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nr. 219 406 van 2 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. BAELDE

Gistelse Steenweg 229/1

8200 SINT-ANDRIES

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 30 maart 2018

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

staatlozen van 22 maart 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 13 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. VERBEKE, die loco advocaat J. BAELDE verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die volgens haar verklaringen op 14 april 2008 België is binnengekomen, diende op 14

april 2008 een verzoek om internationale bescherming in. Op 24 juli 2008 werd verzoeksters zoon

geboren te Sint-Truiden.

1.2. Op 9 maart 2009 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot erkenning van de

hoedanigheid van vluchteling. Vervolgens nam de commissaris-generaal op 9 mei 2011 de beslissing tot

intrekking van de vluchtelingenstatus omdat identiteitsfraude werd vastgesteld. Het tegen deze

beslissing ingediende beroep werd door de Raad afgewezen (RvV 6 oktober 2011, nr. 68 053).
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Het tegen het arrest van de Raad ingediende cassatieberoep werd door de Raad van State niet-

toelaatbaar verklaard (RvS 28 november 2011, nr. 7691 (c)).

1.3. Op 10 januari 2012 diende verzoekster een volgend verzoek om internationale bescherming

(tweede asielaanvraag) in. Op 2 februari 2012 werd de asielaanvraag niet in overweging genomen.

1.4. Op 19 september 2013 diende verzoekster een tweede volgend verzoek om internationale

bescherming (derde asielaanvraag) in. Op 31 oktober 2013 nam de commissaris-generaal de beslissing

tot inoverwegingname van de meervoudige asielaanvraag. Op 10 februari 2017 nam de adjunct-

commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Het tegen deze beslissing ingediende beroep werd door de Raad

afgewezen (RvV 27 oktober 2017, nr. 194 399).

1.4.1. Op 5 februari 2018 diende verzoekster een derde volgend verzoek om internationale bescherming

(vierde asielaanvraag) in. Op 22 maart 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering

van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Dit is de bestreden beslissing. Deze luidt

als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Soedanees staatsburger te zijn, van Zaghawa-origine, afkomstig van El Fasher (Darfur).

U kwam, volgens uw verklaringen, op 14 april 2008 in België aan. Uw zoon W.H.A.I. werd op 24 juli

2008 in België geboren.

Op 14 april 2008 diende u uw eerste verzoek in. Op 9 maart 2009 kende het CGVS u de status van

vluchteling toe. Op basis van nieuwe informatie waarover het CGVS beschikte en na u hierover gehoord

te hebben, trok het CGVS op 11 mei 2011 uw status van vluchteling in omdat identiteitsfraude werd

vastgesteld. Deze beslissing werd door de RVV bevestigd. Uw beroep voor de Raad van State

hiertegen werd verworpen.

Zonder naar uw land van herkomst te zijn teruggekeerd diende u op 10 januari 2012 een tweede

verzoek in. Op 2 februari 2012 nam de DVZ een beslissing tot weigering tot inoverwegingname van een

asielaanvraag.

Zonder naar uw land van herkomst te zijn teruggekeerd, diende u op 19 september 2013 een derde

verzoek in. Op 31 oktober 2013 nam het CGVS een beslissing tot inoverwegingname van uw verzoek.

Op 10 februari 2017 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat opnieuw geen geloof kon worden gehecht aan

uw verzoek. Deze beslissing werd bevestigd door de RVV bij arrest (nr. 194 399) van 27 oktober 2017.

Op 5 februari 2018 diende u uw huidige, vierde verzoek in. U verliet België in tussentijd niet. U verklaart

in een echtscheidingsprocedure te zitten met uw man die zich in Soedan zou bevinden. U wil opnieuw

bewijzen dat u de Soedanese nationaliteit hebt en legt daartoe enkele documenten voor. U legde een

brief van uw advocaat mr. Baelde neer (dd. 28/12/2017), samen met een verslag van een gesprek op de

Tsjadische ambassade, een attest ‘de non reconnaissance de la nationalité’ van de Tsjadische

ambassade, een kort verslag van uw bezoek aan de Tsjadische ambassade, opgesteld door SDV vzw,

een foto van een Soedanees paspoort van S.A.I.S., een foto van een nationaliteitsattest van uw moeder,

een foto van een identiteitskaart van uw vader, een artikel uit De Standaard (Francken kreeg informatie

over vervolgingsrisico voor Soedanezen, dd. 26/12/2017) en een melding van het openbaar ministerie

(dd. 8/3/2017) waaruit blijkt dat een klacht van u werd geseponeerd. Uw dossier bevat verder ook een

‘vraag tot verder onderzoek inzake verblijf van Z.M.I.M.’ van de Lokale Politie Kouter, gericht aan het

stadsbestuur van Oudenburg. Verder legde u e-mail-verkeer neer tussen de vzw SDV (SAMEN

DIVERS) en de Tsjadische ambassade in Brussel, een ‘attestation sur l’honneur’ van Darfour

association en Belgique (dd. 20/1/2018) en een brief van de voorzitter van de organisatie ‘KOUCH’ (dd.

12/2/2018).

B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.
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In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige

aanvragen hebt uiteengezet, met name uw afkomst uit Darfur, moet worden beklemtoond dat uw vorige

aanvragen door het CGVS werden afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid

en deze motieven door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Noch het CGVS,

noch de RVV hechtten nog enig geloof aan uw Soedanese nationaliteit. Het gegeven dat u naar

aanleiding van uw huidige aanvraag louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het

verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets

aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid. Wat

betreft uw verklaring dat u momenteel een echtscheidingsprocedure doorloopt, kan worden opgemerkt

dat dit op zich niets wijzigt aan de conclusies van uw vorige asielaanvragen. U legt verder geen verband

tussen uw echtscheiding en uw beweerde problemen. Wat betreft de documenten die u voorlegt om aan

te tonen dat u NIET over de Tsjadische nationaliteit en WEL over de Soedanese nationaliteit beschikt

kan het volgende worden opgemerkt : De brief van de organisatie KOUCH stelt dat de voorzitter u kent

en dat uit gesprekken met hen duidelijk is geworden dat u van Soedan afkomstig bent. De voorzitter

zegt bovendien dat er helemaal geen fraude geweest is in uw asielaanvraag. Ook het 'attestation sur

l'honneur' van Darfour association en Belgique stelt dat u de Soedanese nationaliteit hebt en geboren

bent in El Fasher. Er dient te worden opgemerkt dat beide attesten begin 2018 werden opgesteld,

duidelijk om uw vierde asielaanvraag te ondersteunen. In 2013 stelde u nochtans enkel lid te zijn

geweest van de organisatie Witte Rozen (zie verklaring meervoudige asielaanvraag 1/10/2013, nr. 16).

Nu legt u plots twee documenten voor van organisaties die beweren u dermate goed te kennen dat ze

uw nationaliteit kunnen bepalen. Deze documenten, die een duidelijk gesolliciteerd karakter hebben en

die uitgaan van organisaties die niet tot doel hebben de nationaliteit van iemand te bepalen, herstellen

bijgevolg het ongeloofwaardige karakter van uw voorgaande asielaanvragen niet. Wat betreft de

documenten in verband met uw bezoek aan de Tsjadische ambassade kan het volgende

worden opgemerkt : Uit de e-mails blijkt dat de Tjadische ambassade reeds laat weten dat ze een

onderzoek hebben gedaan bij de diensten die paspoorten afleveren. Nochtans blijkt uit uw eerdere

asielaanvragen dat de Tjadische autoriteiten wel degelijk een diplomatiek paspoort afleverden op naam

van Z.M.I.M. (zie paspoort afgeleverd op 15/5/2007 te N'DJAMENA) waarop bovendien gesteld wordt

dat u de echtgenote bent van de eerste secretaris. Bovendien bevindt zich in uw dossier ook een brief

van de Tsjadische ambassade in Brussel (dd. 15/10/2007), waarin uw naam voorkomt als de echtgenote

van mr. H.F.A., eerste secretaris van de ambassade van Tsjaad te Brussel. Dat ze nu plots verklaren

over u niets terug te vinden en dat ze niet kunnen getuigen dat u de echtgenote bent van H.F.A., is dan

ook merkwaardig te noemen. Over H.F.A. stelt de huidige eerste secretaris trouwens dat deze man niet

bestaat binnen de Tsjadische ambassade. H.F.A. zou ondertussen inderdaad de Tsjadische ambassade

te Brussel verlaten hebben, maar het getuigt van weinig openheid dat de huidige eerste secretaris niet

vermeldt dat H.F.A. ooit voor de Tsjadische ambassade werkte. De Tsjadische ambassade in Brussel

lijkt er alle belang bij te hebben elke link met mr. H.F.A., die problemen kende met de Belgische

autoriteiten omdat hij meerdere echtgenotes trachtte naar België te laten komen en zijn huur in België

niet meer betaalde (zie informatie bij uw eerste asielaanvraag), te verhullen. Bijgevolg is het ook

niet verwonderlijk dat de Tsjadische ambassade nu, nadat ze uw naam eerder wel bleken te kennen,

ontkennen dat u gekend bent bij hen en de Tsjadische nationaliteit draagt. Het verslag van het gesprek

op de ambassade, zoals door de ambassade zelf opgesteld, vermeldt dat, gezien de documenten die u

hen voorlegde, u de Soedanese nationaliteit zou hebben en opnieuw stellen ze dat er geen bewijs is dat

u de echtgenote zou zijn van mr. H.F.A., waarbij de ambassade - opmerkelijk, gezien de aard en het

doel van het gesprek - meteen elke verantwoordelijkheid betreffende deze man afwijst. De 'zitting'

inclusief onthaal en verwelkoming, zou 3 kwartier (van 11u tot 11u45) geduurd hebben, wat reeds

vragen doet rijzen bij de omschrijving van uw advocaat, als zou u na een 'uitvoerig verhoor in de

Tsjadische ambassade uitdrukkelijk de officiële bevestging' verkregen hebben dat u geen Tsjadisch

staatsburger bent (zie mail meester Baelde dd. 13/2/2018). Verder blijkt uit het verslag van het gesprek,

opgemaakt door SAMEN DIVERS, dat de opmerkelijk grote delegatie van de Tsjadische ambassade

die dit, van in het begin in een bepaalde richting gestuurde, gesprek voerde, op basis van de tongval of

het dialect van mevrouw Z.M.I.M. concludeerde dat zij niet van Tsjaad is maar van Soedan, meer

bepaald van het Oosten van Darfur.
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Dit, terwijl even ervoor de heer H. nog gesteld had dat mensen die in de grensgebieden wonen dezelfde

taal (dialect) spreken aan beide zijden van de grens. Hieruit kan opgemaakt worden dat zowel in Oost-

Darfur als West-Tsjaad mensen met een zelfde tongval spreken. Dat even later, mevrouw M.D.Z., die

uit een andere regio zou komen, dan even later stellig beweert dat mevrouw Z.M.I.M. niet uit Tsjaad

kan komen maar het dialect van Oost-Darfur spreekt is uiterst merkwaardig. Er dient te worden besloten

dat meerdere vragen rijzen bij de totstandkoming en het verloop van het gesprek op de Tsjadische

ambassade, en over de conclusies die erna werden getrokken, waardoor deze elementen er niet in

slagen de conclusies betreffende uw vorige asielaanvragen die gestaafd werden met tastbare bewijzen,

te wijzigen. Wat betreft de 'vraag tot verder onderzoek inzake het verblijf van Z.M.I.M.' vanwege de

Lokale Politie Kouter, kan worden opgemerkt dat dit document een weergave is van uw verklaringen

aan de politie en van uw activiteiten in Oudenburg. Dat u in contact staat met mensen die uit Soedan

afkomstig (zouden) zijn hoeft niet te verwonderen gezien de culturele en linguistische banden die er

sowieso zijn tussen Tsjaad en Soedan. Bovendien dient te worden vastgesteld dat uit het verslag van de

politie blijkt dat u nog regelmatig contact hebt met uw familie via uw nicht die een GSM-nummer heeft

met een prefix uit Soedan. Nergens in vorige beslissingen of arresten inzake uw asielaanvragen werd

gesteld dat u geen familie zou (kunnen) hebben in Soedan. Wel dienen uw steeds wijzigende

verklaringen te worden opgemerkt over met wie u nu precies allemaal contact heeft in Soedan. In 2013,

toen u tijdens uw derde asielaanvraag plots documenten wist voor te leggen van uw beweerde man,

verklaarde u eerst voor de DVZ enkel contact te hebben met uw echtgenoot (zie verklaring meervoudige

aanvraag dd. 1/10/2013, nr. 20). Tijdens uw gehoor voor het CGVS verklaarde u contact te hebben met

uw man, met de mensen, met buren en met een vriendin Ha., met Hm., uw neef M. en vriendin Hn. (zie

gehoor CGVS derde asielaanvraag, p. 7). Nergens meldde u contact te hebben met uw dichte familie.

Tijdens uw eerste asielaanvraag (tweede gehoor) verklaarde u nog met niemand in Soedan contact te

hebben en niet te weten waar uw familie zich bevond (zie gehoor CGVS, dd. 22/3/2011, p.2). Nu

verklaart u plots contact te hebben met uw moeder, uw zus en uw vader (zie verklaring

meervoudige aanvraag, dd. 12/2/2018, nr.20). In het verslag van het gesprek op de ambassade stelt de

vzw SAMEN DIVERS ook dat u uw moeder gecontacteerd hebt om documenten op te sturen.

Naargelang u documenten nodig hebt, slaagt u er blijkbaar in het contact met Soedan plots te

herstellen. De manier waarop u deze documenten (paspoort van S.A.I.S., attest nationaliteit van A.I.S.,

identiteitsdocument van Z.M.I.M.) hebt verkregen, is dus reeds opmerkelijk. Verder dient te worden

opgemerkt dat uit de beslissingen aangaande uw vorige asielaanvragen reeds blijkt dat u er niet voor

terugschrikt valse verklaringen af te leggen en valse documenten neer te leggen (bv. huwelijksakte). Na

de intrekkingsbeslissing aangaande uw eerste asielaanvraag besloot de RVV ook : "Dat verzoekster,

zoals aangehaald in het verzoekschrift, documenten voorlegde ter ondersteuning van haar tijdens de

asielprocedure voorgehouden identiteit, nationaliteit en profiel doet aan het voorgaande geen afbreuk.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt immers dat zij eveneens documenten bezit waaruit in haar hoofde een

andere identiteit, nationaliteit en profiel blijken." De kopies van foto's van documenten op naam van uw

beweerde ouders hebben bovendien weinig bewijswaarde aangezien dergelijke kopies van

foto's gemakkelijk te fabriceren zijn via fotoshop. Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat, zelfs indien

uw ouders al de Soedanese nationaliteit zouden hebben, u als echtgenote van een Tsjadisch diplomaat

de Tsjadische nationaliteit heeft.

Uit bovenstaande blijkt eens te meer dat het CGVS niet louter 'veronderstelt' dat u Tsjadische bent,

zoals uw advocaat in zijn begeleidende brief stelt. Ook volgde de intrekking van uw vluchtelingenstatus

niet enkel en alleen uit 'een plotse mening' dat u Tsjadische en geen Soedanese zou zijn (zie mail

Johannes Baelde dd. 13/2/2018). Integendeel, het CGVS baseert zich in haar beslissingen steeds op

vastgestelde feiten en fraude waarvoor u geen aannemelijke uitleg weet te geven. Hiervoor kan

verwezen worden naar de beslissingen en arresten inzake uw vorige asielaanvragen, die uw advocaat

kan consulteren.

Wat betreft het door uw advocaat voorgelegde artikel uit De Standaard (dd. 26/12/2017) dient te

worden opgemerkt dat dit artikel handelt over Soedanese asielzoekers, en bij u werd vastgesteld dat u

de Tsjadische nationaliteit bezit. Ten slotte legde u ook nog een stuk neer in verband met uw klacht die

geseponeerd werd. Ook tijdens uw derde asielaanvraag legde u reeds een document in die zin neer.

Hierover stelde de RVV in haar arrest het volgende:

"Uit de stukken die verzoekster neerlegt, blijkt dat haar klacht intussen werd geseponeerd omwille van te

weinig recherchecapaciteit. Aldus kan uit de stukken in het dossier slechts worden afgeleid dat

verzoekster een klacht heeft ingediend op basis van haar versie van de feiten doch blijkt daarbij nergens

dat deze feiten zijn aangetoond of als geloofwaardig kunnen worden beschouwd.
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Het betoog dat – althans volgens verzoekster – het resultaat van de klacht moest worden afgewacht, is

bijgevolg niet langer relevant."

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt over de

Soedanese nationaliteit te beschikken. Deze vaststelling volstond om de door u aangehaalde feiten die

zich in Soedan zouden afgespeeld hebben, niet verder te onderzoeken, dit omdat dergelijk onderzoek

toch niet tot een ander besluit betreffende de gegrondheid van uw asielaanvraag zou kunnen leiden.

Daar werd vastgesteld dat u niet de Soedanese nationaliteit heeft, is het CGVS van oordeel dat u noch

direct of indirect mag worden teruggeleid naar Soedan.

Dient benadrukt te worden dat het uw verantwoordelijkheid is om uw beweerde nationaliteit aan te tonen

en dit door middel van authentieke (identiteits)documenten ondersteund door geloofwaardige

verklaringen of, wanneer ernstige juridische en/of materiële moeilijkheden worden aangetoond om een

sluitend bewijs voor te leggen, op basis van coherente verklaringen desgevallend ondersteund door

concrete en objectieve informatie. Immers voor iedere vorm van internationale bescherming, zowel voor

de status van vluchteling als voor de subsidiaire bescherming, berust de plicht tot medewerking op uw

schouders. Door bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van uw asielrelaas raakt, te

verzwijgen mag er redelijkerwijze van uitgegaan worden dat er geen elementen zijn die wijzen op een

schending van het non-refoulementbeginsel voor zover u zou worden teruggeleid naar uw werkelijk land

van herkomst.

Wat de eventuele elementen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet bevoegd is om

na te gaan of deze elementen doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

aan te nemen dat u in het land waarnaar u zal worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te

worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Deze

bevoegdheid behoort toe aan de Dienst Vreemdelingenzaken die de taak heeft om de verenigbaarheid

van een mogelijke verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel te onderzoeken. Bijgevolg

is het CGVS niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet.”

2. Over het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 30 maart 2018 een schending aan van “artikel 57/6/2

Vreemdelingenwet; Schending artikel 51/8 Vreemdelingenwet; Schending van artikel 18 juncto artikel 47

en 48 Handvest grondrechten EU; Voormelde bepalingen juncto de materiële motiveringsplicht en het

redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.”.
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Verzoekster verwijst naar de bestreden beslissing en meent dat het absurd is dat het CGVS tracht voor

te houden dat verzoekster in casu “louter bijkomende verklaringen” heeft aangehaald. Zij voert aan dat

zij diverse meest objectieve bewijzen omtrent haar Soedanese nationaliteit heeft voorgelegd,

“waaronder een origineel én gelegaliseerd stuk zoals uitgegeven door de Tsjadische ambassade in

BELGIË waarin uitdrukkelijk wordt erkend dat verzoekster de Tsjadische nationaliteit NIET bezit (stuk

4)”. Verzoekster kan niet inzien dat “men de verklaringen van een Tsjadische attaché die ettelijke jaren

geleden werkzaam was bij de Tsjadische ambassade in BRUSSEL en intussen het land diende te

verlaten wegens problemen met de Belgische autoriteiten wél voetstoots aanneemt, terwijl de officiële

én gelegaliseerde attesten van de huidige bezetting van de Tsjadische ambassade in twijfel worden

getrokken en de facto zelfs als ‘vals’ worden bestempeld”.

Verzoekster wijst erop dat zij daarna een kopie van de Soedanese identiteitskaarten van haar ouders

had voorgelegd, alsook het Soedanese paspoort van haar moeder. Verzoekster stelt vast dat “deze

documenten in twijfel getrokken [worden] met de tot in den treure herhaalde stelling door verweerder als

dat dergelijke documenten weinig bewijswaarde hebben “aangezien dergelijke kopies van foto’s

gemakkelijk te fabriceren zijn via fotoshop” en wijst op “de originele Soedanese huwelijksakte in hoofde

van verzoekster voorgelegd ten bewijze van haar Soedanese nationaliteit waarbij toen eveneens werd

geoordeeld dat dit document mogelijks vals zou kunnen zijn.”. Waar verweerder opwerpt dat verzoekster

“er niet voor zou terugschrikken om valse documenten neer te leggen waarbij wordt verwezen naar haar

Soedanese huwelijksakte”, betoogt verzoekster dat dit nooit op enige officiële wijze vastgesteld werd en

louter een veronderstelling is van het CGVS teneinde haar eigen (foutieve) standpunt te zien

bekrachtigen. Verzoekster meent dat verweerder aan tunnelvisie lijdt en voert aan dat geen enkel

onderzoek werd gevoerd naar de echtheid van de door haar neergelegde documenten, “noch via de

dienst CEDOCA, noch via bijvoorbeeld de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Valsheden van de

Federale politie (CDBV-D). Zeker wat betreft het Soedanese paspoort van de moeder van verzoekster

kan de echtheid ervan aan de hand van de codes eenvoudig worden nagegaan. Hetzelfde geldt wat

betreft de originele Soedanese identiteitskaart in hoofde van verzoekster die in het kader van haar

eerste asielaanvraag werd voorgelegd.”.

Verzoekster benadrukt verder dat de door haar voorgelegde stukken niet terug te vinden zijn in het

administratief dossier. Zij wijst erop dat haar raadsman nochtans het volledige dossier had opgevraagd,

maar dat alle documenten ten bewijze van verzoeksters Soedanese nationaliteit ontbraken. Verzoekster

voert aan dat “dé documenten, waarop het CGVS zich beroept teneinde te stellen dat deze niet van die

aard zouden zijn om afbreuk te doen aan de eerder vastgesteld ongeloofwaardigheid, en die aldus

leiden tot de bestreden beslissing, maken niet eens deel uit van het administratief dossier.”.

Verzoekster voert aan dat de Raad dan ook onmogelijk gedegen kan oordelen omtrent deze originele

stukken alwaar zij hiervan geen kennis kan hebben en voert een schending aan van de materiële

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster voegt eraan toe dat zij zelf niet meer in

het bezit is van deze originele stukken die werden afgegeven aan het CGVS.

Verzoekster voert aan dat minstens “het fundamenteel grondrecht van verzoekster op een doeltreffende

voorziening in rechte tegen de weigeringsbeslissing van het CGVS, mits fundamentele vrijwaring van

haar rechten van verdediging, ernstig [wordt] geschonden (art. 47 en 48 Handvest – in samenlezing met

art. 18 Handvest inzake recht op asiel).”. Zij betoogt dat zij immers “geen aanvullende middelen in

rechte meer [kan] ontwikkelen lopende huidige procedure, terwijl zij zich dient te beperken tot eventueel

slechts een aanvullende nota inzake nieuwe elementen m.b.t. de reeds ingeroepen middelen (art. 39/76,

§1, lid 2 Vreemdelingenwet).”. Verzoekster verwijst in dit verband naar het arrest van de Raad nr.

164.794 van 25 maart 2016.

Daarnaast vormen de voorgelegde objectieve stukken aangaande de Soedanese nationaliteit van

verzoekster volgens verzoekster wel degelijk een ernstig nieuw element dat de kans aanzienlijk groter

maakt dat zij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor

de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt. Zo

legt zij uit dat de Tsjadische ambassade reeds per schrijven van 24 november 2017 bevestigde dat een

Tsjadische dame met de naam Z.M.I. en een Tsjadisch paspoort zoals afgeleverd in 2007 hen niet

gekend is (stuk 7). Verzoekster betoogt dat verweerder er niet eens bij stil staat dat dit fameuze

Tsjadisch paspoort weleens vals zou kunnen zijn en voortvloeit uit de handelingen van de heer H.F.A.

die het land diende te verlaten na onregelmatigheden. Verzoekster haalt aan dat zij op 1 juni 2013 dan

ook klacht indiende tegen de heer H.F.A. wegens valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken,

maar dat deze zaak op 30 januari 2017 werd geseponeerd louter omwille van te weinig
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recherchecapaciteit (stuk 8). Verzoekster stelt dat zij daarenboven steeds aangedrongen heeft op een

confrontatie met de heer H.F.A., zonder resultaat. Zij herneemt dat ook diverse Soedanese culturele

organisaties waaronder Kouch vzw uit OOSTENDE en de “Darfour association en Belgique” bevestigen

dat verzoekster gekend is in de Soedanese gemeenschap. Waar verweerder stelt dat deze documenten

begin 2018 werden opgemaakt en aldus duidelijk werden opgesteld om haar vierde asielaanvraag te

ondersteunen, betoogt verzoekster dat deze documenten uiteraard daartoe werden opgesteld en dat het

bovendien net de Dienst Vreemdelingzaken was die in februari 2018 actief de voorzitter van vzw Kouch

contacteerde teneinde na te vragen of verzoekster gekend is binnen de Soedanese gemeenschap (stuk

9). Verzoekster wijst erop dat voorzitter O. A. haar in kennis stelde van dit schrijven, gelet op hun

onderlinge nauwe banden, en stelt vast dat dit stuk eveneens in het administratief dossier ontbreekt.

Verzoekster stelt nog dat het feit dat voormelde documenten begin 2018 door beide organisaties werden

opgesteld, niet betekent dat zij pas vanaf dan actief is in deze organisaties. Zij haalt aan dat de

“voorzitter van Kouch vzw bevestigt uitdrukkelijk dat verzoekster jaarlijks aanwezig was/is op hun socio-

cultureel feest naar aanleiding van de onafhankelijkheid van SOEDAN. Toen verzoekster in 2013 werd

gehoord in het CGVS naar aanleiding van haar derde asielaanvraag was zij op dat ogenblik nog niet

actief in Kouch vzw alwaar zij toen intensief Nederlandse lessen volgde en actief was in de vereniging

Witte Rozen in OOSTENDE waardoor zij extra activiteiten moeilijk kon combineren met de zorg voor

haar zoontje.”.

Verzoekster vat samen als volgt: “Kortom, enerzijds bevestigt de Tsjadische ambassade middels

originele én gelegaliseerde documenten dat verzoekster de Tsjadische nationaliteit NIET bezit, terwijl

verzoekster anderzijds Soedanese documenten (originele huwelijksakte, originele Soedanese

identiteitskaart, Soedanese identiteitsdocumenten ouders, attesten Soedanese organisaties, …)

voorlegt ter bevestiging van haar Soedanese nationaliteit waarvan op geen enkele wijze officieel

vaststaat dat deze documenten of hun inhoud vals zouden zijn.”

Verzoekster stelt nog dat, indien het CGVS meent dat de Tsjadische overheid actueel valsheid in

geschrifte pleegt, zij dit zal willen melden aan de Federale politie en het Federaal parket en dat blote

beweringen hier niet kunnen volstaan.

Het is dienvolgens volgens verzoekster werkelijk onbegrijpelijk dat er wordt geoordeeld als dat er in

casu géén nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat

verzoekster voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor

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

Verzoekster wijst daarnaast nog op de “zeer uitgebreide en gedetailleerde kennis dewelke verzoekster

in het verleden heeft uiteengezet omtrent haar regio van herkomst (EL FASHER, SOEDAN). Zo blijkt uit

het gehoorverslag van het eerste asielinterview in hoofde van verzoekster dd. 4 februari 2009 dat zij

werkelijk alle vragen rond haar clan, wijken, gebouwen, andere clans, scholen, ziekenhuizen en

vluchtelingenkampen in EL FASHER correct kon weergeven, alsook de Zagahawe-woordenlijst (stuk

10). Ook haar originele Soedanese identiteitskaart werd in het kader van dit eerste asielgehoor door

verzoekster neergelegd. Zij werd dan ook correct erkend als vluchtelinge. Nadat de foto van verzoekster

figureerde op een Tsjadisch paspoort, haar echter niet gekend, werd de vluchtelingenstatus in haren

hoofde ingetrokken, zonder haar Soedanese identiteitskaart te laten onderzoeken op haar echtheid of

verdere navraag te doen omtrent de “handel en wandel” van de heer H.F.A.. Het is in het licht van het

bovenstaande dan ook onbegrijpelijk dat verzoekster nog steeds van valsheid wordt beticht.”.

De vragen die volgens het CGVS rijzen bij de totstandkoming van het gesprek in de Tsjadische

ambassade etc. doen volgens verzoekster aan het voormelde geen afbreuk. Zij wijst erop dat er

bovendien steeds de mogelijkheid bestaat dat het CGVS de verzoekster om internationale bescherming

in kwestie uitnodigt voor een gehoor in het kader van een voorafgaand onderzoek vooraleer er een

dergelijke ingrijpende beslissing tot al dan niet inoverwegingname van de meervoudige asielaanvraag

volgt. Volgens verzoekster is het dan ook aangewezen dat verwerende partij verzoekster had

uitgenodigd voor een gehoor opdat zij de vragen van de verwerende partij had kunnen beantwoorden in

plaats van zomaar zelf uit te gaan van foutieve veronderstellingen zonder verzoekster de kans te geven

bepaalde zaken te verduidelijken.

Ondergeschikt benadrukt verzoekster dat “de toets van artikel 57/6/2 Vreemdelingenwet aan het CGVS

enkel de mogelijkheid biedt om na te gaan of er nieuwe elementen in de zin van artikel 51/8

Vreemdelingenwet aan de orde zijn. Wanneer deze nieuwe elementen alreeds ten gronde worden

beoordeeld (door zich vragen te stellen omtrent het verloop van het gesprek op de Tsjadische

ambassade) werden deze nieuwe elementen wél reeds in overweging genomen, waarbij er dan ook niet
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meer correct een beslissing tot niet inoverwegingname kon worden afgeleverd (zie o.a. RvS 11 juli

2000, nr. 88.870, APM 2000, 143). Immers, van zodra deze nieuwe elementen wél worden beoordeeld

(zoals in casu !), dient een beslissing tot inoverwegingname te worden afgeleverd, waarna een

beslissing omtrent de beoordeling ten gronde dient te worden genomen.”.

In hoofdorde wordt gevraagd “de betwiste beslissing van verweerder te hervormen en aldus verzoekster

de hoedanigheid van vluchteling in de zin van artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève toe te

kennen.

In subsidiaire orde, verzoekster de subsidiaire bescherming toe te kennen.

Ondergeschikt, minstens onderhavig dossier terug te verzenden naar het Commissariaat-generaal met

oog op een gedegen onderzoek in het licht van het bovenstaande en de in het stukkenbundel

opgenomen informatie.”.

2.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift legt verzoekster volgende stukken neer:

“3. Verslag van het bezoek ambassade TSJAAD te BRUSSEL met verzoekster in aanwezigheid van de

vzw Samen Divers in het kader van een identificatieonderzoek;

4. A) Compte Rendu Ambassade du Tchad dd. 8 december 2017;

B) Attestation de non reconnaissance de la nationalité dd. 11 december 2017;

5. Foto’s van de Soedanese identiteitsdocumenten van de ouders van verzoekster zoals door haar via

WhatsApp verkregen;

6. A) Aanvraag administratief CGVS-dossier;

B) Afschrift integraal administratief CGVS-dossier;

7. E-mail Tsjadische ambassade dd. 24 november 2017;

8. Schrijven Parket van de procureur des Konings te BRUSSEL dd. 15 mei 2017;

9. Brief DVZ dd. 6 februari 2018;

10. Gehoorverslag CGVS dd. 4 februari 2009”.

Ter zitting legt verzoeksters raadsvrouw een aanvullende nota met volgende stukken neer:

“- Gelegaliseerd certificaat van de Soedanese ambassade te BRUSSEL ter bevestiging dat verzoekster

een Soedanese staatsburger is;

- Gelegaliseerd certificaat van de Soedanese ambassade te BRUSSEL ter bevestiging dat zij geen

nieuw paspoort kunnen afleveren aan verzoekster;

- Beslissing tot toekenning tijdelijk verblijf dd. 29.05.2018”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. 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.

2.3.2. 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 verzoekster om internationale bescherming toekomt

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

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.
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2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Huidig beroep werd ingesteld tegen de beslissing van weigering van inoverwegingname van een

meervoudige asielaanvraag, genomen op 22 maart 2018 in toepassing van (oud) artikel 57/6/2 van de

Vreemdelingenwet dat thans mutatis mutandis werd ondergebracht in het nieuwe artikel 57/6/2, § 1,

eerste lid van de Vreemdelingenwet.

2.4.2. Artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “Na ontvangst van het

volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel

51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er

nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de kans

aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het

verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het voorwerp heeft

uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 2°, 3°, 4° of 5°

verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek ontvankelijk.”

2.4.3. Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren,

moeten er derhalve nieuwe elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de

verzoekster om internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van

dezelfde wet.

2.4.4. De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van verzoekers om

internationale bescherming en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de

organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, die leidde

tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 dat thans mutatis mutandis werd ondergebracht in het nieuwe

artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de

verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe elementen aanreikt en

terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De kans wordt daarentegen

niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich bijvoorbeeld niet bewijsvoerend

voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe

stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk

groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een

situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond bevonden werd, slechts betrekking hebben op

elementen die niet de essentie van een eerdere weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen

van een relaas dat op diverse wezenlijke punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van

aard zijn, geen verband leggen met de individuele omstandigheden van de verzoeker om internationale

bescherming en anderszins evenmin aantonen dat de algemene situatie van aard is om een

beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).

2.4.5. De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming, heeft geen

enkele impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei

2013, noch op de draagwijdte van het onderzoek van de commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-

2017, nr. 54 2548/001, 116).

2.4.6. Zoals uit de feiten eigen aan de zaak kan blijken nam de adjunct-commissaris-generaal in het

kader van verzoeksters eerste verzoek om internationale bescherming op 9 maart 2009 de beslissing tot

erkenning van de hoedanigheid van vluchteling. Vervolgens nam de commissaris-generaal op 9 mei

2011 de beslissing tot intrekking van de vluchtelingenstatus omdat identiteitsfraude werd vastgesteld.

Het tegen deze beslissing ingediende beroep werd door de Raad afgewezen (RvV 6 oktober 2011, nr.

68 053). De Raad hechtte geen enkel geloof aan verzoekster voorgehouden Soedanese nationaliteit.

Het tegen het arrest van de Raad ingediende cassatieberoep werd door de Raad van State niet-

toelaatbaar verklaard (RvS 28 november 2011, nr. 7691 (c)).

2.4.7. Op 10 januari 2012 diende verzoekster een volgend verzoek om internationale bescherming

(tweede asielaanvraag) in. Op 2 februari 2012 werd de asielaanvraag niet in overweging genomen.
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Het tegen deze beslissing ingediende beroep werd door de Raad verworpen (RvV 13 september 2012,

nr. 87 597).

2.4.8. Op 19 september 2013 diende verzoekster een tweede volgend verzoek om internationale

bescherming (derde asielaanvraag) in. Op 31 oktober 2013 nam de commissaris-generaal de beslissing

tot inoverwegingname van de meervoudige asielaanvraag. Op 10 februari 2017 nam de adjunct-

commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Het tegen deze beslissing ingediende beroep werd door de Raad

afgewezen (RvV 27 oktober 2017, nr. 194 399).

2.4.9. Gelet op het feit dat de beslissingen genomen in het kader van verzoeksters vorige verzoeken om

internationale bescherming ofwel niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden aangevochten of dat

een beroep ertegen werd verworpen, moeten deze als vaststaand worden beschouwd. Eens hij een

beslissing over een bepaald verzoek om internationale bescherming heeft genomen, heeft de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, wat dit verzoek betreft, zijn rechtsmacht uitgeput (RvS 19 juli 2011, nr.

214.704). Hij mag derhalve, zonder het principe van het gewijsde van een rechterlijke uitspraak te

schenden, niet opnieuw uitspraak doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot

eerdere verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld en die als vaststaand moeten

worden beschouwd, behoudens voor zover er, wat verzoekster betreft, kan worden vastgesteld dat er

een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans

minstens aanzienlijk vergroot dat verzoekster voor internationale bescherming in aanmerking komt.

2.4.10. In het kader van haar huidige, derde volgend verzoek om internationale bescherming (vierde

asielaanvraag), blijft verzoekster volharden de Soedanese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit

Darfur. Ze meent dat het onterecht is dat bij haar vorige asielaanvragen, noch het CGVS, noch de Raad

enig geloof hechtte aan verzoeksters voorgehouden Soedanese nationaliteit en afkomst uit Darfur.

2.4.11. In het verzoekschrift wordt aangevoerd dat verzoekster objectieve bewijzen omtrent haar

Soedanese nationaliteit heeft voorgelegd. Verzoekster meent dat de bestreden beslissing dan ook niet

kon trachten “voor te houden dat verzoekster in casu “louter bijkomende verklaringen” heeft aangehaald.

Zij voert aan dat zij diverse meest objectieve bewijzen omtrent haar Soedanese nationaliteit heeft

voorgelegd, “waaronder een origineel én gelegaliseerd stuk zoals uitgegeven door de Tsjadische

ambassade in BELGIË waarin uitdrukkelijk wordt erkend dat verzoekster de Tsjadische nationaliteit

NIET bezit (stuk 4)”. Verzoekster kan niet inzien dat “men de verklaringen van een Tsjadische attaché

die ettelijke jaren geleden werkzaam was bij de Tsjadische ambassade in BRUSSEL en intussen het

land diende te verlaten wegens problemen met de Belgische autoriteiten wél voetstoots aanneemt,

terwijl de officiële én gelegaliseerde attesten van de huidige bezetting van de Tsjadische ambassade in

twijfel worden getrokken en de facto zelfs als ‘vals’ worden bestempeld”.

2.4.12. Indien het in casu inderdaad meer dan afgelegde verklaringen betreft, wat de bestreden

beslissing overigens ook niet stelt nu ook de documenten bij de beoordeling werden betrokken, dan

dienen de nieuwe elementen te worden onderzocht in het licht van alle gegevens uit het administratief

dossier dus ook met verzoeksters eerdere verklaringen en de thans nieuw afgelegde (schriftelijke)

verklaringen.

2.4.13. Voorop dient te worden benadrukt dat verzoekster er verkeerdelijk van uitgaat dat de

authenticiteit van de documenten van de Tsjadische ambassade wordt betwist. Omgekeerd stelt

verzoekster dat de nieuwe documenten van de Tsjadische ambassade neergelegd bij haar huidige

vraag om internationale bescherming, voorrang hebben op de eerdere documenten van de Tsjadische

ambassade zodat aan de eerdere documenten aldus geen bewijswaarde kan worden gehecht.

Verzoekster stelt zelfs dat het Tsjadische paspoort vals zou zijn.

2.4.14. De Raad stelt echter vast dat verzoeksters Tsjadische paspoort niet werd uitgereikt op de

ambassade van Tsjaad maar door de bevoegde diensten in Ndjamena. Aangezien het een diplomatiek

paspoort betreft dient de Raad ervan uit te gaan dat deze bevoegde diensten bij het Ministerie van

Buitenlandse zaken in Ndjamena de nodige controles uitvoeren alvorens ze deze documenten uitreiken

temeer dit ook bijkomende administratieve en financiële consequenties heeft in de buitenlandse

Tsjadische diplomatieke vertegenwoordiging inzake het gezin en eventuele kinderen.
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2.4.15. Hoewel verzoekster tijdens haar vorige verzoeken om internationale bescherming steeds bleef

ontkennen dat het paspoort haar toebehoorde, wist zij deze bewering geenszins aannemelijk te maken.

In ’s Raads arrest van 6 oktober 2011 (nr. 68 053) werd hierover geoordeeld als volgt:

“Verzoeksters aangebrachte foto op een Tsjadisch diplomatiek paspoort is een onomstotelijke

aanduiding van haar identiteit en nationaliteit. Verzoeksters verklaringen zoals afgelegd tijdens haar

asielprocedure inzake haar identiteit, nationaliteit, geboorteplaats en geboortedatum niet kunnen worden

gerijmd met de informatie op het paspoort. (…) Verzoekster toont niet aan dat het document in kwestie

zou zijn vervalst, maakt niet aannemelijk dat of op welke wijze iemand anders haar foto zou hebben

(kunnen) bekomen en biedt evenmin enige verklaring waarom een andere persoon haar foto zou

gebruiken om een document te vervalsen”. (…) Dat verzoekster, zoals aangehaald in het verzoekschrift,

documenten voorlegde ter ondersteuning van haar tijdens de asielprocedure voorgehouden identiteit,

aan het voorgaande geen afbreuk. Uit hetgeen voorafgaat blijkt immers dat zij eveneens documenten

bezit waaruit in haar hoofde een andere identiteit, nationaliteit en profiel blijken.”.

2.4.16. De Raad merkt op dat de informatie in de door verzoekster neergelegde “compte rendu” van 8

december 2017 en de “attestation de non reconnaissance de la nationalité” van 11 december 2017

beiden van de Tsjadische ambassade te Brussel, strijdt met de vaststelling dat aan verzoekster op 15

augustus 2007 te Ndjamena door de Tsjadische autoriteiten een diplomatiek paspoort werd afgeleverd

op naam van Z.M.I.M., voorzien van verzoeksters naam, geboortejaar en pasfoto en waaruit tevens blijkt

dat verzoekster de echtgenote is van de eerste secretaris (zie Tsjadisch paspoort in administratief

dossier). Uit dit paspoort blijkt ondubbelzinnig dat verzoekster de Tsjadische nationaliteit wel degelijk

bezit. Verzoekster kan bezwaarlijk menen dat de Raad een dergelijk opgemaakt authentiek paspoort dat

wordt voorgelegd aan de bevoegde diensten van de Belgische Federale Overheid Buitenlandse Zaken

kan afdoen als zijnde zonder bewijswaarde.

2.4.17. 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

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”.

2.4.18. Verzoekster heeft dan ook de plicht haar volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van

informatie over het verzoek om internationale bescherming. Het is in de eerste plaats aan haar om de

nodige elementen aan te brengen bij de asielinstanties zodat zij kunnen oordelen over de nood aan

internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist van verzoekende partij dat zij zo

gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en

asielrelaas. Hierbij is essentieel dat de verzoekende partij waarheidsgetrouw en oprecht is.

De Raad kan slechts vaststellen dat verzoekster in het kader van haar eerste verzoek om internationale

bescherming in 2008 haar Tsjadische diplomatiek paspoort en huwelijk met een Tsjadisch diplomaat

verborgen hield, en aldus manifest faalde in haar medewerkingsplicht. Ook door te stellen dat

verzoekster niet weet hoe dit paspoort met haar naam en geboortejaar en haar foto werd opgemaakt

faalt ze in haar medewerkingsplicht. Immers uit de nota’s van de FOD Buitenlandse Zaken kan in

redelijkheid niet worden afgeleid dat verzoekster illegaal naar België zou zijn gereisd nu ze een

verblijfsvergunning heeft aangevraagd aan de Protocoldienst van de FOD Buitenlandse zaken op basis

van haar diplomatiek paspoort. Het administratief dossier bevat immers ook de brief van de Tsjadische

ambassade in Brussel van 15 oktober 2007, waarin verzoekster als de echtgenote van H.F.A., de eerste

secretaris van de ambassade van Tsjaad te Brussel, wordt genoemd en voor haar een diplomatieke

verblijfskaart wordt aangevraagd. Deze informatie stemt overeen met de vermelding op verzoeksters

Tsjadisch paspoort.
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In ieder geval heeft de Raad reeds vastgesteld dat verzoeksters bewering dat zij op 13 maart 2008 per

bus naar Port Soedan vertrok om van daaruit per boot naar België te reizen waar ze op 14 april 2008

aankwam, manifest gelogen is nu verzoekster toen reeds in België was (zie RvV 6 oktober 2011, nr. 68

053).

2.4.19. Aldus is het niet ernstig dat de eerste secretaris van de Tsjadische ambassade in zijn e-mail van

24 november 2017 naar Els P. stelt dat H.F.A. niet bestaat binnen de Tsjadische ambassade. Ook de

verklaringen van de ambassade van Tsjaad te Brussel dat verzoekster niet gekend is bij hen, ze de

Tsjadische nationaliteit niet zou hebben en dat ze niet kunnen getuigen dat verzoekster de echtgenote is

van H.F.A. (“Compte Rendu” Ambassade van Tsjaad in België van 8 december 2017; “Attestation de

non reconnaissance de la nationalité” van 11 december 2017; e-mailverkeer tussen Els P. en de eerste

secretaris van de Tsjadische Ambassade in België van 24 november 2017), is geheel strijdig met de

objectieve gegevens in het administratief dossier met name met de brief van de Tsjadische ambassade

in Brussel van 15 oktober 2007 en verzoeksters Tsjadische authentieke paspoort waaruit blijkt dat

verzoekster wel degelijk bekend is bij de centrale diensten in Ndjamena waar haar Tsjadische

nationaliteit wordt bevestigd.

2.4.20. Het is niet aan de Raad om te speculeren over de redenen van de gewijzigde positie van de

Tsjadische ambassade. Uit de ontkenning van H.F.A. door de Tsjadische ambassade kan slechts

afgeleid worden dat de Tsjadische ambassade zich tracht te distantiëren van hun vroegere eerste

secretaris. Dit blijkt tevens uit de “compte rendu” nu wordt vermeld dat er geen bewijs is dat verzoekster

de echtgenote zou zijn van H.F.A., waarbij de ambassade meteen elke verantwoordelijkheid betreffende

deze man afwijst als van diens openstaande huurschuld. Het administratief dossier bevat ook nog een

document van de Belgische autoriteiten waaruit blijkt dat H.F.A. twee echtgenotes naar België trachtte te

halen en een openstaande huurschuld van meer dan 8.000 euro in België had (brief van ambassadeur

P. M. van 23 oktober 2009). De Raad stelt ook vast dat H.F.A. van zijn kant, reeds in een brief van 10

november 2009 een “mauvais climat qui prévaut au sein de notre mission diplomatique” aanklaagde en

hij daarom met zijn familie in een “situation administrative chaotique” bevond.

Wat ook de grond van de problemen tussen H.F.A. en de Tsjadische ambassade is, de Raad kan enkel

een gebrek aan openheid van de Tsjadische ambassade inzake H.F.A. vaststellen. Er worden immers

geen stukken voorgelegd waaruit zou kunnen blijken dat H.F.A. gerechtelijk vervolgd of ambtelijk

gesanctioneerd werd in Tsjaad voor het stellen van bepaalde (illegale) handelingen te Brussel. Evenmin

kan blijken uit de neergelegde documenten dat H.F.A. een “Tsjadische attaché” was zoals het

verzoekschrift stelt, nu hij de eerste secretaris was, wat een hoge functie is binnen een ambassade. Nog

minder kan blijken dat H.F.A. “intussen het land diende te verlaten wegens problemen met de Belgische

autoriteiten” zoals het verzoekschrift ook beweert. Dat H.F.A. niet langer verbonden is aan de

ambassade in België is immers niet vreemd in het licht van de steeds wijzigende diplomatieke posten

eigen aan dergelijke functies.

2.4.21. De Raad stelt vast dat de bevindingen in thans neergelegde documenten van de Tsjadische

ambassade niet steunen op Tsjadische stukken maar werden opgesteld op basis van een kort

onderhoud van drie kwartier met verzoekster en de VZW Samen Divers. Nog daargelaten of dit kan

kwalificeren als een ‘uitvoerig gehoor’, zoals verzoekster beweert, blijkt uit de neergelegde verslagen dat

dit onderhoud manifest niet grondig werd voorbereid door de ambassade nu niet aannemelijk is dat de

ambassade hun (vrij recente) correspondentie met de Belgische Protocollaire diensten, de documenten

en paspoorten van hun eigen personeel en hun families en hun diplomatieke paspoorten niet zou

bijhouden of nasporen. Dat de ambassade zich in de neergelegde documenten enkel heeft gesteund op

een gesprek met verzoekster en op de door haar neergelegde Soedanese documenten, is bezwaarlijk

zorgvuldig.

2.4.22. Uit het verslag van het gesprek op de Ambassade van Tsjaad te Brussel in het kader van het

identificatieonderzoek van verzoekster, opgemaakt door VZW Samen Divers, blijkt dat de delegatie van

de Tsjadische ambassade die dit gesprek voerde bestond uit de eerste secretaris, de tweede raadgever

van de ambassade en een attaché van de ambassade. Dit wordt bevestigd in de ‘Compte Rendu’ van 8

december 2017 van de heer B.G., attaché bij de ambassade.

Uit deze stukken kan blijken dat de huidige eerste secretaris die ook het Arabisch spreekt en van

dezelfde grote stam is als verzoekster, geen uitspraak doet over verzoeksters tongval van haar etnische

taal, maar integendeel stelt dat “[m]ensen die in de grensgebieden wonen dezelfde taal (dialect)

[spreken] aan beide zijden van de grens. Er zijn stammen die zowel in Soedan als in Tsjaad wonen. Dit

maakt het niet steeds eenvoudig om na te gaan of iemand van Soedan of van Tsjaad is.”.
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Het is de tweede raadgever van de ambassade, mevrouw M.D.Z., ook Arabisch sprekend, die nadat

verzoekster slechts enkele zinnen sprak, heeft opgemerkt dat verzoekster zonder twijfel het - volgens

haar meer literaire - Arabisch van Soedan spreekt. Het is mevrouw M.D.Z., die zelf van een geheel

ander deel van Tsjaad afkomstig is etnisch niet verwant is met verzoekster, die verklaarde dat

verzoekster afkomstig is van Oost-Darfur uit het buurland Soedan. De derde persoon van de

ambassade, de heer B.G., die ook het attest van 8 december 2017 ondertekende, spreekt geen

Arabisch en komt uit nog een ander deel van het land, namelijk uit West-Tsjaad. Noch hij noch de eerste

secretaris spraken zich uit over verzoeksters taal, enkel over de Soedanese documenten die werden

neergelegd door verzoekster. Het attest ‘Compte Rendu’ van 8 december 2017 dat door attaché B.G.,

werd opgesteld besluit als volgt:

« Il ressort ce qui suit:

Vu les documents à notre disposition, Mme Z.M.I.M. est de nationalité Soudanaise ;

Il n y a pas de preuve attestant qu’elle serait la femme de MR. H.F. A. ;

L’Ambassade décline toute responsabilité concernant cette dernière;

Une attestation de non reconnaissance de nationalité lui sera délivrée ; ».

2.4.23. Het gegeven dat een medewerker van de Tsjadische ambassade die niet behoort tot

verzoeksters bevolkingsgroep, noch uit deze streek afkomstig is, verzoeksters Soedanese nationaliteit

en afkomst uit Oost-Darfur Soedan vaststelt op basis van verzoeksters Arabische tongval is dus

bijzonder zwak. Immers verzoekster woont al 12 jaar in België en heeft, naar haar zeggen, in de regio

waar zij woont enkel te maken met Soedanese mensen die dus, volgens mevrouw M.D.Z., ook het meer

‘literaire’ Arabisch spreken. Bovendien gaf de eerste secretaris van de Tsjadische ambassade die wel

tot dezelfde bevolkingsgroep behoort, aan dat mensen die in grensgebieden wonen dezelfde taal

spreken aan beide zijden van de grens en deze stammen ook aan beide zijden van de staatsgrens

wonen. Het is dan ook niet te verwonderen dat de ‘Compte Rendu’ van 8 december 2017 van de tweede

raadgever van de ambassade, deze mondelinge conclusie dat verzoekster van het Oosten van Darfur

zou zijn, niet herneemt.

2.4.24. De neergelegde attesten van de Tsjadische ambassade bij het huidig verzoek om internationale

bescherming, omtrent verzoeksters Soedanese nationaliteit werden door de Tsjadische ambassade te

Brussel gesteund op hun analyse van de door verzoekster voorgelegde Soedanese documenten

(“Madame Z.M.I.M. est née à Elfasher de père et de mère Soudanaise car la ville d’Elfasher est sur le

territoire soudanais précisément à l’Est du Darfour en proie de la guerre civile. (…) Vu les documents à

notre disposition, Mme Z.M.I.M. est de nationalité Soudanaise”, “Compte Rendu” Ambassade van

Tsjaad in België van 8 december 2017). Een dergelijke vaststelling van verzoeksters Soedanese

nationaliteit komt de Tsjadische ambassade niet toe en betreft een manifeste overschrijding van

bevoegdheid. De Raad herhaalt dat de Tsjadische ambassade naliet objectieve Tsjadische documenten

na te trekken waaruit blijkt dat ze de echtgenote van H.F.A. was (Tsjadisch paspoort van verzoekster;

brief van de Tsjadische ambassade in Brussel van 15 oktober 2007). Het is niet redelijk dat de

Tsjadische overheid meer gewicht hecht aan (fotokopieën) van buitenlandse documenten –

verzoeksters huwelijksakte, waaruit haar huwelijk met de Soedanees H.A.I. zou blijken, en de foto’s van

de paspoorten van haar ouders – dan aan hun eigen authentieke documenten. Ten slotte kan nog

worden vastgesteld dat de verklaring dat de ambassade van Tsjaad (zie verslag VZW Samen Divers)

nooit een paspoort heeft uitgereikt aan verzoekster geen punt van discussie is, nu verzoeksters

paspoort inderdaad niet door de ambassade werd uitgereikt maar door de centrale diensten te

Ndjamena, Tsjaad (zie verzoeksters paspoort).

2.4.25. Verzoekster gaat er ten onrechte van uit dat aan de voorgelegde authentieke documenten

slechts bewijswaarde kan worden ontzegd indien de valsheid ervan wordt aangetoond. De bewijskracht

behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

zonder dat de Raad de stukken van valsheid moet betichten. 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 voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling

op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692).

Waar verzoekster stelt “Indien het CGVS meent dat de Tsjadische overheid actueel valsheid in

geschrifte pleegt, zal zij dit willen melden aan de Federale politie en het Federaal parket. Blote

beweringen kunnen hier niet volstaan” herhaalt de Raad dat de authenticiteit van de documenten van de

ambassade van Tsjaad wordt betwist.
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Wel integendeel, nu zowel de commissaris-generaal als de Raad menen dat er geen redenen zijn om de

authenticiteit te betwijfelen van het belangrijkste en enige authentieke identiteitsdocument van

verzoekster, met name haar paspoort dat aan de diensten van Buitenlandse Zaken van België werd

voorgelegd.

2.4.26. Inzake de Soedanese documenten, met name over de huwelijksakte die zou vermelden dat

verzoekster gehuwd zou zijn met de Soedanees H.A.I. wordt in ’s Raads arrest nr. 194399 van 27

oktober 2017 gesteld:

“Ook de door verzoekster neergelegde huwelijksakte kan geen afbreuk doen aan het voorgaande. In dit

kader kan vooreerst worden opgemerkt dat, in tegenstelling met wat verzoekster laat uitschijnen,

geenszins moet aangetoond worden dat dit document vals zou zijn om hieraan bewijswaarde te

ontzeggen. Ook om andere redenen dan de aangetoonde valsheid van dit stuk, kan aan de

huwelijksakte bewijswaarde worden ontzegd. In deze wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“U legt een huwelijksakte voor waaruit moet blijken dat u wel degelijk gehuwd bent met (H.A.I.).

Vooreerst kan worden gewezen op de corruptie die volgens de informatie die werd toegevoegd aan uw

dossier, welig tiert in Soedan, waardoor dergelijke documenten gemakkelijk te kopen/vervalsen zijn. In

dat opzicht hebben dergelijke documenten zeer weinig bewijswaarde en dienen ze ondersteund te

worden door aannemelijke en coherente verklaringen, wat hier niet het geval is. Vervolgens dient te

worden vastgesteld dat het merkwaardig is dat uw echtgenoot dit document eerst naar iemand in

Frankrijk stuurt en niet meteen naar u. Voor de DVZ verklaart u ook niet te weten waarom dit zo

gebeurde en verklaart u niet te weten wat er gebeurd is met de enveloppe waarmee het document werd

opgestuurd (vanuit Soedan) (zie verklaring meervoudige aanvraag, dd. 1/10/2013 nr. 17). Voor het

CGVS verklaart u echter plots dat u wel weet waarom dit document eerst naar Frankrijk werd gestuurd,

met name omdat K. nog andere documenten moest ontvangen (zie gehoor CGVS dd. 9/12/2014, p. 4)

en beweert u zelf de enveloppe te hebben weggegooid omdat u niet wist dat de enveloppe belangrijk

zou zijn. Bovendien verklaarde u voor de DVZ niet te weten wat de familienaam van K. was (zie

verklaring meervoudige aanvraag, dd. 1/10/2013 nr. 17) terwijl u voor het CGVS verklaarde dat hij K.

(N.) heet (zie gehoor CGVS dd. 9/12/2014, p. 4). U weet echter niet hoe uw beweerde echtgenoot K.

kent. Verder weet u ook niet hoe uw man aan deze huwelijksakte kwam in Darfur (zie gehoor CGVS dd.

9/12/2014, p. 4-5). U verklaart dat hij het door de oorlog bij iemand had achtergelaten, maar u weet

merkwaardig genoeg niet bij wie.

Verder dient te worden opgemerkt dat de door u voorgelegde huwelijksakte enkele getuigen vermeldt

die op uw huwelijk aanwezig blijken geweest te zijn. Gevraagd wie de getuigen op uw huwelijk waren,

verwijst u naar het document, maar slaagt u er niet in de namen van jullie getuigen te geven. U verklaart

dat de vrouwen niet het recht hebben te zien wat de mannen doen (zie gehoor CGVS dd. 9/12/2014, p.

5), maar dat verhindert u niet om te weten welke de getuigen waren van uw familie op uw eigen

huwelijk. Bovendien staan deze vermeld op de huwelijksakte die naar u werd opgestuurd en die u dus te

zien kreeg. Dat u niet weet wie de getuigen op uw huwelijk waren, zeker aangezien u zelf verklaarde dat

er ook getuigen van uw familie aanwezig waren, tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen met

betrekking tot uw huwelijk en relatie met uw beweerde echtgenoot bijkomend aan.”

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan.

De vaststelling dat uit informatie blijkt dat zulke documenten in Soedan makkelijk illegaal te verkrijgen

zijn en bijgevolg ondersteund dienen te worden door geloofwaardige verklaringen, laat zij ongemoeid.

Waar verzoeksters (middels het schriftelijk verslag van een bespreking met) post factum verduidelijkt dat

K. de broer van een vriend van haar man zou zijn, heft zij hiermee haar vastgestelde onwetendheid

tijdens het CGVS-interview geenszins op. Met de herhaling van de uiteindelijke versie van haar

verklaringen, met name dat deze persoon nog andere documenten moest ontvangen, doet verzoekster

voorts geen afbreuk aan de vaststelling dat zij initieel niet kon aangeven waarom haar man het

document niet rechtstreeks naar haar stuurde. Waar in het schriftelijk verslag van een bespreking met

Els P. wordt gesteld dat verzoekster de ontvanger van het document zou hebben gecontacteerd, dient te

worden opgemerkt dat dit eenvoudigweg kan zijn afgesproken en in scène gezet door verzoekster en de

persoon die zij contacteerde.

Voorts laat verzoekster de vaststellingen onverlet dat zij tegenstrijdige verklaringen aflegde over

hetgeen er gebeurde met de envelop waarin zij de huwelijksakte ontving, dat zij incoherente

verklaringen aflegde over de achternaam van de persoon die voor haar de huwelijksakte ontving, dat zij

niet wist hoe haar man de huwelijksakte bekwam en dat zij niet wist bij wie haar man deze achterliet.

Verder mocht van verzoekster weldegelijk worden verwacht dat zij de namen van de getuigen op het

huwelijk tijdens het CGVS-interview kon verstrekken. Met de uitleg die wordt verschaft in het schriftelijk

verslag van een bespreking met Els P., wordt aan deze vaststelling geenszins afbreuk gedaan.
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De namen van de getuigen staan immers vermeld op de huwelijksakte die verzoekster zelf neerlegde ter

adstructie van haar identiteit en asielaanvraag. Er mocht redelijkerwijze worden verwacht dat

verzoekster dit document terdege zou hebben gelezen en op de hoogte zou zijn geweest van de

getuigen op haar huwelijk.”.

De authenticiteit van deze huwelijksakte wordt bovendien verder fundamenteel ondermijnd nu kan

worden vastgesteld dat de getuigen die vermeld staan op de huwelijksakte ten tijde van verzoeksters

voorgehouden huwelijk met de Soedanees H.A.I. respectievelijk 5 en 7 jaar oud waren (de huwelijksakte

dateert van 20 januari 2007, getuige H.A.M. is geboren op 25 maart 2001, getuige S.A.S. is geboren op

12 april 1999). Dit document kan aldus geenszins verzoeksters vermeende Soedanese nationaliteit

aantonen.

2.4.27. Wat betreft de door verzoekster neergelegde foto’s van de Soedanese identiteitsdocumenten

van de ouders van verzoekster, verkregen via WhatsApp, dient opgemerkt dat verzoekster doorheen

haar verschillende procedures wijzigende verklaringen aflegde over met wie zij contact onderhield in

Soedan. Zo verklaarde verzoekster tijdens het tweede gehoor in het kader van haar eerste verzoek om

internationale bescherming dat zij geen enkel contact had met iemand in Soedan en niet wist waar haar

familie zich bevond (gehoorverslag van het CGVS van 22 maart 2011, p. 2). In het kader van haar

tweede volgend verzoek om internationale bescherming legde verzoekster plots documenten neer met

betrekking tot haar voorgehouden Soedanese echtgenoot H.A.I. en stelde zij bij de Dienst

Vreemdelingenzaken dat zij contact had met haar echtgenoot en de buren (verklaring meervoudige

aanvraag van 1 oktober 2013, nummer 20). Tijdens haar gehoor bij het CGVS in het kader van haar

tweede volgend verzoek om internationale bescherming (derde asielaanvraag) verklaarde verzoekster

dan weer contact te hebben met haar man, met de buren, met een vriendin Ha., met Hm., met een neef

M. langs vaderskant van haar echtgenoot en vriendin Hn. (gehoorverslag van het CGVS van 9

december 2014, p. 7). Daargelaten verzoeksters wijzigende verklaringen vermeldde zij nergens enig

contact met haar dichte familie. In het kader van verzoeksters huidige verzoek verklaarde verzoekster

plots contact te hebben met haar moeder, zus en vader (verklaring meervoudige aanvraag van 12

februari 2018, nummer 20). Dit blijkt tevens uit het verslag van het gesprek op de ambassade waarin de

vzw Samen Divers ook stelt dat verzoekster contact nam met haar moeder om documenten op te

vragen. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoekster erin slaagde het contact met haar familie te

herstellen naargelang zij documenten nodig had. Hierbij dient worden opgemerkt dat deze documenten

fotokopieën van identiteitsbewijzen op naam van verzoeksters voorgehouden ouders betreffen en aldus

verzoeksters voorgehouden Soedanese nationaliteit niet kunnen aantonen. Immers, zelfs indien

verzoeksters ouders de Soedanese nationaliteit zouden hebben, werd reeds vastgesteld dat verzoekster

als echtgenote van een Tsjadisch diplomaat de Tsjadische nationaliteit heeft. Bovendien oordeelde de

Raad in zijn arrest nr. 68 053 van 6 oktober 2011 als volgt: “Dat verzoekster, zoals aangehaald in het

verzoekschrift, documenten voorlegde ter ondersteuning van haar tijdens de asielprocedure

voorgehouden identiteit, nationaliteit en profiel doet aan het voorgaande geen afbreuk. Uit hetgeen

voorafgaat blijkt immers dat zij eveneens documenten bezit waaruit in haar hoofde een andere identiteit,

nationaliteit en profiel blijken.”. Tot slot blijkt uit de fotokopie van het paspoort van verzoeksters

beweerde moeder, dat deze een geheel ander profiel heeft. Haar paspoort werd uitgereikt in 2016 in

Omdurman, zodat niet onredelijk is aan te nemen dat deze vrouw in of nabij Omdurman verbleef, en niet

in Darfur en dat hoe dan ook internationaal wil reizen of heeft gereisd.

2.4.28. Wat betreft de bij het CGVS voorgelegde “vraag tot verder onderzoek inzake het verblijf van

Z.M.I.M.” vanwege de Lokale Politie Kouter, dient worden opgemerkt dat dit document slechts een

eenzijdige weergave van verzoeksters verklaringen betreft en aldus verzoeksters voorgehouden

Soedanese nationaliteit niet kan aantonen.

2.4.29. De brief van vzw Kouch stelt dat de voorzitter verzoekster kent en dat uit gesprekken met haar

duidelijk is geworden dat verzoekster van Soedan afkomstig bent. De voorzitter zegt bovendien dat er

helemaal geen fraude geweest is in verzoeksters verzoek om internationale bescherming. Ook het

“attestation sur l'honneur” van de “Darfour association en Belgique” stelt dat verzoekster de Soedanese

nationaliteit heeft en geboren is in El Fasher. Er dient te worden opgemerkt dat dergelijke attesten, die

begin 2018 werden opgesteld, geen objectief noch officieel karakter hebben. Deze gaan uit van

organisaties die niet tot doel hebben de nationaliteit van iemand te bepalen en kunnen aldus

verzoeksters Soedanese nationaliteit niet aantonen, noch de bovenstaande vaststellingen doen

ombuigen in het bijzonder ook de verklaring van de eerste secretaris van de ambassade van Tsjaad

stelt dat “[m]ensen die in de grensgebieden wonen dezelfde taal (dialect) [spreken] aan beide zijden van

de grens. Er zijn stammen die zowel in Soedan als in Tsjaad wonen. Dit maakt het niet steeds

eenvoudig om na te gaan of iemand van Soedan of van Tsjaad is.”.
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2.4.30. Waar verzoekster nog aanvoert dat de brief, waarmee de DVZ in februari 2018 de voorzitter van

vzw Kouch contacteerde, ontbreekt in het administratief dossier, merkt de Raad op dat het antwoord van

de voorzitter wel in het administratief dossier zit (zie supra). Hoe dan ook legt verzoekster deze brief

neer bij haar verzoekschrift zodat kan worden vastgesteld dat zij ervan kennis heeft kunnen nemen.

Verzoekster licht echter niet toe hoe de aanwezigheid van deze brief van de DVZ en de inhoud ervan de

beoordeling in de bestreden beslissing zou wijzigen.

2.4.31. Wat betreft het door verzoekster neergelegd stuk waaruit blijkt dat haar klacht werd

geseponeerd, dient te worden opgemerkt dat de Raad in het kader van verzoekster tweede volgend

verzoek om internationale bescherming hierover bij arrest nr. 194399 van 27 oktober 2017 reeds

oordeelde als volgt: “Uit de stukken die verzoekster neerlegt, blijkt dat haar klacht intussen werd

geseponeerd omwille van te weinig recherchecapaciteit. Aldus kan uit de stukken in het dossier slechts

worden afgeleid dat verzoekster een klacht heeft ingediend op basis van haar versie van de feiten doch

blijkt daarbij nergens dat deze feiten zijn aangetoond of als geloofwaardig kunnen worden beschouwd.

Het betoog dat – althans volgens verzoekster – het resultaat van de klacht moest worden afgewacht, is

bijgevolg niet langer relevant.”. De klacht is slechts een eenzijdige weergave van verzoeksters

verklaringen en kan niet tot bewijs ervan gelden. Het gegeven dat verzoeksters klacht werd

geseponeerd omwille van een beperkte recherchecapaciteit is evenmin een bewijs van de

waarachtigheid van haar verklaringen in de klacht.

2.4.32. Verzoekster legt ter terechtzitting enkele gelegaliseerde certificaten van de Soedanese

ambassade te Brussel neer. De Raad betwist niet dat deze documenten afkomstig zijn van de

Soedanese ambassade. Dit blijkt ook uit de legalisatie van de handtekening van de heer H.E.A.O..

Uiteraard bevestigt deze legalisatie niet de inhoud maar enkel de herkomst van het stuk van een

functionaris van de ambassade van Soedan te Brussel.

2.4.33. Het certificaat waarin bevestigd wordt dat verzoekster een Soedanees staatsburger is, werd

opgesteld op basis van de stukken die verzoekster niet neerlegt bij de asielinstantie of bij de Raad, en

volgens haar verklaringen in haar eerdere verzoeken om internationale bescherming ook niet zou

bezitten. Zo zou verzoekster geregistreerd staan op het Soedanese “Civil Registration Directorate

General” met het nummer 27124194168, uitgegeven op 22 augustus 2015. Verzoekster licht niet toe

aan welk document wordt gerefereerd, noch waarom ze dit niet neerlegt terwijl ze hierbij alle belang

heeft. Wat betreft het attest van de Soedanese ambassade te Brussel waarin wordt bevestigd dat

verzoekster haar paspoort verloren heeft, merkt de Raad op dat verzoekster nooit aan de Belgische

asielinstanties verklaard heeft over een Soedanees paspoort te beschikken of te hebben beschikt, wel

integendeel. Verzoekster verklaarde geen andere documenten te hebben dan haar voorgelegde

identiteitskaart (met nummer 383652, zie administratief dossier in deel eerste verzoek), diploma en

attest van territorium en residentie (notities van het persoonlijk onderhoud in het kader van verzoeksters

eerste verzoek om internationale bescherming van 4 februari 2009, p. 5-6). De inhoud van dit document

strijdt dan ook met verzoeksters eigen verklaringen.

2.4.34. Indien verzoekster inderdaad een staatsburger is van Soedan dan kan niet worden ingezien

waarom het attest vermeldt dat de Consulaire Afdeling van de Soedanese ambassade geen nieuw

paspoort aan verzoekster kan uitreiken (eventueel laissez-passer). De attesten van de Soedanese

ambassade te Brussel zijn op zijn minst niet ondersteund door de documenten die verzoekster zou

hebben voorgelegd. De Raad moet opnieuw vaststellen dat verzoekster ernstig faalt in haar

medewerkingsplicht bij het verschaffen van informatie over essentiële elementen in haar verzoek om

internationale bescherming. Hoe dan ook, zelfs indien verzoekster ook de Soedanese nationaliteit zou

bezitten dan doen de documenten van de Soedanese ambassade niet af van het authentieke Tsjadische

paspoort dat verzoeksters Tsjadische nationaliteit vaststelt.

2.4.35. Gelet op voorgaande kan de Raad slechts vaststellen dat verzoekster geen aannemelijke uitleg

heeft voor de vastgestelde feiten en fraude.

2.4.36. De ter terechtzitting neergelegde “Beslissing tot toekenning tijdelijk verblijf dd. 29.05.2018”

draagt niets bij aan onderhavige procedure en kan evenmin haar Soedanese nationaliteit aantonen.

2.4.37. Waar verzoekster in haar verzoekschrift nog louter haar “zeer uitgebreide en gedetailleerde

kennis” over El Fasher benadrukt, hierbij verwijzend naar het bij verzoekschrift neergelegd

gehoorverslag van 4 februari 2009, doet zij hiermee geen afbreuk aan voormelde vaststellingen.

Verzoeksters etnische herkomst wordt niet betwist.
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Dat verzoekster dan ook bekend kan zijn met de mensen van haar bevolkingsgroep die aan weerszijden

van de grens wonen, is mogelijk. Dit gegeven bepaalt echter niet haar nationaliteit.

2.4.38. Gelet op voorgaande stelt de Raad vast dat onderhavig verzoek om internationale bescherming

geen nieuwe elementen bevat die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoekster om

internationale bescherming voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

in aanmerking komt.

2.4.39. Verzoekster voert in haar verzoekschrift aan dat de documenten die door verzoekster werden

voorgelegd ten bewijze van haar Soedanese nationaliteit ontbreken in het administratief dossier, dit

nadat haar raadsman op 28 maart 2018 een afschrift van het integraal administratief dossier opvroeg en

deze stukken niet ontving. Zij voert een schending aan van het fundamenteel grondrecht op een

doeltreffende voorziening in rechte tegen de weigeringsbeslissing van het CGVS, mits fundamentele

vrijwaring van haar rechten van verdediging, in toepassing van de artikelen 47 en 48 van het Handvest

van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest), in samenlezing met artikel 18 van

voornoemd Handvest.

De Raad stelt vast dat verzoekster, ingevolge de vraag van haar raadsman, inderdaad niet het integrale

administratief kreeg toegestuurd, doch slechts de documenten die betrekking hadden op haar derde

volgend verzoek om internationale bescherming. Verzoekster trekt echter verkeerdelijk de conclusie dat

de documenten die verzoekster in het kader van haar eerdere procedures neerlegde zich niet in het

administratief dossier bevinden, nu deze wel degelijk in het administratief dossier aanwezig zijn.

De Raad wijst erop dat verzoekster overeenkomstig de wet van 11 april 1994 een recht op inzage heeft.

Dit betreft een passieve openbaarheid op verzoek gezien dit inzagerecht enkel geschiedt op aanvraag.

Verzoekster en diens raadsman mochten tevens, conform artikel 32 van de Grondwet, het administratief

dossier, komen inkijken op de zetel van het Commissariaat-generaal.

Bovendien merkt de Raad nog op dat de oproeping van 14 november 2018, waarbij verzoekster

opgeroepen wordt om te verschijnen op de zitting van 11 december 2018, aangeeft dat het dossier kan

worden geraadpleegd “elke werkdag van 9 tot 16 uur (behalve zaterdag) en dit tot op de dag vóór de

terechtzitting”.

Verzoekster heeft aldus, hoewel zij daartoe de gelegenheid had, verzaakt aan de mogelijkheid te

gepasten tijde inzage te nemen van het administratief dossier. Indien zij van deze mogelijkheid gebruik

had gemaakt, had zij kunnen vaststellen dat de documenten die zij het kader van haar eerdere

procedures neerlegde wel degelijk in het administratief dossier aanwezig zijn. De Raad benadrukt dat

nergens uit blijkt dat de commissaris-generaal bij de beoordeling van het verzoek om internationale

bescherming van verzoekster elementen zou hebben onderzocht die geen deel van uitmaken van het

administratief dossier. De stukken met betrekking tot de gebruikte informatiebronnen bevinden zich

immers in het administratief dossier zodat verzoekster, door middel van haar inzagerecht, wel degelijk

de mogelijkheid had kennis te nemen van de inhoud van de informatie.

Verzoekster maakt aldus niet aannemelijk dat zij tegen de bestreden beslissing geen daadwerkelijk

rechtsmiddel heeft gehad of dat het beroep bij de Raad niet voldoet aan de waarborgen van artikel 47

van het Handvest. Evenmin werden haar rechten op verdediging in de zin van artikel 48 van het

Handvest geschonden.

Bovendien heeft de Raad aangaande de documenten ten bewijze van haar Soedanese nationaliteit,

waarvan verzoekster meende dat dit zich niet in het administratief dossier zou bevinden, reeds als volgt

geoordeeld in zijn arrest nr. 68 053 van 6 oktober 2011: “Dat verzoekster, zoals aangehaald in het

verzoekschrift, documenten voorlegde ter ondersteuning van haar tijdens de asielprocedure

voorgehouden identiteit, nationaliteit en profiel doet aan het voorgaande geen afbreuk. Uit hetgeen

voorafgaat blijkt immers dat zij eveneens documenten bezit waaruit in haar hoofde een andere identiteit,

nationaliteit en profiel blijken.”.

2.4.40. In acht genomen wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan de door verzoekster

voorgehouden herkomst en kan in hoofde van verzoekster 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.
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2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

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

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

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

Vreemdelingenwet. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoekster niet aantoont noch aannemelijk

maakt dat zij afkomstig is uit El Fasher, Soedan.

2.5.2. Gelet op het feit dat verzoekster de door haar beweerde herkomst uit El Fasher, Soedan niet

aantoont, maakt zij evenmin aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie in El

Fasher, Soedan.

2.5.3. Immers voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus, met betrekking tot de vraag of

zij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet, kan een loutere verwijzing naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde,

nationaliteit niet volstaan. Het is in de eerste plaats aan verzoekster om tijdens de procedure haar ware

identiteit, nationaliteit en land van herkomst aannemelijk te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat

verzoekster hierin manifest faalt. Het komt de Raad immers niet toe om over de verblijfplaats van

verzoekster voor haar komst naar België te speculeren, noch of zij afkomstig is uit een regio waar geen

risico aanwezig is in de zin van artikel 48/5 § 3 van de Vreemdelingenwet, te meer gezien verzoekster

op dit punt uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het gehoor op het Commissariaat-

generaal en dus veelvuldig de kans heeft gekregen zich toe te lichten. De Raad kan hieruit enkel

afleiden dat verzoekster zelf meent dat er in haar werkelijke land van herkomst geen zwaarwegende

gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij een terugkeer naar dit land een reëel risico zou lopen

op ernstige schade in de zin van artikel 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 verzoekster 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee april 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


