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nr. 257 030 van 22 juni 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VERSCHUEREN

Moskoustraat 2

1060 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 Eritrese nationaliteit te zijn, op 2 maart 2021 heeft

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

28 januari 2021.

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 10 mei 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 juni 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

advocaat S. VERSCHUEREN en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Eritrees staatsburger, geboren op 19 mei 1986 te Ginda (zoba Noordelijke Rode Zee,

subzoba Ginda), Eritrea. U bent etnisch Saho en bent een soennitische moslim. U vervolledigde uw

middelbare school te Sawa, waar u eveneens een militaire opleiding kreeg. U ving in 2007 uw studie

aan bij het ‘College of Nursing and Health Technology’ te Asmara. In juli 2009 moest u noodgedwongen

uw studie onderbreken omwille van een conflict dat u had met S., een spion van de overheid. Uw nicht

Y. was verloofd en wou haar school niet afmaken. Zij zou door te trouwen de verplichte nationale dienst

ontlopen. S. kwam hierachter en bracht de overheid hiervan op de hoogte, zodat uw nicht verplicht naar

Sawa gestuurd kon worden. U zorgde ervoor dat uw nicht kon ontkomen. In de daaropvolgende periode

was uzelf gedwongen om onder te duiken en verbleef afwisselend bij vrienden en kennissen in de
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bergen, omdat u thuis gezocht werd. Toen u ongeveer een maand later van Ginda naar Massawa reisde

met de bus, werd u in Gahtelai samen met drie anderen door soldaten gearresteerd en meegenomen

naar Meter, een militair trainingskamp, waar u enige tijd gevangen zat en daarna opnieuw gedwongen

werd deel te nemen aan een militaire training.

In maart 2010 werd u naar Gerset gebracht, waar u in de landbouw werkte, moest helpen met

constructie en de plaats moest bewaken. Omdat uw oversten u ervan verdachten te willen ontsnappen,

werd u vastgezet. U spendeerde twee maand in de gevangenis. Tijdens een plaspauze wist u te

ontsnappen. U reisde te voet van Gerset naar Golij. In Golij kon u met een wagen naar Tebeldiyah

meereizen, vanwaar u te voet de grens met Soedan overstak.

In Soedan verbleef u in Khartoum, bij enkele andere Eritreeërs. U studeerde er aan de ‘International

University of Africa’ van 2010 tot augustus 2014. Na het vervolledigen van uw studies bleef u nog enige

tijd in Khartoum. In augustus 2015 reisde u met uw paspoort naar de Arabische Emiraten. U verbleef

hier elf maanden en werkte er in een apotheek om geld te verdienen.

U keerde terug naar Soedan in, verbleef hier voor een korte periode en reisde in juni naar Libië. Vanuit

Libië reisde u naar Italië waar u aankwam op 23 september 2016. In het kader van het

relocatieprogramma van de Europese Unie werd u overgebracht naar Noorwegen, waar op 9 maart

2017 uw verzoek tot internationale bescherming werd geregistreerd. Op 31 augustus 2018 kreeg u een

negatieve beslissing in het kader van uw verzoek tot internationale bescherming. Deze beslissing werd

op 1 mei 2019 bevestigd in hoger beroep door de Vreemdelingencommissie. U reisde vervolgens naar

België, waar u aankwam op 10 mei 2019. Dezelfde dag diende u een verzoek tot internationale

bescherming in bij de Belgische autoriteiten.

Ter staving van uw verzoek tot internationale bescherming legde u volgende documenten neer: uw

Eritrese identiteitsbewijs, een attest dat u uw middelbare school in Eritrea heeft afgerond, het

puntenoverzicht van de vakken die u volgde tijdens uw studie aan het college in Asmara, een certificaat

van een opleiding Farmacie die u volgde te Khartoum, een certificaat van de IUA dat u een ‘Bachelor of

Science (Microbiology)’ behaalde te Khartoum en verschillende medische attesten uit België.

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.

U vreest bij terugkeer naar Eritrea gestraft te worden omwille van uw desertie bij het leger en uw illegale

grensoverschrijding naar Soedan (CGVS p. 14). U verklaarde tevens dat de leefomstandigheden in

Eritrea hard zijn, dat mensen geen opleiding en geen toekomst in Eritrea hebben (CGVS p. 15).

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet

aannemelijk heeft gemaakt.

Het CGVS benadrukt vooreerst dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een verzoek om

internationale bescherming in beginsel op de verzoeker zelf rust. Dit basisprincipe is wettelijk verankerd

in artikel 48/6, eerste lid Vw. en wordt uitdrukkelijk erkend door het UNHCR (zie: UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, december 2011, § 196),

het Hof van Justitie (HvJ, C-465/07, Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, 2009 en HvJ, C-277/11,

M.M. t. Ierland, 2012) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, Saadi t. Italië, nr.

37201/06, 28 februari 2008, § 129 en EHRM, NA t. Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008, §

111).
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Het is derhalve in de eerste plaats uw verantwoordelijkheid en plicht om de gegevens te verstrekken die

nodig zijn voor een correcte beoordeling van de feiten en omstandigheden waarop u zich beroept. Dit

neemt niet weg dat de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor de bepaling

van de relevante elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken.

Deze samenwerkingsplicht in hoofde van het CGVS bestaat er in de eerste plaats in dat het CGVS

nauwkeurige en actuele informatie verzamelt over de algemene omstandigheden in het land van

herkomst (HvJ, C-277/11, M.M. t. Ierland, 2012, §§ 65-68; EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23

augustus 2016, § 98). Dit vloeit logischerwijze voort uit het feit dat het doel van de procedure voor de

toekenning van internationale bescherming er in bestaat na te gaan of een verzoeker al dan niet nood

heeft aan internationale bescherming, en bij de beoordeling van deze beschermingsnood niet alleen

rekening moet worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, maar ook met

algemene omstandigheden in het land van oorsprong op het tijdstip waarop een beslissing wordt

genomen (artikel 48/6, § 5 Vw.).

Wat de persoonlijke omstandigheden betreft, spreekt het voor zich en wijst ook het EHRM er op dat een

verzoeker in wezen de enige partij is die in staat is om informatie over zijn persoonlijke omstandigheden

te verschaffen. Bijgevolg rust de bewijslast, voor wat de individuele omstandigheden betreft, in beginsel

op de schouders van de verzoeker, die zo spoedig mogelijk alle elementen ter staving van zijn verzoek

om internationale bescherming dient neer te leggen (EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23

augustus 2016, § 96). In het licht van het voorgaande en overeenkomstig artikel 48/6, § 1, eerste lid Vw.

bent u derhalve verplicht om van bij aanvang van de procedure uw volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over uw verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan u is om de

nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissarisgeneraal, zodat deze kan

beslissen over het verzoek om internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat

u correcte verklaringen aflegt en waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw

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

reisdocumenten.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS I p. 2), blijkt uit het geheel van de door u

afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze

plicht tot medewerking. U verklaart de Eritrese nationaliteit te hebben, en in 2010 te zijn gedeserteerd uit

het Eritrese leger. U zou hetzelfde jaar Eritrea illegaal hebben verlaten. Er kan echter geen geloof

worden gehecht aan uw voorgehouden profiel, achtergrond en illegaal vertrek.

Vooreerst, is het allerminst aannemelijk dat u Eritrea illegaal zou hebben verlaten. Uw

verklaringen omtrent uw vlucht uit Eritrea zijn doorspekt met tegenstrijdigheden.

Ten eerste legde u tijdens uw asielprocedures in Noorwegen ernstige tegenstrijdige verklaringen af

met betrekking tot het moment van uw vertrek. U werd vier maal gehoord alvorens er een beslissing

in het kader van uw asielprocedures werd genomen in Noorwegen – nl. op 23 februari 2017 in het kader

van uw relocatie vanuit Italië naar Noorwegen, op 9 april 2017 tijdens uw registratie bij de

Vreemdelingeneenheid van de politie en op 21 april 2017 en 14 april 2018 in het kader van uw verzoek

tot internationale bescherming (zie dossier NW ‘Afwijzing van de aanvraag om bescherming’,

Vreemdelingencommissie UNE dd. 1/05/2019, p. 39 van 11 en p. 40 van 11). Tijdens uw drie eerste

interviews in Noorwegen verklaarde u steeds dat u Eritrea had verlaten in december 2015 (zie dossier

NW ‘Afwijzing van de aanvraag om bescherming’, Vreemdelingencommissie UNE dd. 1/05/2019, p. 39 -

41 van 11, ‘Interview betreffende aanvraag om bescherming’ dd. 21/04/2017 p. 20). Zelfs wanneer u

tijdens uw asielinterview op 21 april 2017 werd geconfronteerd met informatie die werd terug gevonden

op uw Facebookprofiel, en die niet klopte met uw verklaringen over uw woonplaatsen, bleef u volhouden

Eritrea te hebben verlaten in december 2015. Pas tijdens uw vierde en laatste interview in Noorwegen

op 14 april 2018 verklaarde u dat u Eritrea niet in december 2015, maar in juli 2010 had verlaten. U

haalde aan dat u zich tijdens het eerdere interview ziek voelde, dat u net gehoord had dat uw

grootmoeder was gestorven, dat het niet goed liep met de tolk, die geen Saho maar Tigrinya sprak en

dat het interview gestopt werd omdat u zich niet goed voelde en (zie dossier NW ‘Bijkomend interview –

vraag om bescherming’, dd. 14 april 2018 p. 4 van 18). In België herhaalde u dat er in Noorwegen

problemen waren met de tolk, dat u toen door een moeilijke periode ging, dat u zich niet concentreerde

tijdens uw interview en fouten maakte en dat u problemen met uw been had (CGVS p. 14-15). Hoewel

dient opgemerkt te worden dat uw eerste asielinterview in Noorwegen op 21 april 2017 vroeger werd

afgesloten (zie dossier NW ‘Interview betreffende aanvraag om bescherming’ , dd. 21/04/2017, p. 30) en

dat u melding maakte van problemen met de tolk (‘Beslissing – afwijzing van uw aanvraag om
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bescherming’, UDI, p. 33 van 8). Hoewel dus niet uitgesloten kan worden dat er effectief moeilijkheden

plaatsvonden tijdens uw eerste asielinterview in Noorwegen, dient opgemerkt te worden dat u tijdens

drie gelegenheden (uw asielinterview van 21 april 2017, uw registratie bij de politie op 9 april 2017 en

uw relocatie-interview) dezelfde informatie in verband met uw vertrek verschafte. Bovendien werd u

tijdens uw asielinterview van 21 april 2017 op verschillende momenten naar uw woonplaatsen en uw

vertrek uit Eritrea gevraagd, en had u dan ook verscheidene gelegenheden om eventuele

misverstanden op te helderen – wat echter niet gebeurde. Het is dan ook niet geloofwaardig dat deze

foutieve vertrekdatum werd genoteerd als het gevolg van een misverstand met de tolk of

vergeetachtigheid langs uw wege. Dergelijke zware inconsistente verklaringen met betrekking tot de

datum van uw vertrek – het gaat hier immers om een verschil van vijf jaar - doen afbreuk, niet alleen aan

de geloofwaardigheid van uw achtereenvolgende woonplaatsen, maar ook aan uw voorgehouden profiel

en uw algehele geloofwaardigheid.

Na uw onderhoud op het CGVS werd de volledige vertaling van het Noorse asieldossier ontvangen.

Hieruit bleek dat u niet alleen inconsistente verklaringen had afgelegd met betrekking tot de datum

van uw vertrek, maar eveneens over de wijze waarop u uit Eritrea zou zijn vertrokken.

Zowel tijdens uw verzoek tot internationale bescherming in Noorwegen als uw verzoek in België

verklaarde u dat u vanuit Gerset vertrok om de grens met Soedan over te steken. Uw verklaringen

over uw laatste periode in Gerset en de manier waarop u daar weg vluchtte zijn echter

tegenstrijdig. Tijdens uw verzoek tot internationale bescherming in Noorwegen verklaarde u dat u één

dag verlof kreeg en de toestemming had om uw familie te bezoeken, om een kopje te gaan drinken (zie

dossier NW ‘Interview betreffende aanvraag om bescherming’ dd. 21/04/2017 p. 28, ‘Bijkomend

interview – vraag om bescherming, dd. 14/04/2018, p. 11 van 18). U zou met andere woorden Gerset

hebben verlaten met de toestemming van uw oversten. Tijdens uw verzoek tot internationale

bescherming in België verklaarde u dat u de laatste periode in Gerset in gevangenschap doorbracht.

Eén van uw vrienden zou uw oversten verteld hebben dat u plannen had om Eritrea te ontvluchten,

waardoor u werd opgepakt en vastgehouden. Tijdens uw gevangenschap observeerde u de omgeving

en de soldaten. Na twee maand slaagde u erin om tijdens een plaspauze ontsnappen (CGVS p. 8-10).

Deze verklaringen zijn allerminst te rijmen met de verklaringen die u aflegde tijdens uw verzoek tot

internationale bescherming in Noorwegen. Indien u daadwerkelijk uit gevangenschap zou zijn ontsnapt

in Gerset, wordt niet ingezien waarom u in Noorwegen dan verteld zou hebben dat u er met

toestemming van uw oversten vertrok.

Ook over de manier waarop u van Gerset naar Golij reisde waren uw verklaringen niet consistent. Zo

verklaarde u in Noorwegen verschillende malen dat er een Toyota was die naar Golij moest en waarmee

u mee kon rijden (zie dossier NW ‘Bijkomend interview – vraag om bescherming’ dd. 14 april 2018 p. 10-

11 van 18, ‘Interview betreffende aanvraag om bescherming’ dd. 21/04/2017, p. 22, 28). Tijdens uw

verzoek tot internationale bescherming in België verklaarde u dan weer dat u twee – drie uur van Gerset

naar Golij wandelde. U zou de omgeving niet kennen, maar een herder die u onderweg tegenkwam zou

u de weg naar Golij hebben verteld (CGVS p. 9). Opnieuw zijn deze twee versies van de feiten op geen

enkele manier met elkaar te stroken. Waar u in Noorwegen bovendien vermeldde dat u twee dagen in

Tebeldiyah verbleef (zie dossier NW ‘Interview betreffende aanvraag om bescherming’ dd. 21/04/2017,

p. 28), verklaarde u in België dan weer dat u om twee uur ’s nachts in Tebeldiyah aankwam, dat u er

niet lang bleef, maar uw reis verder zette, en dat u om twee uur ’s nachts uit Tebeldiyah vertrok (CGVS

p. 10).

Het geheel van inconsistente verklaringen met betrekking tot uw vlucht uit Eritrea doen dan ook volledig

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw illegaal vertrek.

Aangezien u geenszins aannemelijk maakt Eritrea op illegale wijze te hebben verlaten, dient opgemerkt

te worden dat u dit enkel op de legale manier kunt hebben gedaan. Volgens informatie – toegevoegd

aan het administratieve dossier – is het echter zeer moeilijk om Eritrea op legale manier te verlaten.

Hiertoe heeft men een paspoort met geldig exit-visum nodig, dat slechts aan bepaalde categorieën van

Eritreeërs wordt afgegeven. Voorts vermeldt de aan het administratief dossier toegevoegde informatie

dat bij de aanvraag van een Eritrees paspoort in Eritrea, aanvragers een steunbrief dienen neer te

leggen van de gemeente waar zij wonen, een identiteitskaart, een ingevuld aanvraagformulier, en een

bewijs dat de aanvrager aan zijn of haar plichten in het kader van de nationale dienstplicht, voldaan

heeft, en deze heeft beëindigd. Paspoorten worden niet uitgereikt aan personen die ingeschakeld zijn in

het kader van de nationale dienst (zowel militaire als burgerlijke dienstplicht).
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Voor het verkrijgen van een exit-visum, dient aangetoond dat de aanvrager de nationale dienstplicht

voltooide, dan wel is vrijgesteld van deze, en dient eveneens een paspoort voorgelegd te worden.

Gezien u geenszins geloofwaardige verklaringen heeft afgelegd over uw beweerde illegale vlucht uit

Eritrea, kan enkel worden besloten dat u op legale wijze het land heeft verlaten, met een exit-visum, en

derhalve geen vrees voor vervolging koestert.

Bovendien geeft u geen zicht geeft op uw werkelijke profiel en achtergrond – die echter cruciaal

zijn voor de beoordeling van uw voorgehouden vrees voor vervolging.

Zo blijkt dat u doorheen de verschillende asielprocedures in Europa vier verschillende

geboortedata opgaf.

In het vonnis dat genomen werd in hoger beroep in Noorwegen wordt vermeld dat u tijdens uw interview

in Italië aanvankelijk verklaarde te zijn geboren op 15 oktober 1993. Later vermeldde u het jaar 1988

als uw geboortejaar. De Italiaanse overheden informeerden u over het feit dat u kon vragen om uw

geboortedatum te laten wijzigen in het land van relocatie (zie dossier NW ‘Afwijzing van de aanvraag om

bescherming’, Vreemdelingencommissie UNE dd. 1/5/2019, p. 39). Tijdens uw registratie bij de

Vreemdelingeneenheid van de politie in Noorwegen gaf u de geboortedatum 19 mei 1986 op en

verklaarde u dat de Italiaanse overheden een foutieve datum hadden opgeschreven (nl. 15 oktober

1988) (zie dossier NW ‘Afwijzing van de aanvraag om bescherming’, Vreemdelingencommissie UNE dd.

1/5/2019, p. pagina 40 (van 11)). Op 3 september 2018 verzocht u de ‘UDI’ om uw geboortedatum te

wijzigen naar 15 december 1986, aangezien dat de juiste geboortedatum was (zie dossier ‘Afwijzing

van de aanvraag om bescherming’, Vreemdelingencommissie UNE dd. 1/5/2019, p. 43 (van 11)). Er

moet vastgesteld worden dat u doorheen uw asielprocedures in Italië en Noorwegen vier verschillende

geboortedata opgaf. Tijdens uw asielprocedures in België gaf u aanvankelijk de geboortedatum 15

december 1986 op, om deze later te laten wijzigen naar 19 mei 1986 (DVZ vragenlijst nr. 4 p. 5). Van

een hoog opgeleide jonge man, die zijn identiteit daarenboven met een identiteitskaart kan staven, kan

echter wel verwacht worden dat deze consistente verklaringen zou afleggen in verband met zijn

geboortedatum. Dergelijke inconsistente verklaringen wat betreft uw geboortejaar, een essentieel

element betreffende uw identiteit, doet in sterke mate afbreuk aan uw voorgehouden profiel en uw

algemene geloofwaardigheid.

U legde eveneens inconsistente verklaringen af met betrekking tot uw paspoort. Zo verklaarde u

tijdens uw eerste onderhoud in Noorwegen aanvankelijk dat u geen paspoort had en er nooit een zou

hebben gehad (zie dossier NW ‘interview betreffende aanvraag om bescherming’ dd. 21/04/2017 p. 20).

Later tijdens hetzelfde interview, nadat u geconfronteerd werd met een foto die werd terug gevonden op

sociale media van u in Dubai, verklaarde u dat u een paspoort had waarmee u naar de Verenigde

Arabische Emiraten trok. Dit paspoort zou zijn uitgereikt in 2015 (zie dossier NW ‘interview betreffende

aanvraag om bescherming’ dd. 21/04/2017 p. 28). Tijdens uw tweede asielinterview in Noorwegen

verklaarde u dat uw paspoort in 2014 werd uitgereikt in Khartoum (zie dossier NW ‘bijkomend interview

– vraag om bescherming’ dd. 14 april 2018 p. 3-4). Ook tijdens de asielprocedures in België legde u

inconsistente verklaringen af met betrekking tot dit document. Tijdens uw onderhoud op de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) op 17 juni 2019 verklaarde u dat u nooit een Eritrees paspoort had gehad

(DVZ vragenlijst nr. 28 p. 10). Tijdens uw onderhoud op het CGVS verklaarde u dan weer dat u met uw

Eritrese paspoort naar de Verenigde Arabische Emiraten zou zijn gereisd. Wanneer u geconfronteerd

werd met de verklaringen die u eerder had afgelegd, verklaarde u louter dat er u slechts een beperkt

aantal vragen werden gesteld die niet over een paspoort gingen. Er zou enkel naar uw nationale

Eritrese identiteitskaart zijn gevraagd maar niet naar uw paspoort. Dit is weinig geloofwaardig,

aangezien er in de weergave van uw onderhoud op de DVZ uitdrukkelijk genoteerd werd: ‘Ik heb nooit

een Eritrees PP gehad’ (DVZ vragenlijst nr. 28 p. 10). Het feit dat u zowel in Noorwegen als in België het

bezit van uw paspoort aanvankelijk achterhoudt en pas toegeeft dat u een paspoort had wanneer u

geconfronteerd werd met uw verblijf in de Verenigde Arabische Emiraten (dat u in België en Noorwegen

aanvankelijk eveneens probeerde verborgen te houden, cfr. infra), doet vermoeden dat u uw paspoort

bewust voor de Europese asielinstanties probeerde te verbergen. Dit vormt wederom een indicatie van

het feit dat u geen zicht geeft op uw werkelijk profiel,achtergrond en wijze van vertrek uit Eritrea.

Uit informatie die werd toegevoegd aan uw administratief dossier blijkt daarenboven dat Eritreeërs die

het land onwettig hebben verlaten 2% ‘diaspora’ taks moeten betalen en een berouwbrief moeten

ondertekenen wanneer ze consulaire diensten aan hun ambassades in het buitenland vragen. Uzelf

verklaarde dat u de 2% taks niet moest betalen omdat u student was (CGVS p. 13).
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In dat opzicht is het opvallend dat u verklaarde in augustus 2014 te zijn afgestudeerd (CGVS p. 12),

maar uw paspoort te hebben aangevraagd in 2015 (CGVS p. 13). Indien u geen belasting moest

betaalde omdat u studeerde, kan immers verwacht worden dat u zich zou herinneren dat u uw paspoort

dan ook effectief tijdens uw studie had aangevraagd en verkregen. Uit het administratief dossier van

Noorwegen bleek dat u een kopie van uw paspoort opstuurde naar de asielinstanties daar (zie dossier

NW ‘Afwijzing van de aanvraag om bescherming’, dd. 01/05/2019, p. 44 van 11). Uw Eritrese paspoort

zou volgens deze kopie zijn uitgevaardigd op 2 oktober 2014 – eveneens enkele maanden na het

vervolledigen van uw studies.

Eveneens merkwaardig is dat u zelf niet spreekt over enige berouwbrief. Tijdens uw twee interviews in

Noorwegen werd er uitgebreid gepolst naar de procedures voor het aanvragen van een paspoort.

Wanneer u tijdens uw eerste onderhoud werd gevraagd hoe u het paspoort kreeg uitgereikt, verklaarde

u slechts dat men een nationaal identiteitsbewijs moet hebben en drie getuigen met een nationaal

identiteitsbewijs (zie dossier NW ‘Interview betreffende aanvraag om bescherming’ dd. 21/04/2017, p.

29). Wanneer u tijdens uw tweede onderhoud daar gevraagd werd naar andere eisen die voor u golden

om een paspoort uitgereikt te krijgen verklaarde u dat er niets anders was (zie dossier NW ‘Bijkomend

interview – vraag om bescherming’, dd. 14/04/2018, p. 3-4). Gevraagd of u problemen had gekend met

de Eritrese overheden in verband met de aanvraag van een paspoort, verklaarde u louter dat u een

identiteitsbewijs moest tonen en een maand moest wachten vooraleer u een paspoort kreeg uitgereikt.

Gewezen op het feit dat u Eritrea illegaal verliet en uit de nationale dienst deserteerde, verklaarde u dat

u enkel gevraagd werd om 2% te betalen. U zou echter gezegd hebben dat u studeerde en het moeilijk

was in uw levensonderhoud te voorzien. U vertelde dat het de taak was van een ambassade om

paspoorten te verkopen en dat degene die terugreizen veel riskeren, maar dat een paspoort

aanschaffen een andere zaak is. De ambassade zou geen zicht hebben op wat men heeft gedaan (zie

dossier NW ‘Bijkomend interview – vraag om bescherming’ dd. 14 april 2018 p. 12-13). Ronduit

gevraagd of u een spijtbrief moest ondertekenen reageerde u slechts met ‘welke spijtbrief’? (zie dossier

NW ‘Interview betreffende aanvraag om bescherming’ dd. 21/04/2017, p. 29). Dat u enerzijds beweerde

te zijn gedeserteerd en Eritrea illegaal te hebben verlaten, maar anderzijds niets vermeldde over enige

berouwbrief en u uit de lucht lijkt te vallen wanneer hiernaar gevraagd wordt, valt niet met elkaar te

rijmen. Het feit dat u niets over een berouwbrief schijnt te weten, doet wederom afbreuk aan uw

voorgehouden illegaal vertrek uit Eritrea.

U legde eveneens inconsistente verklaringen af omtrent uw ervaringen in Eritrea, met name

omtrent de chronologie en de duur van uw verblijf op verschillende plaatsen.

Vooreerst dienen uw weinig consistente verklaringen met betrekking tot uw opleiding te worden

opgemerkt. Tijdens uw eerste asielinterview in Noorwegen verklaarde u bij het overlopen van uw

woonplaatsen dat u van 2007 tot 2012 had gestudeerd in Asmara aan de Hogeschool (zie dossier NW

‘Interview betreffende aanvraag om bescherming’ dd. 21/04/2017, p. 24). Ook tijdens uw asielrelaas

verklaarde u dat u werd opgepakt in april 2012 (zie dossier NW ‘Interview betreffende aanvraag om

bescherming’ dd. 21/04/2017, p. 20). Uit deze verklaringen kan afgeleid worden dat u in totaal vijf jaar

gestudeerd zou hebben in Asmara. Tijdens uw bijkomend interview in Noorwegen, verklaarde u dan

weer dat u van 2007 tot september 2009 in Asmara verbleef, (waaruit blijkt dat u geen vijf maar drie jaar

in Eritrea heeft gestudeerd) (zie dossier NW ‘Bijkomend interview – vraag om bescherming’ dd.

14/04/2018, p. 4 van 18).

Wat betreft uw verblijf in het militair opleidingskamp in Meiter, verklaarde u aanvankelijk dat u hier van

april 2012 tot 2013 zou hebben doorgebracht (zie dossier NW ‘Interview betreffende aanvraag om

bescherming, dd. 21/04/2017, p. 20, 24). Tijdens hetzelfde interview herhaalde u verschillende keren dat

u een jaar in Meiter doorbracht (zie dossier NW ‘Interview betreffende aanvraag om bescherming, dd.

21/04/2017, p. 20, 22). Tijdens uw tweede asielinterview in Noorwegen haalde u aan dat u van

september 2009 tot mei 2010 in Meiter verbleef (p. 4 van 18). Gedurende uw interview op de DVZ

verklaarde u dat u van september 2009 tot februari 2010 in Meiter verbleef (DVZ vragenlijst nr. 10 p. 5)

en ook tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u dat u zes maand in Meiter doorbracht (CGVS p. 8),

in plaats van één jaar.

Deze inconsistente verklaringen niet alleen met betrekking tot de moment waarop, maar ook omtrent de

duur van uw activiteiten doen afbreuk niet alleen aan de geloofwaardigheid van uw activiteiten in Eritrea,

maar ook aan uw algehele geloofwaardigheid.
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Uw algehele geloofwaardigheid wordt verder ondermijnd door de inconsistente verklaringen die

u aflegde omtrent uw verblijf en uw activiteiten na uw vertrek uit Eritrea.

Om te beginnen dient opgemerkt te worden dat u aanvankelijk uw verblijf in de Verenigde Arabische

Emiraten (VAE) verzweeg. Zo vertelde u tijdens uw interview in verband met uw relocatiezaak vanuit

Italië niets over uw verblijf in de VAE. Ook tijdens uw registratie bij de politie sprak u niet over uw verblijf

daar. Pas wanneer u tijdens uw eerste asielinterview in Noorwegen geconfronteerd werd met een foto

van uzelf, die genomen werd in de Verenigde Arabische Emiraten, gaf u aan daar naartoe te zijn

gereisd. Uw verklaringen daarover zijn evenmin consistent. U verklaarde aanvankelijk dat u een maand

in de Verenigde Arabische Emiraten met een bezoekersvisum verbleef. Niet veel later tijdens hetzelfde

interview, verklaarde u dat u in totaal vijf maanden in Dubai verbleef (zie dossier NW ‘Interview

betreffende aanvraag om bescherming’ dd. 21/04/2017, p. 29). Tijdens uw tweede asielonderhoud in

Noorwegen verklaarde u dan weer dat u voor Life Pharmacy in Dubai werkte van augustus 2015 tot 24

juli 2016 (zie dossier NW ‘Bijkomend interview – vraag om bescherming’, dd. 14 april 2018, p. 14).

Ook tijdens uw asielprocedures in België haalde u uw verblijf in de Verenigde Arabische Emiraten

aanvankelijk niet aan. Wanneer tijdens uw onderhoud op de DVZ uw reisroute werd overlopen,

verklaarde u uitgebreid op welke verschillende plaatsen u in Soedan allemaal verbleef (nl. in Ghafir,

Shegerab, Gedaref en Khartoum). U vermeldde dat u vijf jaar in Khartoum verbleef en sprak daarna

over uw illegaal vertrek naar Libië (u vermeldde eveneens concreet de vier verschillende plaatsen waar

u verbleef, en de periode dat u daar verbleef) (DVZ vragenlijst nr. 37 p. 12-13). Het feit dat u uw verblijf

in de Verenigde Arabische Emiraten aanvankelijk verzwijgt, doet wederom vermoeden dat u bepaalde

zaken bewust achterhoudt voor de Europese asielinstanties en dat u geen eerlijk zicht geeft op uw

profiel, uw achtergrond en uw verschillende woonplaatsen.

Gegeven bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk weten te maken dat u Eritrea op illegale

wijze zou hebben verlaten, wat enkel wijst op een legaal vertrek uit Eritrea. Er kan dan ook worden

vastgesteld dat u niet de waarheid heeft gesproken, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op

uw schouders rust. Door uw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het CGVS in het ongewisse

over uw werkelijke wedervaren in Eritrea en de manier waarop u Eritrea heeft verlaten. Het belang

duidelijkheid te verschaffen over uw levensomstandigheden en uw feitelijke vlucht uit Eritrea kan niet

genoeg benadrukt worden.

U werd daarom tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS uitdrukkelijk gewezen op

het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit,

de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten (CGVS

I p. 2). Tijdens uw interview werd u reeds geconfronteerd met enkele vaststellingen die werden gemaakt

in de Noorse beslissing. Er werd u opnieuw benadrukt dat het belangrijk was de waarheid te vertellen. U

bleef echter bij de bewering dat u fouten maakte in Noorwegen omwille van de spanning en de situatie

waarin u zat en verklaarde dat enkele fouten eveneens aan de vertaler waren te wijten (CGVS p. 15).

Zoals reeds eerder werd beargumenteerd vormen deze geen afdoende verklaring voor opgemerkte

inconsistenties en tegenstrijdigheden.

De door u neergelegde documenten veranderen niets aan voorgaande appreciatie. Zoals reeds eerder

werd beargumenteerd wordt er wel geloof gehecht aan uw Eritrese nationaliteit, maar niet aan uw

voorgehouden profiel en uw illegaal vertrek. Uw Eritrese identiteitsbewijs bevestigt uw nationaliteit – die

in deze beslissing niet in twijfel wordt getrokken.

Het dient benadrukt, dat het feit dat uw Eritrese nationaliteit niet betwist wordt, los staat van de vraag of

u uw land van herkomst, namelijk Eritrea, al dan niet illegaal heeft verlaten. Uit het geheel aan

bovenstaande vaststellingen, komt naar voren dat uw verklaringen betreffende uw beweerd illegaal

vertrek uit Eritrea, niet geloofwaardig bevonden worden. Dit gegeven zijnde, kan enkel besloten worden

dat u het land op een legale wijze verlaten heeft. Logischerwijze impliceert dit dat u Eritrea verlaten hebt

met de toestemming van de Eritrese autoriteiten, en dat u bijgevolg niet aannemelijk hebt weten te

maken dat u vervolging dient te vrezen wegens het door u voorgehouden illegaal vertrek uit het land.

Gezien het vrijgesteld zijn van de nationale dienstplicht in het algemeen een voorwaarde is ter verkrijgen

van een toestemming om het land op legale wijze te verlaten, kan evenmin aangenomen worden dat u

enige vrees dient te koesteren in deze context. Uit de aan het administratief dossier toegevoegde

informatie blijkt voorts dat bij terugkeer, na een legaal vertrek uit Eritrea, geen risico bestaat op

bestraffing. De termijn waarbinnen iemand naar het buitenland moet reizen wordt vastgelegd, maar men

kan op elk willekeurig moment terugkeren.
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Verder legde u nog enkele documenten neer met betrekking tot uw studie in Eritrea. Het attest van de

middelbare school bevestigt dat u uw secundaire opleiding in Eritrea heeft afgewerkt. Het

puntenoverzicht van uw hogere opleiding bevestigt dat u in Asmara heeft gestudeerd aan het College.

Verder legde u een certificaat voor van een opleiding Farmacie die u volgde te Khartoum, een certificaat

van de IUA dat u een ‘Bachelor of Science (Microbiology)’ behaalde te Khartoum, samen met de

puntenlijst. Deze documenten tonen echter niet aan dat u Eritrea op illegale wijze zou hebben verlaten.

Via mail stuurde uw advocaat verschillende documenten door in verband met uw medische problemen,

waaronder een fiche waarop staat welke medicatie u op 11 september innam, verschillende attesten van

een meneer H.A.S., verschillende rapport in verband met uw hospitalisatie van 22 juli 2020 tot 27 juli

2020, waaruit blijkt dat u behandeld werd voor een acuut coronair syndroom, waarvoor u regelmatig

cardiologisch gemonitord moet worden en de rest van uw leven medicatie moet innemen. U stuurde

tevens de laboresultaten van enkele onderzoeken die gevoerd werden en de resultaten van een

röntgenonderzoek van uw rechterenkel en voet.

Van de verschillende attesten van meneer H.A.S., kan niet ingezien worden hoe deze aan uw dossier

gelinkt zijn. Deze lijken verkeerdelijk naar ons te zijn toegestuurd. In verband met de medische attesten

die gaan over uzelf dient vastgesteld te worden dat zij enkel betrekking hebben op uw fysieke

gezondheidstoestand, ze gaan nl. over uw hartproblemen en tonen aan dat er een röntgenonderzoek

van uw rechtervoet en –enkel gebeurde (zonder duidelijk resultaat). Deze attesten vermogen allerminst

om de geloofwaardigheid van uw verklaringen te herstellen, noch tonen zij enige aangehaalde

problemen aan. Uzelf haalde uw medische toestand niet aan als reden voor een vrees bij terugkeer naar

Eritrea (CGVS p. 14-15).

Verder dient te worden opgemerkt dat de door u ingeroepen medische redenen geen verband houden

met de criteria van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 78/3 van de

Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake

subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de

geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de

staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

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. Verzoekschrift en stukken

2.1. Verzoeker voert de schending aan van “Artikel 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951

betreffende de status van vluchtelingen; Artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 48/7 van de wet van 15

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

vreemdelingen (hierna de wet van 15 december 1980 genoemd); Artikel 4, § 1, 3 en 4 van de richtlijn

2011/95/EU van het Europees parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de

erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming

genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor

subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming; Artikel 3 Europees Verdrag

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 04.11.1950 te Rome en

goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 (hierna "EVRM"); De materiële motiveringsplicht als algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur en zoals voorzien in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de artikelen

2 en 3 van de Wet van 29/07/1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandeling; Het zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginsel van behoorlijk bestuur”.

Aangaande zijn illegaal vertrek uit Eritrea stelt verzoeker:

“Het CGVS stelt eerst en vooral dat het allerminst aannemelijk is dat verzoeker illegaal het land heeft

verlaten. Hiervoor baseert het zich grotendeels op de tegenstrijdige verklaringen die verzoeker heeft

afgelegd.

Wat de beoordeling zelf van deze tegenstrijdigheden betreft, verwijst verzoeker naar punt 3.

Hier wil hij aantonen dat er voldoende elementen aanwezig zijn om te besluiten tot een illegaal vertrek.
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Paspoort in Sudan - De eerste en belangrijkste vaststelling is dat hij slechts een paspoort afgeleverd

krijgt in Sudan.

Verzoeker legt hiervoor een kopie van een ontvangstbewijs neer dat hij heeft verkregen op de

ambassade van Sudan in Khartoum (stuk 3).

Het document betreft de administratieve kosten voor de procedure van een paspoort en toont aan dat

deze voldaan zijn.

Het is duidelijk dat dit document in Sudan is opgesteld aangezien de aangerekende kosten in Sudanese

pond staan weergegeven. Het gaat om een bedrag van 1.200,00 SDG.

Verder valt uit het ontvangstbewijs af te leiden dat het is opgesteld op 17 september 2014. Dit spoort

volledig met de datum waarop de geldigheid van zijn paspoort ingaat, zijnde 02.10.2014. (stuk 6)

Verzoeker wenst hierbij nog te onderlijnen dat hij zijn paspoort kon verkrijgen door zich, in het bezit van

een nationale identiteitskaart van Eritrea (stuk 16), als student aan te bieden op de ambassade (stuk

17).

Het CGVS vindt dit ongeloofwaardig. Hoewel hij in augustus 2014 afstudeert, is het helemaal niet

vreemd dat hij op dat ogenblik nog een paspoort op die basis kan verkrijgen. De studentenkaart van

verzoeker is dan eenvoudigweg nog geldig.

Ten slotte wenst verzoeker uw Raad mee te delen dat het Eritrese personeel in ambassades en

consulaten niet steeds rigoureus de richtlijnen opvolgt.

In zijn specifieke geval worden zijn status als student en het bewijs van Eritrees staatsburger dat hij

aanbrengt met zijn nationale identiteitskaart, als voldoende geacht om hem een paspoort af te leveren.

Zijn status van student maakte ook dat hij geen 2% taks dient te betalen. De vraag naar een al dan niet

illegaal vertrek uit Eritrea was zo in de feiten niet aan de orde, hoewel dit an sich had gekund zoals het

CGVS betoogt.

Deze praktijk waarbij een zekere discretionaire bevoegdheid wordt toegestaan aan personen werkzaam

op buitenlandse posten, is ook bevestigd door een publicatie van de Tilburgse universiteit over de 2%

belasting (stuk 4). Volgend tekstfragment maakt dit duidelijk: […]

Op die wijze heeft verzoeker dan ook geloofwaardig aangetoond dat hij in september 2014 met succes

een aanvraag voor een paspoort heeft ingediend bij de Eritrese ambassade in Sudan.

Zeer weinig vrijstellingen om het land te verlaten - Daarnaast is het noodzakelijk te onderlijnen dat er

zeer weinig mogelijkheden zijn om het land legaal te verlaten, des te meer geldt dit voor

jongvolwassenen.

Een rapport van EASO uit september 2019 maakt dit glashelder (stuk 5). Als wettelijke reden wordt

bijvoorbeeld een ernstige, medische aandoening opgegeven of de categorie voormalige

onafhankelijkheidsstrijders.

Uit het EASO-rapport wordt bovendien duidelijk dat voor - 40-jarigen een vrijstelling de facto uitgesloten

is. Op pagina 43 staat het volgend te lezen: […]

Als student zou hij in theorie ook een exit visa kunnen krijgen.

De criteria die nodig zijn om een exit visa te verkrijgen van de Eritrese overheid en opgesomd staan op

pagina 44 van bovengenoemd rapport laten er echter geen twijfel over bestaan dat deze criteria in dit

geval niet vervuld zijn:

• statement on the reasons for travelling;

• valid passport, or identity card for travelling to Ethiopia or Sudan;

• valid entry visa of the destination country, if needed;

• proof of exemption or release from national service;

• further identity documents such as identity cards, birth certificates, health certificates

etc.;

• supporting letter issued by the local administration and/or the employer.

Verzoeker heeft juist aangetoond dat hij pas in Sudan over een geldig paspoort beschikte.

Het is dus onmogelijk dat verzoeker over een exit visa kon beschikken wanneer hij Eritrea verlaten heeft

in 2010.

Verzoeker kan dan ook niet aanvaarden dat het CGVS geen rekening houdt met deze feitelijke

vaststellingen.

Overeenkomstig vaste rechtspraak van de Raad van State en van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen houdt de materiële motiveringsplicht immers in dat iedere administratieve

rechtshandeling moet steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en

die in rechte ter verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen worden genomen (RvS 25

november 2014, nr. 229.301; Rw 1 februari 2016, nr. 161.429).

Een motivering die enkel steunt op de aanwezigheid van incoherenties in het asielrelaas van verzoeker,

zonder rekening te houden met feitelijke beschikbare informatie, kan niet volstaan om te voldoen aan de
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materiële motiveringsplicht. Het CGVS schendt dan ook dit algemeen beginsel van behoorlijk bestuur

net als zijn zorgvuldigheidsplicht.

Uit de vaststelling dat verzoeker niet op geloofwaardige wijze kan behoren tot één van de beperkte

categorieën die het toegelaten is het land te verlaten met een exit visa, kan immers aannemelijk afgeleid

worden dat hij illegaal Eritrea is ontvlucht.”

Wat betreft verzoekers profiel voert het verzoekschrift aan:

“Nadat verzoeker heeft duidelijk gemaakt op illegale wijze Eritrea verlaten te hebben, is het noodzakelijk

alle elementen naar voren te brengen die leiden tot zijn gegronde vrees voor vervolging bij terugkeer.

De Eritrese nationaliteit - Primordiaal is de vaststelling dat de nationaliteit van verzoeker niet in vraag

wordt gesteld. In de aangevochten beslissing bevestigt het CGVS dat verzoeker de Eritrese nationaliteit

heeft: […] (p. 5)

Verzoeker zal hieronder in verschillende punten aantonen hoe hij, als 34-jarige Eritrese man, een profiel

heeft die vrees voor vervolging geheel rechtvaardigt.

1. Gevolgen terugkeer van uitgezette, Eritrese asielzoeker - Uit een rapport van de Zwisterse ngo OSAR

dd. 19.09.2020 (stuk 12) blijkt dat het zeer moeilijk op te volgen is wat het lot van een uitgezette

asielzoeker is: […] (p. 5, uitgeschreven informatie bezorgd aan OSAR door een expert over Eritrea die

het land reeds sinds decennia bestudeert en kan buigen op een zeer uitgebreid netwerk binnen de

Eritrese diaspora, 4 juni 2020)

Dat zeer weinig geweten is over het lot van uitgeproceerde asielzoekers bij terugkeer, maakt duidelijk

dat het regime hun lot met alle middelen probeert te verzwijgen. Dit doet het ergste vermoeden.

Wat toch van informatie doorsijpelt, bevestigt ook deze vermoedens, zo staat in hetzelfde OSAR-

rapport: […]

Naast een gedwongen terugkeer biedt een vrijwillige terugkeer ook geenszins een gunstiger

vooruitzicht, zo vervolgt het OSAR-rapport uit 2019.

Voor Eritreeërs waarvan hun asielprocedure zonder internationale bescherming is afgelopen en geen

toekomst meer zien in dat land, wacht bij een vrijwillige terug een hoogst onzeker en gevaarlijk lot: […]

2. De onbepaalde duur van de legerdienst - Ondanks dat het conflict tussen Ethiopië en Eritrea officieel

in rustiger vaarwater zit na een vredesakkoord uit 2018, kan absoluut geen gewag gemaakt worden van

rust in en tussen beide landen, wel in tegendeel.

Zo woedt er een burgeroorlog in Ethiopië en heeft dit ook consequenties voor Eritrea.

Een artikel op de nieuwssite vrt.be/NWS van 15 november 2020 neemt volgende betekenisvolle

conclusies (stuk 7): […]

Onder meer door deze gespannen situatie hoeft het dan ook niet te verbazen dat waarnemers weinig

verandering vaststellen in het Eritrese militaire beleid. Het hoger vernoemde EASO-rapport illustreert dit:

[…]

Zoals reeds hoger aangegeven, is een vrijstelling van legerdienst krijgen voor de leeftijd van 40 jaar,

uiterst zeldzaam.

Het EASO-rapport uit 2019 (stuk 5) stelt dat het niet eenvoudig is een gemiddelde duur van de

legerdienst in Eritrea te bepalen: […]

Verzoeker ontvlucht Eritrea in juli 2010 op de leeftijd van 26 jaar. Het is bijgevolg veruit het meest

aannemelijk ervan uit te gaan dat verzoeker zijn legerdienst nog niet volbracht heeft.

Verzoeker verklaart bovendien dat hij sinds zijn gevangenschap in Meiter opgenomen is in de militaire

component van de legerdienst. Deze is harder dan de burgercomponent. In zijn interview bij het CGVS

spreekt verzoeker hier als volgt over: […]

Deze harde omstandigheden vinden ook bevestiging in het hoger vernoemde EASO-rapport: […]

Tevens blijkt uit het datzelfde rapport dat een vrijstelling uit de militaire component bijna onmogelijk is:

[…]

De onder verplichte legerdienst vallende leeftijd van verzoeker, de nog steeds zeer lange legerplicht in

Eritrea als ook het behoren tot de militaire tak van die legerdienst maken duidelijk dat verzoeker zijn

militaire dienst vroegtijdig onderbroken heeft.

Door vervolgens weg te vluchten naar Sudan, zijn enige optie, verlaat hij illegaal het land wat bij een

terugkeer ernstige risico's op vervolging inhoudt.
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Verzoeker benadrukt in deze dat hij zijn studies in augustus 2014 heeft beëindigd. Zelfs in het geval hij

over een beweerde exit visa zou beschikt hebben toen hij Eritrea verliet in 2010, onttrekt hij zich nu bijna

6 jaar aan verplichte legerdienst.

Dat hij zijn verplichte legerdienst ontvlucht heeft, staat bijgevolg onomstotelijk vast.

Het CGVS doet naar dit alles echter helemaal geen onderzoek wegens incoherenties in het asielrelaas.

Een geheel van feitelijke omstandigheden die rechtstreeks aanleiding geven tot ernstige vervolging

worden zo in zijn totaliteit verwaarloosd. Dit is onbegrijpelijk lichtzinnig en onzorgvuldig.

Een rapport van de Immigration and Refugee Board of Canada, nota bene gebruikt door het CGVS,

schetst hoe de Eritrese overheid zulke individuen beschouwt (stuk 13): […]

3. Vlucht uit gevangenschap - Naast de desertie onderlijnt verzoeker dat hij niet enkel het land illegaal

heeft verlaten door zijn legerdienst te onderbreken, tevens is hij ontsnapt uit militaire detentie in Gerset.

De redenen van zijn ontsnapping maken bovendien duidelijk dat hij zich verzet tegen het gevoerde

beleid in Eritrea. […](stuk 8, p. 9)

Het hoeft geen betoog dat dit de vrees voor vervolging nog reëler maakt.

Zijn weerspannige houding tegenover het regime en diens strenge en langdurige militaire dienst wordt

nogmaals duidelijk.

Nadat hij eerst wordt opgesloten wegens het verbergen van zijn nicht Y. om deze van legerdienst te

vrijwaren, ontsnapt hij zelf uit detentie tijdens zijn militaire dienst.

4. Algeheel onzekerheid bij terugkeer - Tenslotte dient opgemerkt te worden dat over de gevolgen van

een terugkeer zeer weinig geweten is, zoals het EASO-rapport uit 2019 optekent: […]

Een mildere houding zou aangenomen worden bij voornamelijk oudere en regeringsgezinde Eritreeërs

die terugkeren, al is ook dit niet zeker. Het spreekt voor zich dat verzoeker tot deze enigszins beter

beschermde categorie niet behoort.

Bovendien is het ook verre van duidelijk of de betaling van een 2%- belasting, hetgeen verzoeker niet

heeft gedaan, wezenlijk veel verschil zou uitmaken bij een terugkeer: […]

Het harde optreden van het militair regime ten aanzien van terugkeerders is met andere woorden

duidelijk wijdverspreid aanwezig. Zelfs diegene die zich kunnen regulariseren, zijn immers allerminst vrij

van vervolging.

Bovenstaande elementen maken duidelijk dat verzoekers profiel een zeer groot risico voor vervolging

inhoudt.

Niet alleen heeft hij nooit de 2% diasporataks betaalt, tevens wist hij bij detentie het land te ontvluchten.

Door het gegeven dat verzoeker minder dan 40 jaar is en dus met zekerheid onderworpen is aan

legerdienst, beëindigt hij duidelijk zijn verplichte militaire dienst vroegtijdig.

Hij behoort op die wijze tot een categorie mensen waar het regime zeer weinig genade voor toont. Zij

worden immers aanzien als verraders.

Het is bijgevolg volstrekt onredelijk en onbegrijpelijk dat het CGVS aan verzoeker verwijt dat deze geen

zicht geeft op zijn werkelijk profiel. Het individuele relaas bevat immers voldoende feitelijke elementen

die een duidelijk kwetsbaar profiel naar voren brengen die een vrees voor vervolging aannemelijk

maakt.”

Aangaande de incoherente verklaringen, laat verzoeker gelden:

“Gelet op het bovenstaande is het onaanvaardbaar dat de weigeringsbeslissing enkel gebaseerd is op

incoherente verklaringen.

Verzoeker wenst te benadrukken dat verschillende redenen aan de oorzaak liggen van vastgestelde

tegenstrijdigheden.

Het is gepast te onderlijnen dat de vastgestelde incoherenties geen afbreuk doen aan de hoofdlijnen

van het asielrelaas.

1. De afwezigheid van een Saho tolk - Verzoeker wil bij deze duidelijk stellen dat zijn moedertaal het

Saho is. Dit is een lokale volkstaal die wordt aanzien als één van de 9 streekgebonden talen in Eritrea,

(stuk 14)

Het is enigszins opmerkelijk dat een tolk die taal machtig enkel bij het laatste interview voor de Noorse

asielinstanties, dd. 14.04.2018, aanwezig kon zijn.

Het interview bij het Commissariaat-generaal is, net als de overige Noorse, in het Tigrinya gebeurd.

Verzoeker heeft tijdens het eerste interview in Noorwegen, dd. 21.04.2017, melding gemaakt van

problemen met de tolk.

Naar eigen zeggen spreekt hij het Tigrinya iets minder goed dan het Engels. Zijn niveau dient als matig

te worden omschreven.
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De klacht maakt alvast duidelijk dat hij het Tigrinya niet voldoende machtig is. Logischerwijze zorgt het

er dan ook voor dat hij niet alles goed begreep wat zich vertaalt in incoherente antwoorden of zaken die

op het eerste zicht tegenstrijdig lijken.

Verzoeker erkent dat hij ook voor het CGVS had moeten herhalen een tolk Saho te willen. Hij ging er

echter vanuit dat zo'n tolk moeilijk gevonden kon worden gezien zijn Noorse ervaringen hieromtrent.

Daarnaast verkoos hij niet moeilijk te doen en zich positief op te stellen. Zijn erkentelijke houding

tegenover de Belgische autoriteiten verklaart dit.

2. Psychotraumatische stoornissen - Sinds zijn vlucht uit Eritrea in juli 2010 heeft verzoeker nauwelijks

rust gekend.

Verzoeker wijst er in deze op dat hij, na zijn traumatiserende vlucht, ongeveer 4,5 jaar geleden in

Europa is aangekomen. Ook sindsdien leeft hij nog steeds in grote onzekerheid over zijn toekomst.

Ter beschrijving van zijn mentale toestand legt verzoeker een psychologisch attest neer dd. 10.02.2021,

opgemaakt door klinisch psycholoog P. JACQUES (stuk 9)

Hierin stelt M. JACQUES dat bij verzoeker zich psychotraumatische symptomen manifesteren. Zo is

onder meer sprake:

- Hyperwaakzaamheid

- Slaapproblemen

- Wanhoop

- Toestand van dissociatie

Zoals verzoeker zelf aangeeft in het eerste Noorse interview beïnvloedden deze psychotraumatische

stoornissen, zeker in het verleden, ernstig zijn verklaringen.

Toch is het gepast te onderschrijven dat steeds enkele sleutelevenementen consistent terugkeren:

- De militaire opleiding in Sawa, gecombineerd met studie

- Studie in Asmara

- De gevangenschap in Meiter en Gerset als de directe aanleiding van zijn vlucht, volgend op de

gebeurtenissen met zijn nicht

- Het vluchttraject Eritrea-Sudan-Libië-Italië

In deze verwijst verzoeker terug naar een passage gedurende het eerste interview in Noorwegen, dd.

21.04.2017 (stuk 10): […]

Deze lijn van gebeurtenissen blijft na zijn interview bij het CGVS nog steeds de basis van zijn

asielrelaas.

Verzoeker herinnert in deze aan de rechtspraak van uw Raad: […]

Deze uitspraak ligt in lijn met wat het UNCHCR-Handboek in paragraaf 199 voorschrijft: […]

Zoals uit het psychologisch attest verder nog blijkt, volgt verzoeker voor het ogenblik tweemaandelijks

therapie bij M. JACQUES. Zijn toestand is licht verbeterd.

Er is in de beoordeling manifest te weinig rekening gehouden met de psychische problemen van

verzoeker.

3. Moeilijke periode na aankomst in Europa - Tot slot benadrukt verzoeker dat zijn aankomst in Europa

om verschillende redenen bijkomende moeilijkheden met zich meebracht.

Bij zijn vlucht van Libië naar Italië heeft verzoeker zich verwond aan zijn voet. Hiervoor legt hij ter

staving medische attesten neer uit Italië en Noorwegen (stuk 11).

De problemen aan zijn rechtervoet bezorgen hem nog steeds last. Daarnaast heeft hij ook

hartproblemen. Ter staving legt hieromtrent een attest neer van het Rode Kruis Marche-en-Famenne en

van het Universitair ziekenhuis van Luik (stuk 15).

Fysieke problemen achtervolgen hem bijgevolg reeds zijn hele tijd in Europa, hetgeen hem bijkomend

verontrust.

Na zijn eerste interview in Noorwegen is bovendien zijn grootmoeder overleden.

Aangezien hij na het vroege heengaan van zijn moeder grotendeels door haar wordt opgevoed, was hun

band zeer sterk, haast moederlijk. Dit maakt de zo reeds psychisch labiele toestand waarin verzoeker

zich bevond, nog ernstiger.

Ter volledigheid wenst verzoeker nog toe te voegen dat bij de aanvraag sommige documenten van

iemand anders verkeerdelijk zijn toegevoegd. Het Commissariaat wijst hier terecht op. Het gaat echter

om attesten die bij het centrum Rode Kruis van Hotton per vergissing in zijn dossier zijn terechtgekomen

en aldus doorgestuurd.

Besluitend stelt verzoeker dat hij op deze wijze duidelijk heeft gemaakt dat er enerzijds redenen bestaan

waarom zijn verklaringen incoherente passages bevatten, dat anderzijds evenzeer duidelijk is dat de

basis van zijn asielrelaas consequent hetzelfde is gebleven.”

Inzake de vluchtelingenstatus besluit verzoeker:
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“De hierboven genoemde redenen maken het des te meer onbegrijpelijk dat enkel belang wordt gehecht

aan tegenstrijdige verklaringen.

Verzoeker heeft op basis van verschillende, feitelijke informatie immers aannemelijk gemaakt dat hij

illegaal naar Sudan is gevlucht. Zo heeft hij onder meer duidelijk gemaakt dat hij bij zijn vlucht, hoe dan

ook, nog verplichte legerdienst had.

Zelfs indien hij dus legaal het land zou verlaten hebben, zoals het CGVS verkeerdelijk beweert, diende

hij hierna zijn legerdienst verder te zetten.

Bovendien is met objectieve informatie aangetoond dat verzoeker bij terugkeer een reëel gevaar loopt

op gevangenschap en vervolging.

Dat over dit alles zelfs geen verder onderzoek is gebeurd, ondanks het bijzonder kwetsbare profiel van

verzoeker naar vervolging toe, kan dan ook absoluut niet aanvaard worden.

Het is in deze gepast eraan te herinneren dat er een medewerkingsplicht rust op de asielinstanties.

Artikel 48/6, § 1, eerste lid van de wet van 15 december 1980 stelt dat: […]

In verschillende arresten heeft uw Raad dan ook in die lijn geoordeeld dat: […]

In het onderhavige geval gaat het om het onderzoek dat door het CGVS moet worden uitgevoerd.

Het is de taak van de bevoegde asielinstantie om mee te werken aan de vaststelling van de feiten, door

alle relevante feiten te beoordelen en alle middelen in te zetten waarover deze beschikt om de nodige

bewijzen te verzamelen en een analyse "à charge en à décharge" uit te voeren.

De Raad beschikt echter over onvoldoende onderzoeksbevoegdheid. De beslissing derhalve minstens

te worden vernietigd op grond van artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet opdat de

CGVS de nodige onderzoeksmaatregelen kan stellen, en met name om verzoeker te horen hieromtrent.”

Betreffende de subsidiaire bescherming voert het verzoekschrift aan:

“Bij de bespreking van het profiel van verzoeker wordt onder punt 1.2.4. reeds de aandacht gevestigd

dat niet alleen -40-jarige mannen het risico lopen beschouwd te worden als verraders bij terugkeer.

Een terugkeer houdt ook in algemene zin risico's in.

Zo is reeds besproken dat het allerminst duidelijk is dat bij betaling van de 2% taks men niet zal

opgepakt worden en niet tot legerdienst wordt verplicht met vormen van dwangarbeid.

Hetzelfde kan gezegd worden over de berouwbrief waar ook het CGVS naar verwijst. Het ondertekenen

van een brief waarbij men erkent fouten te hebben begaan en aanvaardt een straf hiervoor te

ondergaan, biedt geen enkele garantie op een menswaardige terugkeer.

Volgende passage uit het reeds aangehaalde Immigration and Refugee Board of Canada rapport uit

2017 schetst dit op volgende wijze: […]

Deze vaststelling maakt nogmaals duidelijk dat het regime in Eritrea willekeurig optreedt en een

terugkeer an sich een risico op ernstige schade inhoudt, zijnde een onevenredig zware bestraffing door

langdurige opsluiting en verplichte legerdienst.

Verzoeker herhaalt, met verwijzing naar punt 1.2.2., dat recentere bronnen stellen dat er geen indicaties

zijn dat het regime veranderd is aangaande zijn harde, militaire lijn.

Het maakt dat de bevindingen uit 2017 nu nog gelden, of althans niet kunnen worden tegengesproken

door objectieve bronnen die het CGVS zou aanhalen.

Het OSAR-rapport bevestigt dit eens te meer (stuk 12): […]

Het CGVS doet hiernaar echter geen enkel onderzoek en acht het voldoende te verklaren dat verzoeker

niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade bij terugkeer.

Door op zo'n wijze bevestigde feiten niet in overweging te nemen, laat staan te onderzoeken schendt

het CGVS manifest zijn medewerkingsplicht als ook zijn materiële motiveringsplicht.

Verzoeker benadrukt in deze nog dat de Raad van State in 2013 oordeelt dat men de asielzoeker niet

kan verwijten niet te kunnen aantonen dat hij in concreto een risico op vervolging loopt bij terugkeer: […]

Rekening houdend met bovenstaande, algemene informatie over terugkeerders kan enkel worden

vastgesteld dat verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus moet worden toegekend.

Minstens moet worden vastgesteld dat het onderzoek van het CGVS hiernaar niet afdoende is om de

weigering te schragen. Gezien uw Raad niet over de nodige onderzoeksbevoegdheid beschikt. dient de

beslissing minstens te worden vernietigd op grond van artikel 39/2. 5 1, tweede lid, 2° van de

Vreemdelingenwet zodat het CGVS de nodige onderzoeksdaden kan stellen.”

2.2. Bij het verzoekschrift voegt verzoeker:

“3) Ontvangstbewijs dd. 17.09.2014;

4) Tilburg University, "The 2% Tax for Eritreans in the diaspora', juni 2017;

5) EASA, "Eritrea National Service, exit and return, september 2019;

6) Kopie paspoort;

7) Vrt.be, "Strijders uit Tigray schieten raketten af op Eritrea: conflict in Ethiopië wordt nu



RvV X - Pagina 14

internationaal', 15 november 2020;

8) Persoonlijk onderhoud bij CGVS dd. 26.11.2020;

9) Psychologisch attest, dd. 10.02.2021;

10) Eerste interview in Noorwegen, dd. 21.04.2017;

11) Medische attesten uit Italië en Noorwegen betreffende zijn voetletsel;

12) OSAR, "Erythrée: Retouf', dd. 19.09.2020;

13) Immigration and Refugee Board of Canada, "Eritrea: Situation of people returning to the country

after they either spent time, claimed refugee status, or were seeking asylum abroad", juni 2017;

14) Journals.openedition.org, "Panorama de ia situation linguistique en Erythréd', geraadpleegd op

16.02.2021;

15) Medische attesten van Rode Kruis Marche-en-Famenne en UZ Luik;

16) Kopie identiteitskaart;

17) Certificaat van graad van bachelor, International University of Africa.”

Beoordeling

3. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale

bescherming een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een

verzoeker om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument

in te gaan.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan

internationale bescherming.

4. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden. De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en

omstandigheden’ in het kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale

bescherming, verloopt in twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand

van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien

de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn,

is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te werken om alle

elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze instanties ervoor te

zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene situatie in het land

van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker.
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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.

Wanneer de verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

5. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Eritrea uit vrees voor problemen omwille van zijn

desertie, zijn illegale grensoverschrijding naar Soedan en de algemene levensomstandigheden in Eritrea

(notities van het persoonlijk onderhoud (hierna: notities), p. 14-15).

Aan verzoekers asielrelaas kan echter geen geloof worden gehecht gezien:

- verzoeker tijdens zijn asielprocedures in Italië en Noorwegen vier verschillende geboortedata opgaf

en tijdens zijn Belgische asielprocedure twee verschillende geboortedata liet optekenen, wat reeds

afbreuk doet aan zijn algemene geloofwaardigheid;

- hij geen coherent beeld schetst van zijn levensomstandigheden en verblijfplaatsen in Eritrea omdat

zijn verklaringen hierover in Noorwegen en België niet overeenstemmen;

- verzoekers verklaringen in België wat betreft zijn tijd in Gerset, hoe hij die plaats ontvluchtte, hoe hij

hierna naar Golij reisde en hoelang hij in Tebeldiyah verbleef evenmin overeenkomen met wat hij

liet optekenen bij de Noorse asielinstanties;

- hij tijdens zijn Noorse asielprocedure ook tegenstrijdige verklaringen aflegde over het moment van

zijn vertrek uit Eritrea, daar hij aanvankelijk stelde dat hij Eritrea verliet in december 2015 om dit pas

tijdens zijn vierde interview aan te passen naar juli 2010;

- verzoeker het bezitten van een paspoort - waarmee hij van Soedan naar de Verenigde Arabische

Emiraten reisde - alsook zijn verblijf van 11 maanden in de Verenigde Arabische Emiraten

aanvankelijk verzweeg voor de Noorse en de Belgische asielinstanties.

6. In het verzoekschrift wordt aangevoerd dat zijn moedertaal het Saho - “een lokale volkstaal die wordt

aanzien als één van de 9 streekgebonden talen in Eritrea, (stuk 14)” - is, maar dat een tolk die deze taal

machtig is enkel bij het laatste interview voor de Noorse asielinstanties van 14 april 2018 aanwezig kon

zijn. Hij legt uit dat hij het Tigrinya minder goed dan het Engels spreekt en dat hij niet alles goed begreep

wat zich vertaalt in incoherente antwoorden of zaken die op het eerste zicht tegenstrijdig lijken. Hij

meent evenwel dat enkele sleutelevenementen steeds consistent terugkeren (stuk 10).

Inzake de Noorse asielprocedure blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal weliswaar aangaf

dat er problemen waren met de tolk bij de eerste drie interviews in Noorwegen, maar dit omwille van het

Tigrinya van de tolk en niet omwille van verzoekers (beweerdelijk matige) kennis van de taal (“Ik gaf

hem dezelfde case als ik u nu hier gaf, maar er waren incidenten die gebeurden, in NW er is een man

die vertaalde tijdens iv, maar hij was niet vloeiend in Tigrinya en hij was zwak om de boodschap aan de

PO te vertalen.”; notities, p. 14).

Dat de tolk in Noorwegen “niet vloeiend was in het Tigrinya” kan overigens bezwaarlijk verklaren

waarom bij drie verschillende interviews - met name op 23 februari 2017 in het kader van zijn relocatie

vanuit Italië naar Noorwegen, op 9 april 2017 tijdens zijn registratie bij de Vreemdelingeneenheid van de

politie en op 21 april 2017 in het kader van zijn verzoek tot internationale bescherming - consequent

verkeerd vertaald werd dat verzoeker Eritrea in december 2015 verliet, indien verzoeker telkens “juli

2010” zou hebben aangegeven. Verzoeker geeft overigens zelf aan dat andere verklaringen wél correct

vertaald werden tijdens het eerste interview van 21 april 2017 (stuk 10).
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Waar verzoeker aangaf dat zijn laatste interview op 14 april 2018 wel goed verliep omdat er een andere

tolk was en hij zich beter voelde (cf. notities, p. 14), merkt de Raad op dat zijn verklaringen tijdens dat

interview - over zijn tijd in Gerset, hoe hij die plaats ontvluchtte en hoe hij hierna naar Golij reisde -

evenmin stroken met wat hij vertelde op het Commissariaat-generaal.

7. Omtrent de Belgische asielprocedure wordt in het verzoekschrift aangevoerd dat het interview bij

verweerder (net als de overige Noorse) in het Tigrinya gebeurde, dat hij het Tigrinya minder goed dan

het Engels spreekt en hij niet alles goed begreep wat kan leiden tot incoherente antwoorden of zaken

die op het eerste zicht tegenstrijdig lijken en dat hij geen tolk Saho heeft gevraagd omdat hij ervan

uitging dat dergelijke tolk moeilijk gevonden kon worden gezien zijn Noorse ervaringen hieromtrent.

In het kader van verzoekers verzoek om internationale bescherming in België wordt in zijn bijlage 26 van

15 mei 2019 gesteld dat verzoeker “verklaart bijstand te verzoeken van een tolk die de taal Tigrinya

beheerst tijdens het onderzoek van zijn (haar) verzoek om internationale bescherming en wordt er van

in kennis gesteld dat de taal waarin zijn (haar) verzoek om internationale bescherming onderzocht zal

worden door de bevoegde instanties het Nederlands is”.

In de verklaring betreffende procedure, op de Dienst Vreemdelingenzaken afgelegd op 17 juni 2019, liet

verzoeker noteren de hulp van een tolk te verlangen en het Tigrinya voldoende te beheersen om de

problemen die geleid hebben tot zijn vlucht te verwoorden en hierover vragen te beantwoorden.

Het kan verweerder dan ook niet verweten worden een tolk Tigrinya voorzien te hebben voor het

persoonlijk onderhoud.

Verzoeker werd tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal meermaals gevraagd

of hij de tolk Tigrinya begreep, waarop verzoeker telkens bevestigend antwoordde (notities, p. 2, 16).

Verzoeker verklaarde zelfs uitdrukkelijk dat de communicatie met de tolk Tigrinya “vloeiend” en

“duidelijk” was (cf. notities, p. 14).

Gelet op wat voorafgaat, volstaat het niet om na confrontatie met tegenstrijdigheden te stellen dat deze

te wijten zijn aan een beweerdelijk slechts “matige” kennis van het Tingrinya, de taal van het onderhoud

die hij zelf heeft gekozen. Uit niets blijkt dat wat in de notities van het persoonlijk onderhoud werd

opgenomen niet overeenstemt met wat hij verklaard heeft, noch dat de bestreden beslissing gebaseerd

is op de weergave van een onvolledig en onjuist onderhoud. Verzoeker beperkt zich verder tot het uiten

van enkele algemene beweringen, maar hij toont geenszins aan de hand van concrete elementen of

argumenten aan wat hij niet goed begrepen zou hebben of welke antwoorden incoherent waren omwille

van de taal. Evenmin werkt hij in concreto uit hoe dit een invloed zou hebben gehad op de bestreden

motieven en beslissing.

8. Volgens het verzoekschrift werd er te weinig rekening gehouden met de psychotraumatische

stoornissen van verzoeker die zijn verklaringen beïnvloedden. Hij legt een psychologisch attest van 10

februari 2021 neer, opgemaakt door klinisch psycholoog P. Jacques (stuk 9). Hij wijst tevens op de

verwondingen aan zijn voet (stuk 11), zijn hartproblemen (stuk 15) en het overlijden van zijn

grootmoeder. Dit zijn volgens hem elementen die zijn “reeds psychisch labiele toestand nog ernstiger”

maken en verklaren de incoherente passages.

Het door verzoeker neergelegde psychologisch attest van 10 februari 2021 maakt melding van “une

symptomatologie psychotraumatique résultant des menaces sur sa vie, des violences subies dans son

pays, des conditions de voyage pour atteindre l’Europe, et de la longueur des procédure de de demande

de protection : troubles du sommeil, hypervigilance, ruminations, désepoir, ruminations, état dissocié

(comme ailleurs),...” (vrije vertaling : “psychotraumatische symptomen als gevolg van de bedreigingen

van zijn leven, het geweld in zijn land, de omstandigheden van de reis om Europa te bereiken en de

duur van de procedure om bescherming te vragen: slaapstoornissen, hypervigilantie, piekeren,

wanhoop, herkauwen, gedissocieerde toestand (zoals elders),...”. De medische attesten hebben

betrekking op de voet- en hartproblemen van verzoeker.

Er wordt door de Raad niet getwijfeld aan de bewijskracht van deze stukken. De beoordeling van de

bewijswaarde van een attest betreft een feitelijke appreciatie die de Raad toekomt. Hierbij wordt

rekening gehouden met het geheel van de voorliggende elementen opgenomen in het administratief

dossier en het verzoekschrift. Een medisch of psychologisch rapport kan niet als alleenstaand worden

gezien binnen een verzoek om internationale bescherming.
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Het maakt deel uit van het geheel van de elementen die voorliggen ter beoordeling van de nood aan

internationale bescherming en het gewicht dat hieraan wordt gegeven dient dan ook bepaald te worden

binnen dit geheel.

Hoewel de voorgelegde stukken het bestaan van bepaalde mentale en fysieke letsels kan aantonen,

vormen deze attesten geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de genoemde problemen en

letsels werden opgelopen, noch voor het feit dat de letsels werden opgelopen voordat verzoeker zijn

land van herkomst verliet. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen problemen, maar kan nooit met volledige

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de verwondingen of mentale

problemen werden opgelopen en dient zich hiervoor te steunen op de verklaringen van de patiënt.

Dit geldt des te meer in het geval van een attest, opgesteld door een psycholoog. Meer nog dan in het

geval van een arts die zich kan verlaten op fysieke letsels en symptomen, is een psycholoog of een

psychiater bij het vaststellen van zijn diagnose en de eventuele achterliggende feiten immers afhankelijk

van hetgeen hem in de gezegden van zijn patiënt wordt aangereikt. Eventuele vermoedens over de

oorzaak van de psychologische problemen zijn dan ook gebaseerd op de verklaringen van verzoeker en

dit binnen de context van psychologische hulpverlening, wat een andere inslag heeft dan het onderzoek

naar de nood aan internationale bescherming. Het psychologisch attest vermeldt overigens uitdrukkelijk

dat verzoekers psychische problemen ook voortkomen uit zijn traject richting Europa en de duur van de

asielprocedure.

In het licht van het gehele dossier kunnen voornoemde psychologische en medische stukken de

geloofwaardigheid van het asielrelaas niet herstellen, noch het bestaan van een risico op problemen bij

terugkeer naar Eritrea aannemelijk maken.

Evenmin kunnen deze stukken aantonen dat verzoeker niet in staat zou zijn om gehoord te worden in

het kader van zijn asielprocedure of dat de voorgehouden psychische of fysieke problemen van die aard

zijn om een negatieve invloed te hebben gehad op de behandeling van zijn verzoek om internationale

bescherming. Het feit dat een persoon een psychische aandoening of een verstandelijke beperking

heeft, geeft op zichzelf immers niet aan dat de verzoeker om internationale bescherming niet in staat is

om het verzoek om internationale bescherming te begrijpen en er effectief aan deel te nemen (cf. UN

High Commissioner for Refugees (UNHCR), Procedural Standards for Refugee Status Determination

Under UNHCR's Mandate, 26 augustus 2020, p. 89). Waar het psychologisch attest aangeeft dat “Mr

nous explique que, arrivé en Norvège dans un état traumatique, ses troubles de mémoire ont influencé

ses déclarations.” (vrije vertaling: “Mijnheer legt uit dat zijn geheugenproblemen, na in een traumatische

toestand in Noorwegen te zijn aangekomen, van invloed zijn geweest op zijn verklaringen”) blijkt dit

enkel gebaseerd op zijn eigen verklaringen over zijn geestelijke toestand ten tijde van zijn

asielprocedure in Noorwegen. Verder geeft het attest aan dat verzoeker op heden alleszins wél in staat

is om een coherent relaas af te leggen (“Mr a toujours des symptômes dissociatifs, mais est capable de

faire un récit cohérent.” – vrije vertaling: “Mijnheer heeft nog steeds dissociatieve symptomen, maar is in

staat om een samenhangend verhaal te geven”).

9. Bijgevolg hecht de Raad geen geloof aan verzoekers beweerde desertie en zijn illegaal vertrek uit

Eritrea. Dat verzoeker nalaat zijn waarachtige levensomstandigheden en wijze van vertrek aan te geven,

doet dan ook vermoeden dat hij meende dat zijn ware relaas geen aanleiding zou geven tot

internationale bescherming.

Uit het voorgaande kan dan ook enkel worden afgeleid dat verzoeker in werkelijkheid het land niet op

een illegale wijze verlaten heeft en waarbij het vrijgesteld zijn van de nationale dienstplicht een

voorwaarde is ter verkrijgen van een toestemming om het land op legale wijze te verlaten (“Eritrea:

National service, exit, and return Country of Origin Information Report” van September 2019, p. 43-45).

Hieruit volgt dat verzoeker dan ook geen vervolging dient te vrezen wegens desertie en/of een illegaal

vertrek uit het land

10. Waar in het verzoekschrift gewezen wordt op de voorwaarden om in Eritrea een exit-visum te

verkrijgen (stuk 5) en wordt aangevoerd dat verzoeker niet kan behoren tot één van de beperkte

categorieën die het toegelaten is het land te verlaten met een exit visum, dient te worden vastgesteld dat

verzoeker er met zijn wisselende en incoherente verklaringen over zijn levensloop en -omstandigheden

niet in slaagt aan te tonen dat hij niet over een exit-visum beschikte.
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Dit geldt des te meer aangezien verzoeker de kopie van een Eritrees paspoort en identiteitskaart

bijbrengt en bijgevolg aangenomen moet worden dat hij kennis heeft van het belang van correcte

gegevens inzake zijn identiteit.

11. Verzoeker voert aan dat hij in Soedan een paspoort verkreeg door zich, met een nationale

identiteitskaart van Eritrea, als student aan te bieden op de ambassade en dat personen werkzaam op

buitenlandse posten een zekere discretionaire bevoegdheid hebben.

Verzoeker toont middels de kopie van voorgelegde paspoort echter niet aan dat hij hiervóór niet over

een ander paspoort beschikte. Eerst uitdrukkelijk ontkennen dat hij ooit een paspoort had en dan een

fotokopie van twee bladzijdes van een paspoort met afgiftedatum 2 oktober 2014 bijbrengen (stukken 3,

6), kan zijn illegale vlucht uit Eritrea in 2010 niet aantonen.

Uit de landeninformatie in het administratief dossier en bij het verzoekschrift (cf. stuk 4) blijkt overigens

dat Eritreeërs die het land onwettig verlaten hebben een spijtbrief moeten ondertekenen wanneer ze

consulaire diensten aan hun ambassades in het buitenland vragen. Het feit dat verzoeker, bij de

aanvraag van het paspoort in Soedan in 2014, inzake deze spijtbrief onwetend was in Noorwegen en dit

belangrijk document bij verweerder evenmin vermeldde (cf. notities 14), is een verdere aanduiding dat

hij Eritrea voorheen niet onwettig verlaten had.

12. Noch uit de landeninformatie in het administratief dossier noch uit de stukken bij het verzoekschrift

(stukken 5, 12, 13) blijkt dat Eritreeërs die legaal het land verlieten - en aldus vrijgesteld zijn/werden van

de nationale dienstplicht - vervolgingsproblemen zouden kennen bij terugkeer.

13. De stellingen in het verzoekschrift aangaande de behandeling van deserteurs bij terugkeer, de

onbepaalde duur van de legerdienst en de harde omstandigheden van het militaire component van de

legerdienst (stukken 5, 7), zijn niet dienstig gezien er geen geloof wordt gehecht aan verzoekers

desertie en illegaal vertrek.

Integendeel, uit het voorstaande blijkt dat verzoeker met de toestemming van de Eritrese autoriteiten,

waarbij het vrijgesteld zijn van de nationale dienstplicht een voorwaarde is, op legale wijze het land

verliet. Hoe dan ook volstaat een verwijzing naar algemene rapporten over en/of de algemene situatie in

het land van herkomst niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt

bedreigd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier -

gelet op voorgaande vaststellingen - in gebreke.

14. Verzoeker voert in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert tegen de motieven van

de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de administratieve procedure

overige neergelegde documenten zodat de Raad om dezelfde redenen als de commissaris-generaal

deze stukken niet in aanmerking neemt als bewijs van de door hem voorgehouden nood aan

internationale bescherming.

15. Verzoeker brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift voor het overige tot

het herhalen van het asielrelaas zoals verklaard bij de Belgische asielinstanties en het geven van

gefabriceerde post-factum verklaringen, persoonlijke vergoelijkingen en excuses om zijn andersluidende

verklaringen ten aanzien van de Noorse asielinstanties te vergoelijken, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

16. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het voordeel van

de twijfel niet worden gegund.

Bijgevolg kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

17. 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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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. De

stellingen in het verzoekschrift, aangaande problemen bij terugkeer en “dat het regime in Eritrea

willekeurig optreedt en een terugkeer an sich een risico op ernstige schade inhoudt, zijnde een

onevenredig zware bestraffing door langdurige opsluiting en verplichte legerdienst” (stukken 12-13),

tonen niet aan dat er in Eritrea een binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is,

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van

willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst, dermate hoog

is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar

een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige

bedreiging, quod non in casu.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

18. Vaste rechtspraak van de Raad van State stelt dat de uiteenzetting van een middel vereist dat zowel

de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou geschonden zijn als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 5 juni 2001, nr.

96.142). Het louter aanhalen van een schending van “artikel 4, § 1, 3 en 4 van de richtlijn 2011/95/EU

van het Europees parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming” zonder dit in concreto uit te werken,

faalt naar recht.

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

van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het onderzoek of een

persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de zin van artikel 3

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

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

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

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).

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

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

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

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet aan de orde.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig juni tweeduizend eenentwintig

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


