage beschuldigen.”.

Wat betreft het feit dat verzoeker na zijn ontsnapping aan een eventuele terugkeer naar Soedan dacht,

legt hij uit dat “hij hoopte dat hij misschien na een paar karen terug zou kunnen keren om zijn familie te

zien, en zich in het platteland schuil houden. Echter, nadat hij geïnformeerd werd dat de politie hem

zoekt een druk uitoefent op zijn familie, heeft hij deze hoop opgegeven.”.

Met betrekking tot zijn tegenstrijdige verklaringen omtrent de geboortedatum van zijn echtgenote en hun

huwelijksdatum, stelt verzoeker dat het een gearrangeerd huwelijk was en dat hij niet zeker was van

haar geboortedatum. Verder stelt hij duidelijk te hebben uitgelegd dat “hoewel hij de datum van 5 juni

2011 gaf, dit geen huwelijk in de Europese zin is, maar gewoon betekent dat zijn familie haar familie

voor har hand vroeg op deze datum.”.

Verzoeker benadrukt veel details te hebben gegeven over verschillende aspecten van zijn relaas, onder

anderen over zijn verblijf in de gevangenis in Soedan na zijn repatriëring van Israël, wat niet in

aanmerking werd genomen door het CGVS.

In hoofdorde wordt in het verzoekschrift gevraagd “de uitvoering van de bestreden beslissing te

hervormen en de verzoeker te erkennen als vluchteling, In ondergeschikte orde, de uitvoering van de

bestreden beslissing te hervormen en de verzoeker de subsidiaire bescherming toe te kennen, In uiterst

ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier naar het Commissariaat-

Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen terug te sturen voor bijkomend onderzoek (onder andere

over de procedure voor terugkeerders uit Israël na hun aankomst, in het bijzonders of ze automatisch

door de immigratie dienst moeten of niet).”

2.2. Over de gegrondheid van het beroep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3.1. Artikel 48/6, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De verzoeker om internationale bescherming dient alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek

zo spoedig mogelijk aan te brengen. De met het onderzoek van het verzoek belaste instanties hebben

tot taak om de relevante elementen van het verzoek om internationale bescherming in samenwerking

met de verzoeker te beoordelen.

De in het eerste lid bedoelde elementen omvatten onder meer de verklaringen van de verzoeker en alle

documentatie of stukken in zijn bezit met betrekking tot zijn identiteit, nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van de relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere
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verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om internationale

bescherming indient.

Het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het bijzonder het ontbreken van

het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken in een procedure tot

beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, vormt een negatieve indicatie met

betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van verzoekers relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan”.

2.3.2. Voorop stelt de Raad vast dat verzoeker geen enkel document ter staving van zijn identiteit,

reisweg of asielrelaas neerlegt, niettegenstaande dat verzoeker veel heeft gereisd, met name naar

Egypte, Tsjaad en Israël. Bovendien is de kern van verzoekers asielrelaas zijn verklaring Soedan te zijn

ontvlucht omdat hij er in de gevangenis belandde ten gevolge van zijn reis naar Israël.

De Raad benadrukt dat een persoon die verzoekt om internationale bescherming de plicht heeft volle

medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over de asielaanvraag. Het is in de eerste

plaats aan verzoekende partij om de nodige elementen aan te brengen bij de asielinstanties zodat zij

kunnen oordelen over de nood aan internationale bescherming. Deze elementen behelzen onder meer

alle documenten van verzoekende partij en die van relevante familieleden met betrekking tot identiteit,

nationaliteit, landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en

reisdocumenten. Bij het ontbreken van deze elementen dient een bevredigende verklaring gegeven te

worden. Dit is niet het geval.

2.3.3. Verzoeker maakt zijn voorgehouden profiel van werknemer in de bouwsector, die tevens

(internationaal) handel drijft in basisgoederen zoals voedingswaren, meubels en kledij (notities van het

persoonlijk onderhoud van 24 april 2018 (hierna: notities), p. 4-5) en die nooit eerder met het vliegtuig

reisde (notities, p. 11), niet aannemelijk. Zo stelde verzoeker bij de DVZ enkel dat hij zelfstandig metser

was – hij vinkte het vakje “Arbeider (geschoold), Vakman, Technieker” aan, doch niet het vakje

“Handelaar, winkelier, kleine zelfstandige”, en liet optekenen “Ik was actief als zelfstandig metser te

Oumdourman, Khartoum, etc.” (verklaring DVZ, punt 12) –, dat hij naar Egypte gereisd was om

werkmateriaal te kopen (verklaring DVZ, punt 28) en dat hij hiervoor een visum aanvroeg. Een dergelijk

profiel van stielman die in zijn eigen vakgebied legaal naar een buurland reist om inkopen te doen is

geenszins vergelijkbaar met verzoekers verklaringen omtrent zijn reis naar Israël. Niet enkel heeft hij

geen visum en zou illegaal reizen, bovendien kan niet worden ingezien, en wordt ook niet toegelicht,

waarom verzoeker zich plots naar de geheel verschillende commerciële takken zou wenden waarmee hij

onbekend is, met name kleding, voedingswaren en meubels. Dergelijke producten kunnen bezwaarlijk

als werkmateriaal worden beschouwd. Bovendien vermeldde verzoeker bij de Dienst

Vreemdelingenzaken niets over deze voorgehouden handel terwijl deze dergelijke uitzonderlijke handel

niet enkel mede de oorzaak was van zijn problemen in Soedan maar bovendien ook veel

organisatorische planning vereiste zodat dit bezwaarlijk kan vergeten worden (zie onder meer

overbrengen van meubels die hij zou aankopen, het opzoeken van leveranciers, betalingswijzen en zo

meer). Verzoeker maakt aldus niet aannemelijk dat hij daadwerkelijk handelaar en inkoper was in Israël.

2.3.4. Verder kan niet worden aangenomen dat verzoeker, voor zijn vliegreis vanuit Israël over Turkije

naar Soedan, nooit eerder gevlogen heeft. Zo wist verzoeker te vertellen dat er ook burgers uitstapten,

die door de “normale” poorten gingen (notities, p. 11), en dat hij geviseerd werd op de luchthaven omdat

zijn kledij niet was “van iemand die van een reis kwam. We hadden geen zakken bij. Dat is alles.”

(notities, p. 17). Dat verzoeker weet hoe het er “normaal” aan toegaat in de luchthaven, maakt het niet

onredelijk te veronderstellen dat verzoeker reeds eerder met het vliegtuig gereisd heeft en dus kan

vergelijken met een ‘normale’ toestand. Bovendien antwoordde verzoeker, wanneer gevraagd wordt wat

hij dacht dat er zou gebeuren bij zijn terugkeer naar Khartoem, “Ik dacht niets. Voor mij was het als elke

andere reis, naar Tsjaad en terugkeren” (notities, p. 11). Verzoeker maakt aldus niet aannemelijk dat hij

voor zijn vermeende reis vanuit Israël nooit eerder met het vliegtuig had gereisd.

2.3.5. Verzoekers betoog in zijn verzoekschrift dat, hoewel hij nooit met een vliegtuig heeft gereisd, hij

gezond verstand heeft “en kan zien dat zijn groep van terugkeerders anders gekleed is als de rest van

de reizigers in het vliegtuig en dat ze door een andere poort het vliegtuig verlaten”, doet geen afbreuk

aan de vaststelling dat niet aannemelijk is dat verzoeker, indien hij nooit eerder gevlogen heeft, de

normale procedure bij aankomst in de luchthaven kan toelichten, temeer hij stelde dat hijzelf voor de

controle werd onderschept en dus de “normale” procedure nooit zou meegemaakt hebben indien die

waarachtig zou zijn (notities, p. 17).
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Waar verzoeker nog stelt verzoeker dat hij “voor deze reis nooit het vliegtuig genomen had en door het

land naar Tsjaad gereis is, en verklaart dat hij aan het feit dat hij een grens oversteken dacht toen hij

deze vergelijking deed.”, komt deze uitleg voor als een loutere post factum verklaring en bezwaarlijk

ernstig.

2.3.6. Bovendien weten verzoekers verklaringen aangaande zijn voorgehouden reis naar en van Israël,

het kernelement van zijn asielrelaas, niet te overtuigen. Zo bleek verzoeker zich amper te hebben

geïnformeerd over Israël. Hij verklaarde dat hij in Egypte bij enkele Soedanezen verbleef die hem het

idee gaven om naar Israël te gaan, maar dat hij niets wist over Israël (notities, p. 5). Verzoeker gaf aan

dat hij met “een kerel die M. heet” over Israël sprak en dat deze hem zei “het werk is daar goed en je

kan er goederen gaan halen” (notities, p. 6). Dergelijke verklaringen zijn niet aannemelijk nu niet

kan worden ingezien dat verzoeker, die naar Egypte reisde met de bedoeling om er kleren te kopen

om deze te verkopen in Soedan (notities, p. 6) en om die reden plots ook naar Israël ging (notities,

p. 8), geen informatie zou inwinnen over Israël en hoe hij de aangekochte goederen naar zijn

thuisland zou kunnen brengen, wat toch zijn commerciële de bedoeling is. Dat hij daarentegen

ondoordacht “mensen” zou betalen om hem naar Israël te brengen en zich pas realiseerde dat hij

met smokkelaars te maken had wanneer hij zag dat hij het kanaal moest oversteken en te voet

verdergaan (notities, p. 7-8), is geenszins geloofwaardig. Van een bedreven handelaar kan

verwacht worden dat hij zich wel degelijk informeert over de wijze en vooral de kost voor het

overbrengen van meubels die hij zou aankopen, hoe hij leveranciers zou opzoeken, hoe betalingen

zouden gebeuren en zo meer. Verzoeker blijft bij losse beweringen.

2.3.7. De vaststelling dat verzoeker als handelaar met de buurlanden Egypte en Tsjaad wel degelijk

bekend is met de reisvereisten en deze ook nauwkeurig volgt, ondergraaft zijn bewering dat hij

dacht dat hij geen visum nodig had voor Israël en “dat je er normaal kon gaan zoals de

binnenkomst in Egypte, met transport” (notities, p. 7). Het getuigt van een totaal gemis aan

realiteitszin te denken dat Soedanese onderdanen vrij kunnen reizen naar Israël. Verzoeker had

immers wel een visum nodig om Egypte binnen te kunnen en heeft deze ook aangevraagd (notities,

p. 7). Verzoeker kan niet overtuigen noch maakt hij aannemelijk er ook maar aan gedacht te

hebben handel te drijven met Israël. Ten slotte, wanneer gevraagd wordt wat hij dacht dat er zou

gebeuren in Khartoem nadat hij uit Israël kwam, antwoordde verzoeker “Eerlijk ik was niet eens bang

omdat ik niets verkeerd gedaan had. Ik dacht dat het van het ene land naar het andere gaan was.”

(notities, p. 11). Dergelijk antwoord wijst er bezwaarlijk op dat verzoeker handel wenste te drijven met

Israël nu hij toch zou moeten beseffen dat hij zijn goederen naar Soedan moest overbrengen indien hij

geen verlies wilde lijden.

2.3.8. Verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift dat hij goederen wou kopen, maar ook werk vinden, en

dat dit zijn prioriteit was, zodat hij dus geen informatie over handel met Israël probeerde in te zamelen.

De Raad merkt op dat evenzeer onaannemelijk is dat verzoeker ongeïnformeerd naar Israël zou trekken

om er werk te zoeken, te meer hij in Soedan werkzaam was als metser. Verzoeker verklaart niet

waarom hij dit niet meteen heeft aangebracht bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Bovendien voegt

verzoeker telkens elementen toe om anomalieën in zijn verklaringen toe te dekken en legt hij evenmin

uit hoe hij deviezen uit het buitenland kan binnenbrengen in Soedan.

2.3.9. Verder kan niet worden ingezien dat verzoeker niet zou weten op welke luchthaven in Israël

hij op het vliegtuig werd gezet. Zo verklaarde verzoeker dat het de luchthaven van “Gorin” was (“ik

weet het niet, maar ik hoorde mensen zeggen de luchthaven van Gorin, denk ik.”, notities, p. 9).

Vervolgens somde de protection officer een aantal Israëlische luchthavens op, waaronder de

luchthaven Ben Gurion, waarbij verzoeker stelde dat het niet Ben Gurion was, doch dat de naam

van de luchthaven op U. Michaeli leek (notities, p. 9).

2.3.10. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanhaalt dat het verschil tussen “Ben Gurion” en

“Gurin” voor een bijna ongeschoolde persoon niet problematisch is en dat verweerder geen

rekening houdt met het weinig geschoolde profiel van verzoeker, merkt de Raad op dat verzoeker

verklaarde het lager onderwijs in Soedan te hebben afgewerkt, hij is zelfstandig drijft handel met

buurlanden en weet dat hij een visum nodig heeft voor Egypte. Aldus kan verwacht worden dat

verzoeker wel degelijk weet waar hij geweest is en in staat is het onderscheid te maken tussen Ben

Gurion en Gurin. Hoe dan ook stelde verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud dat de naam van

de luchthaven op U. Michaeli leek en vervolgens dat het klinkt als Ochwain (notities, p. 9). De

vaststelling dat verzoeker niet eenduidig kan toelichten van welke luchthaven in Israël hij zou

vertrokken zijn, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn reis naar en van Israël.
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2.3.11. Bovendien kan verzoeker niet aangeven of de luchthaven van waar hij Israël verlaten heeft

meer of minder dan 2 uur verwijderd was van Halut of Hulut (Holot) in de Negev-woestijn (notities,

p. 8, p. 10). Hij verklaarde tevens dat zijn reis vanuit Israël “als elke andere reis” was, waarbij hij

het voorbeeld van Tsjaad aanhaalde, en dat hij dacht dat “het was als gaan van het ene land naar

het andere.” (notities, p. 11). Er kan echter niet worden ingezien dat verzoeker zijn reis vanuit Israël

als normaal bestempelt, nu hij verklaarde dat meer dan 100 mensen, waaronder hijzelf, geketend

en naar de gevangenis gebracht werden bij aankomst in Khartoem (notities, p. 11). Verzoekers

verklaringen over zijn reis naar Israël en zijn repatriëring naar Soedan zijn ondoorleefd en kunnen

zijn reis naar Israël en terugkeer naar Soedan niet staven.

2.3.12. Voorts stemmen verzoekers verklaringen aangaande de immigratieprocedure niet overeen met

de informatie toegevoegd aan het administratief dossier. Zo stelde verzoeker dat ze hen bij aankomst in

Khartoem ketenden en van elkaar scheidden (notities, p. 11), dat ze gescheiden werden van burgers en

mensen die uit Israël kwamen (notities, p. 11), dat verzoeker in de middelste rij van het vliegtuig zat en

dat het duidelijk was dat zij geen mensen waren die van een reis (terug)kwamen door hun kledij

(notities, p. 17), dat er wel gates zijn waar men documenten moet tonen en de controles gebeuren, maar

verzoeker daar zelfs niet gekomen is, want “Eens we van het vliegtuig kwamen en in de aankomst

waren, verzamelden ze ons.” (notities, p. 17). Uit de informatie toegevoegd aan het administratief

dossier blijkt dat iedereen minstens langs de immigratiedienst moet gaan, hetgeen verzoeker beaamde,

maar eraan toevoegde onderschept geweest te zijn voor zij bij de controle kwamen (notities, p. 17; COI

Focus “Soedan: Risico bij terugkeer” van 6 februari 2018, p. 16, p. 50). Uit de informatie toegevoegd aan

het administratief dossier blijkt echter dat aankomende passagiers eerst door de immigratiedienst

gecontroleerd dienen te worden en daarna pas door de inlichtingen- of veiligheidsdiensten (COI Focus

“Soedan: Risico bij terugkeer” van 6 februari 2018, p. 16, p. 50). Tevens blijkt dat personen die

terugkeren met een paspoort - wat bij verzoeker het geval was - geen problemen ondervinden (COI

Focus “Soedan: Risico bij terugkeer” van 6 februari 2018, p. 16). Verzoekers verklaringen stemmen niet

overeen met de reële situatie, zoals vermeld in de informatie toegevoegd aan het administratief dossier,

wat de geloofwaardigheid van verzoekers relaas ondermijnt.

2.3.13. Verzoeker herneemt in zijn verzoekschrift dat “hij niet door de immigratie dienst doorgegaan is,

en dat zij meteen door de veiligheidsdiensten meegenomen werd”. Hij voert aan dat “de Coi Focus niets

specifiek zegt over terugkeerders uit Israël (p. 16), maar dat dit reizigers in het algemeen betreft. De

vraag blijft dus open of terugkeerders uit Israël ook door de immigratie dienst moeten. De Coi focus stelt

alleen dat ze "na hun aankomst" gearresteerd worden (p34).”. Het staat verzoeker vrij de aan het

administratief dossier toegevoegde informatie te betwisten, doch het volstaat hierbij geenszins deze

louter te ontkennen of tegen te spreken; verzoeker dient in deze zelf objectieve informatie aan te dragen

die vermag de gegevens, analyses en conclusies uit de aan het administratief dossier toegevoegde

dossier te weerleggen. Dit is niet het geval.

2.3.14. Verzoeker verklaarde tijdens zijn persoonlijk onderhoud bij het CGVS dat hij beschuldigd werd

van spionage (notities, p. 16, p. 18) en van oppositie tegen het regime (notities, p. 18) ten gevolge van

zijn reis naar en verblijf in Israël. Gezien verzoeker zijn reis naar Israël niet aannemelijk maakt, kan

evenmin worden ingezien dat verzoeker omwille hiervan zou worden geviseerd en beschuldigd van

spionage. Verder verklaarde verzoeker dat hij in de gevangenis gefolterd werd (notities, p. 15-16).

Gevraagd of ze de groep terugkerende Soedanezen waartoe verzoeker behoorde, ondervroegen,

antwoordde verzoeker “Het was als, weet je van waar je komt? Dat is alles. Ze namen ons naar Sehafa

(de gevangenis) en daar beginnen ze een voor een te onderzoeken, zoals wat we nu hier doen” (notities

CGVS, p. 11). Het getuigt van een gebrek aan realiteitszin dat verzoeker het onderhoud bij het CGVS

gelijkstelt met de ondervragingen die hij beweert te hebben ondergaan in de gevangenis, te meer deze

laatste gepaard gingen met folteringen. Verzoekers blijft bij losse beweringen.

2.3.15. Hoe dan ook kan niet worden ingezien dat verzoeker, na gefolterd en een jaar onterecht

opgesloten geweest te zijn wegens spionage en zijn ontsnapping uit de gevangenis en vlucht uit het

land - vanuit Libië wilde terugkeren naar Soedan (notities, p. 16). Dergelijke houding is onverzoenbaar

met zijn bewering dat hij door de Soedanese autoriteiten geviseerd werd wegens spionage of oppositie

tegen het regime en hiervoor langer dan een jaar in de gevangenis zat.

2.3.16. Verzoekers verduidelijking in het verzoekschrift, dat “hij hoopte dat hij misschien na een paar

karen terug zou kunnen keren om zijn familie te zien, en zich in het platteland schuil houden. Echter,

nadat hij geïnformeerd werd dat de politie hem zoekt een druk uitoefent op zijn familie, heeft hij deze

hoop opgegeven.”, doet geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen.
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Indien verzoeker werkelijk meer dan een jaar in de gevangenis in Soedan heeft gezeten en er gefolterd

werd en er vervolgens is weten te ontsnappen, kan geenszins worden ingezien dat verzoeker zou willen

terugkeren, noch dat hij zich op het platteland zou willen schuilhouden. Uit verzoekers verklaringen kan

opnieuw enkel afgeleid worden dat hij geen inzicht heeft, noch ervaringen had die kunnen wijzen op een

lange mishandeling/foltering, en een lang verblijf in een gevangenis. Zijn verklaringen missen

realiteitszin en kennis.

2.3.17. Gelet op voorgaande hecht de Raad geen geloof aan verzoekers voorgehouden vrees voor

vervolging door de Soedanese autoriteiten.

2.3.18. Verzoekers algehele geloofwaardigheid wordt overigens verder ondergraven nu hij tegenstrijdige

verklaringen aflegt over de leeftijd van zijn echtgenote en hun huwelijksdatum. Zo verklaarde verzoeker

bij de DVZ dat zijn echtgenote 24 à 25 jaar oud is en dat hij gehuwd is op 3 april 2011 (verklaring DVZ,

punt 15a). Vervolgens gaf hij aan dat de exacte geboortedatum van zijn echtgenote 3 april 1989 is en

dat hij gehuwd is op 6 mei 2011 (vragenlijst CGVS, vraag 3.8). Tijdens zijn persoonlijk onderhoud

verklaarde hij dan weer dat zijn echtgenote geboren is op 4 juni 1994 (notities, p. 2) en dat hij gehuwd

bent op 5 juni 2011 (notities, p. 13).

2.3.19. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aangaf dat het een gearrangeerd huwelijk betrof, kan dit

niet verschonen dat verzoeker dergelijke wijzigende verklaringen aflegde aangaande zijn

huwelijksdatum en de geboortedatum van zijn echtgenote.

2.3.20. Waar verzoeker een schending van artikel 13 van het EVRM aanvoert, wijst de Raad er

vooreerst op dat artikel 13 van het EVRM voorziet dat eenieder wiens rechten en vrijheden in het EVRM

vermeld geschonden zijn, recht heeft op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie,

ook indien deze schending is begaan door personen in de uitoefening van een ambtelijke functie. Los

van de vraag of er in casu, enige inbreuk werd begaan ten aanzien van de rechten en vrijheden van

verzoeker, dient te worden vastgesteld dat verzoeker gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de

bestreden beslissing voor te leggen aan de Raad en zijn middelen aan te voeren, zodat artikel 13 van

het EVRM gerespecteerd werd.

2.3.21. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet conform vaste

rechtspraak van de Raad van State worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de

overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij

deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari

2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoeker licht niet hoe artikel 41 van het Handvest

van de Grondrechten van de Europese Unie dat een verplichting in hoofde van de instellingen, organen

en instanties van de Unie betreft, dienstig kan worden aangevoerd.

2.3.22. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift tot het herhalen van het asielrelaas en het

beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het

formuleren van boute beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat

na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die bovenstaande conclusies weerleggen.

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

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

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

genomen.

2.4. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.4.1. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

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

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

Vreemdelingenwet.
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2.4.2. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

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

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.5. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikelen 2 en 3 van het EVRM, alsook artikel 4 van het

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, worden geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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

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

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

aantoont.

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

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

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

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

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

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

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 twaalf februari tweeduizend negentien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


