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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.416 van 6 november 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 18 juli
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 26 juni 2008.

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

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 1 september 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. POKORNY, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Verweerder voert de exceptie aan van onontvankelijkheid wegens de laattijdigheid van
het verzoekschrift. Uit het administratieve dossier blijkt dat de bestreden beslissing
aangetekend werd verstuurd op maandag 30 juni 2008 naar verzoekers gekozen woonplaats.
Bij ontstentenis van het tegenbewijs moet bijgevolg worden aangenomen dat de eerste dag
van de termijn donderdag 3 juli 2008 is en donderdag 17 juli 2008 de laatste nuttige dag is
voor de indiening van het verzoekschrift. Aangezien het verzoekschrift werd aangeboden ter
post op 18 juli 2008, is de vordering onontvankelijk ratione temporis.

1.2. Artikel 39/57 van de voormelde wet van 15 december 1980 bepaalt dat het beroep
ingesteld bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen beslissingen van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, moet worden ingediend
binnen een termijn van vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing waartegen het
gericht is.
De Raad dient uit te gaan van een weerlegbaar vermoeden van ontvangst van de
aangetekende brief. Gelet op de gemiddelde termijn waarmede poststukken onderweg zijn,
wordt de aangetekende zending geacht ontvangen te zijn op de derde werkdag te rekenen
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vanaf de dag na afgifte ter post van de aangetekende brief. Op de derde werkdag gaat
derhalve de beroepstermijn in, waarbij echter in acht moet worden genomen dat de aldus
bepaalde dies a quo, volgens een algemeen principe in verband met de berekening van de
termijn binnen een administratieve procedure, niet in de termijn wordt begrepen. In concreto
neemt de beroepstermijn aldus een aanvang om 0.00 uur van de dag na de derde werkdag
na de verzending van de betekening bij aangetekend schrijven.
Het begrip “werkdag” slaat ook op zaterdagen. Volgens de vaststaande rechtspraak zijn
werkdagen alle dagen van de week, behalve de zon- en feestdagen (RvS 9 december 1999,
nr. 83.994; RvS 28 januari 2002, nr. 102.951; Rvs 17 november 2003, nr. 114.626; RvS 18
februari 2004, nr. 128.250).
De bestreden beslissing is ter post aangeboden op maandag 30 juni 2008. De dies a quo is
donderdag 3 juli 2008 en de beroepstermijn heeft aldus een aanvang genomen op vrijdag 4
juli 2008. Derhalve is vrijdag 18 juli 2008 de laatste nuttige dag voor het indienen van het
verzoekschrift en is het beroep ontvankelijk.
De exceptie wordt verworpen.

2.  Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:

“U verklaart een Soedanees staatsburger te zijn van Berti origine en afkomstig van
Halid Hamed in de buurt van Tina, Noord-Darfur provincie. Vanaf uw 12de trok u met uw
vader en broer tijdens het landbouwseizoen naar Kutum om er gronden te bewerken. Na
uw 18de ging u vanuit Port Soedan naar Jordanië om er seizoensarbeid te verrichten.
Rond uw twintigste had u voldoende geld ingezameld om een huis te bouwen in Halid
Hamed. U keerde terug naar uw geboortedorp en baatte er een winkeltje uit. Na de
aanval op El Fasher in april 2003 viel uw regio echter onder de controle van de Zaghawa
en andere gewapende stammen. Vele mensen sloegen op de vlucht maar u bleef met
uw familie ter plaatse en voerde transporten en andere taken uit voor de stammen die
jullie domineerden. U moest ook wapens verstoppen voor de Zaghawa. In 2005 werd uw
dorp vervolgens aangevallen door de Janjaweed. Ze waren onder andere op zoek naar
verborgen wapens. Omdat uw vader aangaf geen wapens te bezitten, werd u zwaar
verminkt in het gezicht en kreeg u meerdere messteken in de armen. Uw vader was
echter niet op de hoogte van de verborgen wapens, waarop uw familie vermoord werd.
Enkel uw zus en uzelf sloegen erin te ontsnappen, zij het met verschillende
bestemmingen. U vluchtte naar uw oom in Port Soedan, maar keerde na 6 maanden
terug naar Darfur om uw zus te zoeken. Tijdens uw zoektocht werd u echter opgepakt
door de Janjaweed en in een put in de grond in het Jebel Murra gebergte vastgehouden
met een aantal andere ontheemden. Overdag werden jullie als slaven behandeld. Zo
dienden jullie onder andere geplunderde goederen te verslepen en kregen jullie amper te
eten. Op gegeven ogenblik verhuisden de Janjaweed naar een ander kamp. Nadat jullie
al hun goederen naar het nieuwe kamp verplaatst hadden, werden jullie plots vrijgelaten.
U keerde terug naar Port Soedan maar omdat u niet van daar was dreigde u in de kijker
te lopen en besloot uw oom dat u het land moest verlaten. Hij zorgde ervoor dat u
Soedan begin augustus per schip kon verlaten. U kwam op 19 augustus aan in België
en vroeg er de volgende dag asiel aan.”

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

4. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde
een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève
of een “reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie
van subsidiaire bescherming in aanmerking kan worden genomen.
Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u op vraag van de dossierbehandelaar en met
uw instemming aan een psychologisch evaluatieonderzoek werd onderworpen. Hieruit is
gebleken dat u waarschijnlijk  door belangrijke traumatische ervaringen bent gegaan en
als gevolg hiervan een goed aanwijsbaar en afgelijnd posttraumatische stressstoornis
(PTSD) ontwikkelde. Hoewel begrip kan en dient opgebracht te worden voor het
mogelijks door u opgelopen trauma, blijk t duidelijk  uit het psychologisch
evaluatieonderzoek dat enkel bij evocatie van de traumafeiten tijdens het interview
hiaten onvolledigheden en/of mineure contradicties vastgesteld kunnen worden (zie
verslag psychologisch evaluatieonderzoek van 19 maart 2008 in het administratief
dossier). U moet met andere woorden wel in staat zijn op redelijke en overtuigende wijze
uw beweerde Berti afkomst uit Darfur - de regio waar u uw problemen situeert -
aannemelijk  te maken, hetgeen in casu geenszins het geval is.
Vooreerst maakt u uw beweerde Berti origine niet aannemelijk.
Zo bleek u op de hoogte te zijn van het feit dat de Berti geen eigen taal meer spreken
(gehoorverslag CGVS dd 06/02/2008, p. 4), maar stelde u tijdens een later gehoor dat
de taal van de Berti het “Kumus” is (gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 9). Uzelf
spreekt het niet, maar uw grootvader deed dat wel. Geconfronteerd met het feit dat de
taal van de Berti gewoon het “Berti” wordt genoemd en dat deze taal reeds zeer lang
uitgestorven is, verklaarde u dat uw grootvader Kumus sprak omdat hij handel dreef en
bijgevolg met andere stammen in contact kwam. Logischerwijze gevraagd of het Kumus
dan een taal is van een andere stam, diende u het antwoord echter schuldig te blijven
(gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 9-10). Op basis van de informatie waarover het
CGV beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd gevoegd, kan
het Kumus alvast niet in verband gebracht worden met de Berti, noch met andere
Darfurese stammen. Deze taal wordt wel in beperkte mate in het noordoosten van
Soedan gesproken, langs de grens met Ethiopië, maar dus niet in Darfur (zie
landeninformatie).
Voorts kon u geen vooraanstaande Berti leiders aanduiden die hogergeplaatst zijn dan
de lokale Sjeik van uw dorp, en wist u niet wat de hoofdstad is van de Berti
(gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 8-9; gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p.
14). Gevraagd naar de Wali (gouverneur) van Noord-Darfur, waar uw dorp volgens uw
verklaringen van afhangt (gehoorverslag DVZ, nr. 9 en gehoorverslag CGVS dd
25/02/2008, p. 2), antwoordde u dan weer “Ali Kabar” in plaats van Osman Youssef Kibir
(gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 4). Nog opmerkelijker is evenwel dat u zelfs
niet op de hoogte bleek te zijn van het feit dat de Wali - en derhalve de hoogste
politieke leider - van Noord-Darfur eveneens een Berti is (gehoorverslag CGVS dd
25/02/2008, p. 9; gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 15). Tot slot bleek u evenmin
te weten wat het woord “Shertai” betekent (gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 9),
terwijl dit een titel is die door vooraanstaande traditionele leiders wordt gedragen, zowel
bij de Berti als bij andere stammen in de regio (zie landeninformatie).
Verder maakt u evenmin uw beweerde afkomst uit Halid Hamed in Darfur
aannemelijk.
Aanvankelijk  situeerde u Halid Hamed in de buurt van “Kebasha”, “Hishaya” en
“Lewayed” (gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 2). U tekende een weinig
overtuigende kaart van de regio waarin Halid Hamed gelegen is en situeerde uw dorp
uiteindelijk  op ongeveer 10 km van Mellit (gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 20-21
en kladblad). Tijdens het laatste gehoor op het CGVS tekende u een meer
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gedetailleerde kaart van uw regio, met dit verschil dat u Halid Hamed nu op 4-5 km van
Tina situeerde (gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 2-3 en kladblad voor tekening).
Dit is op zijn zachtst uitgedrukt zeer opmerkelijk  te noemen daar u Tina tijdens het
voorgaande gehoor nooit vermeldde, en Tina en Mellit bovendien op meer dan 200 km
van elkaar liggen in vogelvlucht (zie landeninformatie). Verder maakte u geen melding
meer van “Kebasha”, “Hishaya” of “Lewayed”, maar wel van een aantal andere k leine
dorpen in de omgeving, zoals “Manaweesh”, “Abu Salim” en “Chadi” (gehoorverslag
CGVS dd 22/04/2008, p. 3). Noch Halid Hamed, noch de andere door u opgesomde
dorpen werden echter teruggevonden in de buurt van Tina (zie landeninformatie).
Wanneer u dan gevraagd werd naar Abu Kutni, een dorp dat amper enkele k ilometers
van Tina is verwijderd (zie landeninformatie), situeerde u het volledig verkeerd op de
kaart (gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 12 en kladblad). Gevraagd naar (Khasan)
Basao, het volgende dorp gelegen op de weg van Tina naar Kornoi - dat u wel kon
aanduiden op de kaart -, bleek u niet eens te weten dat Basao een dorp is
(gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 12). Opmerkelijk  is eveneens dat u tijdens het
laatste gehoor Kutum correct situeerde ten aanzien van Tina en El-Fasher
(gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 4 en kladblad), terwijl u Kutum tijdens het
voorgaande gehoor nog volledig verkeerd situeerde ten oosten van El Fasher
(gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 6). Voorts dient gewezen te worden op het feit
dat u uw oogst volgens uw verklaringen verkocht in de “Wilayat van Kebkaya”
(gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 2), waarmee u waarschijnlijk  Kebkabiya
bedoelde. Gevraagd wat volgens u een Wilayat is, antwoordde u dat dit een grote stad
is, groter dan een dorp (gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 2), terwijl het in
werkelijkheid de term is die sinds 1994 gebruikt wordt om de deelstaten van Soedan
aan te duiden (zie landeninformatie). Daar u beweert Soedanees te zijn, is het zeer
opmerkelijk  te noemen dat u niet eens de correcte betekenis van het woord “Wilayat”
blijk t te kennen. Bovendien zijn  noch “Kebkaya”, noch Kebkabiya deelstaten van
Soedan of de hoofdstad van een dergelijke Wilayat (zie landeninformatie).
Dat geen geloof kan gehecht worden aan uw beweerde afkomst uit Darfur vindt verder
bevestiging in uw uiterst beperkte kennis van de verschillende stammen in de regio en
van de betrokken partijen bij het conflict in Darfur. Gevraagd naar stammen uit uw regio,
kwam u na enig aandringen tijdens het tweede gehoor niet verder dan de Zaghawa,
Lawayed, Fashar, Bashar en Hesshaya, die allen Afrikaanse stammen zouden zijn
(gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 7). Met uitzondering van de Zaghawa werd geen
enkele van deze stammen echter teruggevonden in de regio van Darfur. Wanneer u
vervolgens een aantal stammen werd gegeven, zoals de Taaisha, Massalit, Tama en
Rizeigat, kon u enkel de Rizeigat identificeren als stam en vergiste u zich overigens
door te stellen dat het een Afrikaanse stam betreft (gehoorverslag CGVS dd
25/02/2008, p. 10 en 13). Tijdens het laatste gehoor op het CGVS kon u reeds meer
stammen spontaan opsommen, zoals de Fur, Zaghawa, Borno, Aisha, Massalin en
Masla (gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 6 en 12). De Masla werden echter niet
teruggevonden als stam, en met de Borno, Aisha en Massalin bedoelde u waarschijnlijk
respectievelijk  de Borgo, Taaisha en Massalit. Wat deze laatste twee betreft dient
overigens opgemerkt te worden dat u ze tijdens het voorgaande gehoor niet als
stammen identificeerde (zie eerder). Vervolgens werden u opnieuw een aantal stammen
gegeven met de vraag ze onder te verdelen volgens hun Afrikaanse en Arabische
afkomst, waarbij u zich opmerkelijk  genoeg enkel vergiste betreffende de Rizeigat
(gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 13). Door het feit dat u deze stammen echter
niet  spontaan kon opnoemen, en gelet ook op het feit dat u tijdens het laatste gehoor
opmerkelijk  meer stammen kon identificeren dan tijdens het voorgaande gehoor maar
dat u de namen van vele stammen alsnog verkeerd uitsprak, komt uw (beperkte) kennis
ter zake alvast ingestudeerd over.
Voorts legde u flagrant onjuiste verklaringen af betreffende de in Darfur actieve
Janjaweed militie. Zo stelde u dat de Janjaweed tegelijkertijd een stam en een
organisatie is, die voor de meerderheid uit Afrikaanse stammen bestaat en die steun en
wapens krijgt vanuit het buitenland, waaronder Engeland. Ze zouden ook een eigen
rotana (dialect) spreken (gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 12; gehoorverslag
CGVS dd 22/04/2008, p. 21-22 en 26-27). Het is echter algemeen geweten dat de
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Janjaweed geen stam zijn, maar dat het gewoon een Arabische term is die gehanteerd
wordt om de voornamelijk  Arabische, door de Soedanese overheid gesteunde en
bewapende milities aan te duiden. Daar zij voornamelijk  gerekruteerd worden onder de
Arabische stammen, spreken zij uiteraard Arabisch en geen rotana (zie
landeninformatie). Voorts kon u geen enkele leider van deze milities aanduiden, ook
niet wanneer hun namen (Musa Hilal en Ali Kushaib) u uitdrukkelijk  gegeven werden
(gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 12-13; gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p.
15). Tot slot verklaarde u eveneens volkomen in strijd met de werkelijkheid en met de
logica van het heersende conflict in Darfur dat de Justice and Equality Movement (JEM)
van Khalil Ibrahim, een van de rebellenbewegingen waartegen de Janjaweed milities met
name ingezet worden (zie landeninformatie), voor de helft uit Zaghawa en voor de andere
helft uit Janjaweed zou bestaan (gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 16-17).
Voorts kon u evenmin overtuigen voor wat betreft uw kennis van het leiderschap van de
rebellenbewegingen in Darfur. Zo wist u tijdens het tweede gehoor op het CGVS dat
Khalil Ibrahim de leider is van de JEM (gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 16) maar
kon u zich dit tijdens het laatste gehoor opmerkelijk  genoeg niet meer herinneren
(gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 15). Verder verklaarde u aanvankelijk  Mini
Arkoi Minawi niet te kennen (gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 14), om vervolgens
te stellen dat hij tot de Janjaweed behoort (gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 16).
Slechts naar aanleiding van het laatste gehoor gaf u correct aan dat Arkoi Minawi een
van de leiders van het Sudan Liberation Movement (SLM) is (gehoorverslag CGVS dd
22/04/2008, p. 15). Tijdens het laatste gehoor op het CGVS kon u eveneens Abdel
Wahid Mohammed al-Nour aanduiden als een leider van het SLM (gehoorverslag CGVS
dd 22/04/2008, p. 15), terwijl u ook hier weer tijdens het voorgaande gehoor nooit van
hem bleek gehoord te hebben (gehoorverslag CGVS dd 25/02/2008, p. 26). Hierdoor
ontstaat opnieuw de overtuiging dat uw kennis ter zake ingestudeerd is.
Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat u, ondanks uw beweerd verblijf in
Darfur tot 2007, geen enkel vluchtelingenkamp kan aanduiden (gehoorverslag CGVS dd
25/02/2008, p. 9-10).
Tot slot kan men zich ook ernstige bedenkingen maken bij uw voorgehouden
Soedanese nationaliteit.
Zo werd reeds gewezen op het feit dat u de correcte betekenis van het woord “Wilayat”
niet kent, terwijl deze term sinds 1994 wordt gebruikt om de deelstaten van Soedan aan
te duiden (zie eerder). Ook uw totaal gebrekkige kennis betreffende de Janjaweed
milities en hun - internationaal gezochte - leiders, net als uw beperkte en bovendien
ingestudeerd overkomende kennis van de Darfurese stammen en rebellenbewegingen
(zie eerder), zijn van aard de twijfels omtrent uw voorgehouden nationaliteit te
bevestigen.
Verder dient eveneens gewezen te worden op uw ontoereikende kennis van het
Soedanese politieke landschap. Zo verklaarde u aanvankelijk  dat de regerende partij
van president Bashir de Umma-partij is. Na de vrede tussen het Noorden en het Zuiden
zou echter een nieuwe partij gecreëerd zijn. U stelde eveneens dat Al-Turabi vroeger
aan het hoofd stond van de Umma-partij maar door de Moslimbroeders opzijgeschoven
werd, waarna Bashir aan de macht kwam. U wist echter niet meer wanneer Bashir
precies aan de macht kwam (gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 16). Vervolgens
kwam u deels op uw verklaringen terug en stelde u dat Al-Turabi de leider is of was van
de Moslimbroeders en dat de regerende partij op dit ogenblik de Democratische Partij is
(gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 17). Hoewel van u niet verwacht wordt dat u in
detail op de hoogte zou zijn van de nationale politiek in Soedan, is het toch zeer
opmerkelijk  te noemen dat u de naam van de regerende partij niet kent. Zo is niet de
Umma-partij, noch de Democratische Partij aan de macht, maar wel de National
Congress Party (NCP) van Bashir, samen met het Sudan People’s Liberation Movement
(SPLM) in een regering van nationale eenheid (zie landeninformatie). Voorts maakte
Hassan Al-Turabi nooit deel uit van de Umma-partij zoals u aanvankelijk  beweerde. Wel
richtte hij na een interne machtsstrijd binnen het NCP de Popular National Congress
Party op (zie landeninformatie). Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat u geen
enkele van de twee vice-presidenten kon geven, zelfs niet wanneer u uitdrukkelijk  de
naam van Ali Osman Taha werd gegeven (gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 15 en



      RvV X / Pagina 6 van 8

17), die nochtans sinds 1998 de functie van eerste vice-president en sinds 2005 van
tweede vice-president uitoefent (zie landeninformatie).
Het feit dat u er niet in slaagt de naam van de partij van de regerende president te
geven, u evenmin kan aangeven in welke periode president Bashir aan de macht kwam -
wat nochtans via een staatsgreep gebeurde -, u geen enkele vice-president kon geven
en Hassan Al-Turabi aanvankelijk  met Umma-partij associeerde, bevestigt verder de
twijfels omtrent uw voorgehouden Soedanese nationaliteit. Uw vermeende Soedanese
nationaliteit wordt tot slot nog verder ondermijnd door het feit dat u zelfs niet op de
hoogte blijk t te zijn van de invoering van de Soedanese Dinar als munteenheid.
Gevraagd naar de Soedanese munteenheid verklaarde u dat enkel het Soedanese
Gunnayh of Pond in omloop is en dat dit
altijd zo is geweest (gehoorverslag CGVS dd 22/04/2008, p. 17 en 21). Nochtans werd
het Soedanese Pond al in 1992 vervangen door de Soedanese Dinar, om vervolgens op
10 januari 2007 in het kader van het vredesakkoord tussen het noorden en het zuiden
opnieuw vervangen te worden door het Pond. Enkel in bepaalde door het SPLM
gecontroleerde gebieden in het zuiden zou de Dinar nooit ingevoerd zijn, maar daar valt
Darfur niet onder (zie landeninformatie). Gelet op het geheel van voorgaande
vaststellingen en op het feit dat u zelfs geen weet hebt van de invoering en/of het
bestaan van de Soedanese Dinar, kan dan ook geen geloof gehecht worden aan uw
beweerde Soedanese nationaliteit.
Tot slot zijn de door u neergelegde medische attesten betreffende de littekens in uw
gezicht niet van aard voorgaande vaststellingen te wijzigen daar zij geen uitsluitsel
geven over de plaats, de oorzaak of de omstandigheden waarin u deze verwondingen
opliep. U legt bovendien geen enkel begin van bewijs voor van de door u ingeroepen
vervolgingsfeiten, noch enig document dat uw identiteit (waaronder nationaliteit) of
reisweg zou kunnen aantonen.
Gelet op voorgaande vaststellingen kan geen geloof gehecht worden aan uw
beweerde Berti afkomst uit Darfur, noch aan uw beweerde Soedanese nationaliteit,
zodat in casu geen “gegronde vrees voor vervolging” of “reëel risico op het lijden
van ernstige schade” in uwen hoofde in aanmerking kan worden genomen. (…)”.

5.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de motiveringsplicht en met
name van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen. Artikel 3 schrijft voor dat de opgelegde motivering niet
alleen de juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden, doch eveneens dat de
motivering afdoende dient te zijn, hetgeen betekent dat de motivering pertinent en
draagkrachtig moet zijn ofwel dat de aangehaalde redenen moeten volstaan om de beslissing
te schragen.
Verzoeker betoogt dat de bestreden motivering aan deze vereisten niet voldoet. Het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder: CGVS) achtte een
psychologisch evaluatieonderzoek noodzakelijk en ingevolge dit onderzoek bleek dat
verzoeker door belangrijke traumatische ervaringen is gegaan en als gevolg hiervan een goed
aanwijsbaar en afgelijnd posttraumatische stressstoornis ontwikkelde. In de bestreden
beslissing wordt gesteld dat enkel bij evocatie van de traumafeiten hiaten, onvolledigheden
en/of mineure contradicties vastgesteld kunnen worden. Het CGVS heeft evenwel, in strijd
met wat op medisch vlak werd geconstateerd, geoordeeld dat verzoeker in staat moet zijn op
redelijke en overtuigende wijze zijn Berti-afkomst van Darfoer aannemelijk te maken, terwijl de
gehoren op zich voor verzoeker een evocatie betekenen van de traumatische
gebeurtenissen. Verzoeker stelt dat hiervan een medisch attest zal worden bijgebracht. Op
basis van de medische gegevens waarnaar wordt verwezen, zou het CGVS de bestreden
beslissing niet naar recht kunnen verantwoorden en aldus de bovenvermelde wettelijke
bepalingen schenden.
Verzoeker vraagt derhalve om hem het statuut van vluchteling te willen verlenen.

5.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven de artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot
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doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat
hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen
die het recht hem verschaft. De administratieve overheid dient in de akte de juridische en
feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een
“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in
feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001,
nr. 100.628; RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari
2007, nr. 167.848; RvS 26 juni 2007, nr. 172.777).
De Raad stelt vast dat waar verzoeker stelt dat de gehoren op zich een evocatie betekenen
van de traumatische gebeurtenissen en hij hiervan een medisch attest zal bijbrengen, hij
nalaat enig attest bij te brengen.
Uit het psychologische evaluatieonderzoek blijkt weliswaar dat verzoeker een goed
aanwijsbare en afgelijnde posttraumatische stressstoornis ontwikkelde, doch hieruit kan enkel
worden afgeleid dat de kans bestaat dat er bij evocatie van de traumafeiten tijdens het
interview hiaten, onvolledigheden en/of mineure contradicties vastgesteld werden. Hoewel er
begrip dient te worden opgebracht voor het mogelijks door verzoeker opgelopen trauma, kan
van verzoeker derhalve redelijkerwijze worden verwacht dat hij in staat is zijn beweerde
origine en afkomst aannemelijk te maken aangezien dit los staat van (de oorzaak van) het
opgelopen trauma en betrekking heeft op de dagdagelijkse realiteit. Bovendien blijkt uit het
psychologische evaluatieonderzoek dat verzoeker goed is gesitueerd in tijd en ruimte en hij
het slechts moeilijk kreeg wanneer hij werd ondervraagd over knelpunten in zijn asielrelaas
(administratief dossier, stuk 7).
De Raad stelt vast dat verzoeker de bestreden beslissing voor het overige niet betwist waar
deze omstandig motiveert om welke redenen (i) verzoeker zijn beweerde Berti-origine niet
aannemelijk maakt (ii) hij evenmin zijn beweerde afkomst van Halid Hamed in Darfoer
aannemelijk maakt (iii) er ernstige bedenkingen kunnen worden gemaakt bij verzoekers
voorgehouden nationaliteit. Voormelde elementen zijn vreemd aan verzoekers trauma en
hebben betrekking op zijn directe leefomgeving zodat verweerder deze gegevens terecht kon
toetsen.
De uitvoerige motivering vindt steun in het administratief dossier, is pertinent en terecht en
maakt dat het CGVS, te meer daar verzoeker geen documenten bijbrengt om zijn identiteit,
nationaliteit en reisweg te staven, op goede grond tot de conclusie kwam dat niet kan worden
aangenomen dat er in hoofde van verzoeker is voldaan aan de criteria zoals bepaald door
artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.
Het middel is ongegrond.

6.1. Verzoeker benadrukt dat er in Darfoer een gewapend conflict aan de gang is waarbij
er voor burgers een reëel risico bestaat slachtoffer te worden van willekeurig geweld, zodat er
sprake is van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 van de voormelde wet van 15
december 1980. Hij vraagt om hem de subsidiaire beschermingsstatus te willen verlenen.

6.2. In acht genomen dat verzoeker zijn afkomst uit Darfoer niet aannemelijk maakt, is zijn
betoog aangaande de situatie aldaar geenszins dienstig om aan te tonen dat er in zijn hoofde
een reëel risico op ernstige schade zou bestaan in de zin van artikel 48/4, §2 van de
voormelde wet van 15 december 1980. In acht genomen dat verzoeker voor het overige geen
elementen aanvoert om zijn verzoek om subsidiaire bescherming te staven en dat er in het
dossier evenmin elementen voorhanden zijn die nopen tot de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus, dient deze status aan verzoeker te worden ontzegd. 



      RvV X / Pagina 8 van 8

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 6 november 2008 door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 R. SANEN. W. MULS.


