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nr. 105 229 van 18 juni 2013

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 2 maart 2013 heeft

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

31 januari 2013.

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 6 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VANDINGENEN en van

attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Soedanese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 25 oktober 1964. U

verhuisde in het jaar 1991 naar Damazin, u studeerde rechten aan de universiteit van Caïro, afdeling

Khartoem, en pedagogische wetenschappen aan de universiteit van Omdourman. U behaalde uw

universitaire diploma’s in het jaar 1991. U bent getrouwd met (S.O.E.H.), met wie u samen twee

dochters heeft. U werkte van het jaar 2000 tot het jaar 2007 als belastingontvanger te Damazin. Eind

2006 werd u gearresteerd door de Soedanese veiligheidsdiensten en werd u ervan beschuldigd

contacten te onderhouden met de volksbeweging ter bevrijding van Soedan, en deze beweging

financieel te steunen. U ontkende deze aantijgingen en werd gedurende tien dagen in een bungalow

van het leger vastgehouden. Hierna werd u zonder voorwaarden terug vrijgelaten. Na uw vrijlating

mocht u uw werk als belastingontvanger niet verder zetten. U richtte zich daarna op uw werk als



RvV X - Pagina 2

handelaar, richtte een bedrijf op gespecialiseerd in veiligheidsdeuren, en u reisde tussen 2007 en 2010

meerdere keren naar China en Ethiopië, in het kader van uw activiteiten als handelaar. In het jaar 2009

werd u een tweede maal gearresteerd door de Soedanese veiligheidsdiensten, en u werd vastgehouden

gedurende twaalf dagen. Daar het een erge detentie was en uw suikerspiegel steeg, werd u

overgebracht naar het ziekenhuis te Khartoem, waar u verbleef gedurende drie dagen. Nadat u de

belofte ondertekende geen contact meer te onderhouden met leden van volksbeweging ter bevrijding

van Soedan, Damazin niet te verlaten, en elke dag een handtekening te komen plaatsen, werd u

vrijgelaten. U bleef echter doorgaan met het afsluiten van contracten met de regering van de provincie

Blauwe Nijl, waar de volksbeweging ter bevrijding van Soedan deel van uitmaakte. Nadat u geen geld

meer ontving in het jaar 2012 – wanneer de volksbeweging ter bevrijding van Soedan niet langer deel

uitmaakte van de regering in de provincie Blauwe Nijl – poogde u vruchteloos het aan u verschuldigde

geld op te eisen bij meerdere instanties van de Soedanese autoriteiten. U werd op 1 juli 2012 opnieuw

gearresteerd door de Soedanese veiligheidsdienst, en u werd er opnieuw van beschuldigd de

volksbeweging ter bevrijding van Soedan te steunen en met hen samen te werken. U was gewond aan

uw been, en daar deze wonde verergerde werd u op 22 juli 2012 naar het ziekenhuis in Damazin

gebracht voor verzorging. Wanneer u in het ziekenhuis was, maakte uw broer een akkoord met de

bewaker. Deze zorgde voor afleiding en de bewaker ging weg van zijn post, het moment waarop u het

ziekenhuis wist te verlaten, op 25 juli 2012. Uw broer bracht u per auto naar een vriend van u. Uw broer

organiseerde uw vlucht uit Soedan, en u verliet op 16 oktober 2012 per vliegtuig Soedan, vanuit

Khartoem. Na een tussenlanding te hebben gemaakt in Amman, Jordanië, vloog u verder naar Brussel,

waar u op 16 oktober 2012 aankwam. U vroeg asiel aan bij de Belgische asielinstanties op 17 oktober

2012.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

voor vervolging’, zoals bepaald in de conventie van Genève, niet aannemelijk heeft gemaakt.

U legde immers meerdere verklaringen af die ernstig afbreuk doen aan de geloofwaardigheid

van het door u opgeworpen asielrelaas.

Gevraagd sinds wanneer u samen met uw echtgenote te Damazin woonde, antwoordde u dat u

sinds 1991 in Damazin woonde, maar u toen nog niet was getrouwd, en dat u sinds het jaar 2007 te

Damazin woonde samen met uw echtgenote (zie gehoorverslag CGVS, p.4). U verklaarde in 2007 te

Khartoem te zijn getrouwd met uw echtgenote, en haar voor het eerst te hebben ontmoet in Damazin,

toen ze op bezoek was bij haar nonkel langs moederszijde, die de wali [ofte gouverneur] was in

Damazin (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Gevraagd wie haar nonkel is, antwoordde u dat hij (M.E.K.)

heet. Het dient reeds opgemerkt dat uit de beschikbare informatie (toegevoegd aan het

administratieve dossier) blijkt dat er geen wali met de naam (M.E.K.) aan het hoofd heeft gestaan

van de provincie Blauwe Nijl te Soedan, noch aan het hoofd van de provincie ‘Central’, zoals

de provincie Blauwe Nijl werd genoemd van 1991-1994. Deze vaststelling doet bij voorbaat

reeds ernstige twijfels rijzen met betrekking tot de geloofwaardigheid van de, in het kader van

uw asielrelaas, afgelegde verklaringen.

U verklaarde in het jaar 2006 gearresteerd te zijn geworden door de veiligheidsdiensten te Damazin,

en u werd ervan beschuldigd in contact te staan met leden van de volksbeweging ter bevrijding van

Soedan (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Gevraagd waarom ze dachten dat u een link had met deze

beweging, antwoordde u dat u sociale relaties onderhield (zie gehoorverslag CGVS, p.17). U verklaarde

dat er geen enkele logica aan de basis lag van deze arrestatie, en dat ze u er van beschuldigden

de beweging op financiële wijze te steunen. Gevraagd welke aanwijzingen ze daarvoor

hadden, antwoordde u dat ze niets hadden (zie gehoorverslag CGVS, p.18). Gevraagd waarom u na

tien dagen werd vrijgelaten, antwoordde u dat ze geen basis hadden voor hun handelingen (zie

gehoorverslag CGVS, p.20). Het dient opgemerkt dat het vreemd bevonden wordt dat u geen

enkele reden weet naar voren te brengen, waarom u er door de veiligheidsdiensten in het jaar

2006 van verdacht werd de volksbeweging ter bevrijding van Soedan te steunen. Daar uit de

beschikbare informatie blijkt dat er in het jaar 2005 een vredesakkoord werd getekend door het

Soedanees regime en de volksbeweging voor de bevrijding van Soedan, wordt het verder

eveneens vreemd bevonden dat u gearresteerd werd op beschuldiging van het steunen van de

beweging voor de bevrijding van Soedan. U verklaarde gearresteerd te zijn geworden in december

2006 (zie gehoorverslag CGVS, p.12), en op een later moment tijdens het gehoor op het CGVS,

verklaarde u dan weer in november 2006 gearresteerd te zijn geworden. Gevraagd of u wat

gedetailleerder de omstandigheden waarin u gearresteerd werd in 2006, kunt uiteenzetten, antwoordde

u dat u binnen thee aan het drinken was samen met uw echtgenote en twee à drie vrienden, toen u

thuis gearresteerd werd (zie gehoorverslag CGVS, p.18). Het dient evenwel vastgesteld dat u

verklaarde getrouwd te zijn in het jaar 2007, en pas sinds het jaar 2007 samen met uw echtgenote
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te Damazin te hebben gewoond. Gegeven deze vaststelling, alsook de tegenstrijdige

tijdsbepaling wat betreft uw arrestatie in 2006, kan er geen geloof gehecht worden aan uw

verklaring in het jaar 2006 gearresteerd te zijn geworden.

U verklaarde dat u handel dreef, en dat u, na uw ontslag bij de belastingdienst in Damazin in het

jaar 2007, naar China en Ethiopië begon te reizen om goederen aan te kopen, en dat u contracten

afsloot met de regering in de provincie Blauwe Nijl, waartoe de volksbeweging ter bevrijding van

Soedan behoorde (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Gevraagd wie de gouverneur was van het wilayat

Blauwe Nijl in 2006, antwoordde u Ali Shukri (zie gehoorverslag CGVS, p.19). U verklaarde dat deze lid

was van de volksbeweging. Uit de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve

dossier) blijkt echter dat een zekere Abdel Rahman Mohamed Abu Madien gouverneur was in de

provincie Blauwe Nijl in het jaar 2006. Deze vaststelling doet ernstig en fundamenteel afbreuk

aan uw verklaringen handel te hebben gedreven met de overheid in de provincie Blauwe Nijl,

waar de volksbeweging deel van uitmaakte. U verklaarde in april 2009 een tweede maal gearresteerd

te zijn geworden, op basis van dezelfde beschuldigingen, namelijk het steunen van de volksbeweging

ter bevrijding van Soedan (zie gehoorverslag CGVS, p.16 en 21). U gaf aan op terugweg van

Roseires gearresteerd te zijn geworden, meegenomen naar de lokalen van het leger, en later

overgebracht naar een boerderij (zie gehoorverslag CGVS, p.21). U verklaarde voorts dat u zich niet

goed voelde, uw bloedspiegel steeg en ze u naar het ziekenhuis brachten, waar u enkele dagen

verbleef. Gevraagd naar welk ziekenhuis u werd gebracht, verklaarde u naar het ziekenhuis ‘El-Amal’ te

zijn gebracht in Khartoem. Gevraagd waarom u naar Khartoem werd gebracht, en niet naar een

ziekenhuis in Damazin, antwoordde u dat de veiligheidsdienst geen ziekenhuizen heeft in Damazin,

en het ziekenhuis in Khartoem afhangt van de veiligheidsdienst (zie gehoorverslag CGVS, p.21-

22). Gevraagd waarom u plots vrijgelaten werd, onder de voorwaarde geen contact meer te hebben met

de volksbeweging, antwoordde u opnieuw dat er geen enkele logica was en je je aan alles kunt

verwachten (zie gehoorverslag CGVS, p.22). Gevraagd of er nog andere voorwaarden waren voor uw

vrijlating, antwoordde u dat u geen handel meer mocht drijven met hen, en dat, indien de

volksbeweging u financieel steunde, de veiligheidsdienst u ook wel financieel zou ondersteunen

als u naar hen zou gaan. Ter verduidelijking gevraagd of ze (de veiligheidsdienst) u dan financieel

zouden steunen, als u dat gewild had, antwoordde u bevestigend. Gevraagd waarom, antwoordde u dat

ze dat voorstelden opdat u niet meer in de beweging zou zijn. Het dient opgemerkt dat uw verklaring,

namelijk dat de veiligheidsdienst u financieel zou ondersteunen opdat u niet langer bij de

volksbeweging ter bevrijding van Soedan zou zijn, allerminst aannemelijk is. Immers, u

verklaarde een eerste keer illegaal gearresteerd te zijn geworden in 2006 – op basis van de

beschuldiging de volksbeweging financieel te steunen – en een tweede maal in 2009, telkens

zonder dat de veiligheidsdienst over enige aanwijzingen beschikte dat u bij de genoemde

beweging zou horen. Dat ze u dan plots, zonder meer, zouden aanbieden om u financieel te

steunen, is absoluut niet geloofwaardig, zeker daar ze u, volgens uw eigen verklaringen, in 2006

hadden gearresteerd op de beschuldiging de volksbeweging financieel te steunen. Dat ze u

beschuldigden de volksbeweging financieel te steunen, en daarnaast aanbieden om u financieel

te steunen, is absoluut niet aannemelijk.

Gevraagd wanneer Malik Agar gouverneur werd van de provincie Blauwe Nijl, antwoordde u dat

het ‘ongeveer 2007 of 2008’ was (zie gehoorverslag CGVS, p.23). Dat u niet weet in welk jaar Malik

Agar precies gouverneur werd van de provincie Blauwe Nijl wordt echter vreemd bevonden, daar u

verklaarde gearresteerd te zijn geworden, omdat u handel dreef met de regering in de provincie Blauwe

Nijl, waarvan alle overheidsleden lid waren van de volksbeweging ter bevrijding van Soedan

(zie gehoorverslag CGVS, p.16), en de voorwaarde van uw vrijlating na uw arrestatie in 2009 erin

bestond dat u geen contact meer mocht meer zou hebben met mensen van de beweging (zie

gehoorverslag CGVS, p.23). Gevraagd of u er, na uw arrestatie in 2009, eraan dacht om Soedan te

verlaten, antwoordde u dat u daar niet aan dacht, maar het na 2009 serieus werd, u veel begon te

reizen naar onder meer Khartoem en Kosti, daar u uw handel elders wou brengen om u zich op

zijn minst wat te verwijderen van de mensen in Damazin. U voegde eraan toe dat het bewijs

daarvan uw fabriek in Damazin was, die niet werkte. Gevraagd van welke fabriek u de eigenaar was,

antwoordde u een fabriek van biscuits en zoetigheden. Gevraagd sinds wanneer u die fabriek had,

antwoordde u sinds 2010. Gevraagd of u dan na uw arrestatie in 2009, een fabriek begon in Damazin,

antwoordde u dat u ze overbracht naar Damazin, maar dat ze niet operationeel was in Damazin (zie

gehoorverslag CGVS, p.24). Gevraagd waarom u uw fabriek naar Damazin overbracht, antwoordde u

dat de huurprijzen er laag zijn, de regio wat achtergesteld is en het dus makkelijker is om daar te

verkopen, en dat, indien de situatie in de regio zou veranderen in de toekomst, het een ideale regio is.

Geconfronteerd met uw verklaring dat u na uw arrestatie in 2009 uit Damazin wegging, u ging reizen en

u zich wou verwijderen van de mensen in Damazin, antwoordde u, weinig verhelderend, dat uw fabriek

in Damazin veel meer zou opbrengen dan in Khartoem. Het dient opgemerkt dat uw verklaring dat u
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in 2010 uw fabriek overbracht naar Damazin, verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van

de door u geopperde arrestaties door de veiligheidsdienst. Immers, u verklaarde dat het serieus

werd in 2009 en u zich wou weghouden van de mensen in Damazin. Dat u dan wel nog een

fabriek overplaatst naar Damazin, omdat ze er meer zou opbrengen, doet dan ook afbreuk aan

de geloofwaardigheid van de door u geopperde vervolgingsfeiten, daar het allerminst onredelijk

is te verwachten dat iemand die reeds tweemaal illegaal gearresteerd werd op basis van

valse beschuldigingen, zou verkiezen zijn professionele activiteiten elders in het land uit te

bouwen – hetgeen uzelf ook initieel verklaarde. U verklaarde verder dat u doorging met het afsluiten

van contracten met de regering van de volksbeweging tot het jaar 2011 (zie gehoorverslag CGVS, p.

25). Gevraagd of u dan niet bang was, gegeven uw verklaringen omwille daarvan reeds tweemaal te

zijn gearresteerd, antwoordde u dat u bang was en dat niet wegging. Gevraagd of u dan niet

voldoende bang was om ermee op te houden, antwoordde u, de vraag enigszins ontwijkend, dat u

minder werk had dan voorheen, en dat het probleem erin bestaat dat u uw geld terug wilt. Gevraagd of u

de nieuwe overheid bedoelt, in de provincie Blauwe Nijl, die u niet betaalde, antwoordde u bevestigend

(zie gehoorverslag CGVS, p.26). U voegde eraan toe dat het contracten betrof met de vorige regering,

en de nieuwe overheid u niet uitbetaalde. U verklaarde dat u in het jaar 2012 uw geld eiste, en ze u

zeiden dat u het maar aan Malik Agar moest vragen. U verklaarde naar het bureau van de wali te zijn

gegaan en naar dat van de directeur van de aanvraag, alsook naar de vice-president en het kabinet

geschreven te hebben, om deze zaak aan te kaarten. Dat u, na tweemaal gearresteerd te zijn

geworden op beschuldigingen van het steunen van, en het hebben van contact met, leden van

de volksbeweging, u zich naar meerdere officiële instanties richt om het geld op te eisen dat u

nog verschuldigd was door de contracten die u afsloot met leden van de volksbeweging ter

bevrijding van Soedan, ondermijnt de door u geopperde vrees voor vervolging en doet afbreuk

aan de geloofwaardigheid van het door u geopperde asielrelaas. Immers, u verklaarde

meermaals gearresteerd te zijn geworden omdat u, als handelaar, contact had met mensen die lid

waren van de volksbeweging ter bevrijding van Soedan. Dat u dan, drie jaar na uw tweede

arrestatie, naar meerdere officiële instanties gaat om het geld op te eisen van de door u

afgesloten contracten met de volksbeweging ter bevrijding van Soedan, is absoluut niet

aannemelijk. Het is immers niet onredelijk te verwachten dat u, na de door u geopperde detenties

doorstaan te hebben, u niet op eigen initiatief uw cont(r)acten met de volksbeweging ter

bevrijding van Soedan, expliciet onder de aandacht zou brengen van de officiële Soedanese

instanties, dit op een moment waarop de volksbeweging ter bevrijding van Soedan een verboden

partij was geworden (zie informatie in het administratieve dossier). U verklaarde voorts een derde

maal te zijn gearresteerd op 1 juli 2012, en in detentie te zijn gebleven tot 25 juli 2012 (zie

gehoorverslag CGVS, p.17). U verklaarde dat u tijdens deze detentie naar het ziekenhuis werd

gebracht, en uw broer alles organiseerde om u uit het ziekenhuis te bevrijden. Gevraagd wie er wist dat

u gearresteerd werd op 1 juli 2012, antwoordde u dat jongeren in de wijk uw echtgenote waarschuwden,

en u deze jongeren niet kent (zie gehoorverslag CGVS, p.27) - hetgeen nogal vreemd bevonden

wordt, gezien deze jongeren wel schenen te weten wie u was, alsook wie uw echtgenote was.

Gevraagd naar welk ziekenhuis ze u brachten, antwoordde u dat ze u naar het ziekenhuis in Damazin

brachten, aangezien ze er hun eigen afdeling hebben – hetgeen volledig tegenstrijdig is met uw

voorafgaandelijke verklaring, namelijk dat u, bij uw arrestatie in 2009 naar een ziekenhuis in Khartoem

werd gebracht en niet naar een ziekenhuis in Damazin, omdat de veiligheidsdienst geen

ziekenhuizen heeft in Damazin, en het ziekenhuis in Khartoem afhangt van de veiligheidsdienst

(zie gehoorverslag CGVS, p.21-22). Deze vaststellingen doen afbreuk aan de geloofwaardigheid

van uw verklaringen gearresteerd te zijn geworden op 1 juli 2012 door de Soedanese

veiligheidsdiensten.

Wat betreft de door u geopperde vrees dat uw dochters, die zich in Soedan bevinden,

mogelijks besneden zouden worden door uw moeder (zie gehoorverslag CGVS, p.5-6), die zich

ook in Soedan bevindt, dient opgemerkt te worden dat – gezien zij allen in Soedan zijn – deze

door u geopperde vrees niet in overweging genomen kan worden. Immers, om in aanmerking te

komen om een internationaal beschermingsstatuut te verkrijgen, dient men zich buiten het land

van nationaliteit, of gewoonlijke residentie, te bevinden.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er geenszins geloof gehecht

worden aan het door u geopperde asielrelaas. U heeft dan ook niet aannemelijk kunnen maken

dat in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van

Genève, in aanmerking genomen kan worden, of dat u, bij een eventuele terugkeer naar uw land

van oorsprong, een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming, zou lopen.

De door u neergelegde documenten in het kader van uw asielaanvraag, wijzigen

bovenstaande vaststellingen niet. De door u neergelegde Soedanese identiteitskaart, rijbewijs,
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certificaat van residentie en cheques vanwege de ‘Sudanese Islamic Bank’, alsook de door u

neergelegde vertaling van uw diploma en het geboortecertificaat van uw dochter, worden als dusdanig

niet betwist, maar bezitten verder geen relevantie in het kader van het door u geopperde asielrelaas.

Wat betreft het door u neergelegde attest vanwege de ‘State Petroleum Corporation’ dient opgemerkt

dat de op de brief vermeldde datum handmatig gewijzigd werd, wat twijfels schept omtrent de

authenticiteit ervan. Voorts dient met betrekking tot dit document opgemerkt dat – ongeacht de

authenticiteitswaarde ervan – het geen relevantie bezit in het kader van het door u geopperde

asielrelaas. De door u neergelegde documenten vanwege de kamer van koophandel bezitten geen

bewijskracht wat betreft de door u geopperde, ondergane vervolgingsfeiten, en worden dan ook niet

relevant geacht in het kader van het door u geopperde asielrelaas.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en van

de motiveringsplicht, als algemeen rechtsbeginsel, als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur en

zoals opgelegd aan de commissaris-generaal door de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen.

Hij meent dat de motieven ten grondslag van de bestreden beslissing niet deugdelijk zijn omdat deze

niet getuigen van “een zorgvuldige afweging van de betrokken belangen” en feitelijk onjuist zijn. Mede

omwille van een gebrek aan behoorlijke feitengaring en een zorgvuldige afweging van verzoekers

belangen werd de beslissing niet voldoende voorbereid en schendt zij de zorgvuldigheidsplicht.

Verzoeker ontkent dat zijn verklaring over M.E.K. foutief was. Deze persoon had wel een voorname

functie in 2007. Hij was burgemeester van een plaatselijk dorp en niet wali of gouverneur. De

tegenstrijdigheid is te wijten aan een foutieve vertaling en notie van de betreffende functies.

Het ‘steunen’ van de beweging moet niet begrepen worden als geldelijke financiering. Bovendien is het

geldelijk steunen van personen een normaal element in verzoekers cultuur.

De redenering omtrent het overbrengen van zijn fabriek naar Damazin is volgens verzoeker onterecht.

Hij deed dit omdat hij Damazin goed kende en van daaruit zijn activiteiten wilde organiseren, ondanks

de beschuldigingen.

Dat hij de naam niet kent van de jongeren die zijn echtgenote inlichtten over zijn arrestatie in 2012 is

niet ongewoon. Het is normaal dat personen iemand kennen zonder dat deze persoon hen kent. Het is

zelfs logisch in het geval van verzoeker omdat deze in de streek een bekend handelaar was.

Het attest van ‘State Petroleum Corporation’ is ingevolge de datumwijziging niet ipso facto niet-

authentiek. “In Soedan wordt het immers niet zo nauw genomen op vlak van formaliteiten”.

2.1.2. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 48/3 en 48/4 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), en dit op basis van het aangevoerde

feitenrelaas. Tevens verwijst hij naar artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet, hetwelk hij interpreteert

aan de hand van de kwalificatierichtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004.

2.2.1. De twee aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid, samen

behandeld.

2.2.2. Waar verzoeker gewag maakt van een gebrek aan afweging van zijn belangen, dient te worden

opgemerkt dat het proportionaliteitsbeginsel, dat een vorm uitmaakt van het redelijkheidsbeginsel, in

onderhavige procedure niet aan de orde is. Het komt de commissaris-generaal in het kader van zijn

declaratieve opdracht, en de Raad in het kader van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht, enkel toe na

te gaan of een vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet om hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus

toe te kennen. Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een afweging van deze jegens

de belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder deze declaratieve bevoegdheid.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli

1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen,
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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 motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige

wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent

en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in

casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). 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,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.5. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad dient inzake de asielaanvraag een arrest te vellen dat

op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling al dan niet

beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.6. Verzoeker tracht in het onderhavige verzoekschrift selectief een aantal van de motieven ten

grondslag van de bestreden beslissing te weerleggen. Omtrent zijn voorgehouden arrestatie in 2006 laat

hij de bestreden beslissing echter volledig ongemoeid, daar waar hierin wordt vastgesteld dat (i) hij zelf

aangaf dat er geen enkele logica aan de basis lag van deze arrestatie, dat ze niets hadden en dat hij

werd vrijgelaten omdat ze geen basis hadden voor hun handelingen; (ii) het niet enkel vreemd is dat hij

zelf geen reden naar voor kon brengen voor zijn arrestatie, doch dat het tevens bevreemdend is dat hij

op verdenking van steun aan de volksbeweging voor de bevrijding van Soedan zou zijn gearresteerd

nadat er in het jaar 2005 een vredesakkoord werd getekend tussen het Soedanese regime en deze

beweging; (iii) hij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de maand waarin hij zou zijn gearresteerd; (iv)

hij bovendien beweerde dat hij op dat moment thuis werd gearresteerd wanneer hij met zijn echtgenote

en twee of drie vrienden binnen thee aan het drinken was, hoewel hij verklaarde slechts te zijn gehuwd

in 2007 en pas sedert 2007 met haar te hebben samengewoond in Damazin; (v) hij foutieve verklaringen

aflegde over de gouverneur van de provincie Blauwe Nijl in 2006, en dit ondanks dat hij handel zou

hebben gedreven met de overheid aldaar waarvan de volksbeweging deel uitmaakte. Deze

vaststellingen vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar zij niet dienstig

worden weerlegd, door de Raad overgenomen.

Verzoeker laat de bestreden motivering tevens onverlet waarin vastgesteld wordt dat hij ook inzake zijn

arrestatie in 2009 stelde dat hiervoor geen enkele logica bestond. Evenmin weerlegt hij de vaststelling

dat het absoluut ongeloofwaardig is dat de veiligheidsdiensten, ondanks dat zij hem verdachten van het

verlenen van steun aan de volksbeweging en zonder dat zij over enige aanwijzing beschikten dat hij bij

deze beweging hoorde, bij zijn arrestatie in 2009 zonder meer zouden aanbieden om aan hem financiële

steun te verlenen. Daarenboven betwist verzoeker niet dat hij niet kon aangeven wanneer Malik Agar

gouverneur werd van de provincie Blauwe Nijl, hetgeen bevreemdend is gelet op zijn verklaring dat hij

werd gearresteerd vanwege zijn handel met de regering aldaar, waarvan alle leden lid waren van de

volksbeweging, en gelet op het feit dat hij na zijn arrestatie in 2009 werd vrijgelaten onder de

voorwaarde dat hij geen contact meer zou hebben met leden van de volksbeweging. De voormelde
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vaststellingen vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, daar zij niet dienstig

worden aangevochten, onverminderd overeind.

Bovendien is verzoekers handelwijze na zijn vrijlating in 2009 onverenigbaar met zijn beweerde vrees

jegens en problemen met de Soedanese autoriteiten. Hij stelde blijkens de in de bestreden beslissing

aangehaalde verklaringen ter zake immers dat hij in 2010 zijn fabriek overbracht naar Damazin. Niet

enkel kan dit bezwaarlijk worden gerijmd met zijn bewering dat het na 2009 serieus werd, dat hij veel

begon te reizen en dat hij zijn handel naar elders wou overbrengen om zich op zijn minst wat te

verwijderen van de mensen in Damazin (administratief dossier, stuk 3, p.23-24), doch tevens kon

redelijkerwijze worden verwacht dat hij, gelet op de twee illegale arrestaties die hij reeds zou hebben

ondergaan op basis van valse beschuldigingen, zou verkiezen zijn professionele activiteiten elders in

het land uit te bouwen. De verklaringen dat hij dit deed uit winstbejag (ibid., p.24) en dat hij, zoals

gesteld in het verzoekschrift, Damazin goed kende kunnen deze vaststellingen geenszins teniet doen.

Het is niet aannemelijk dat hij dergelijke materiële overwegingen zou laten primeren op de

voorgehouden vrees voor vervolging en op het risico op een herhaling van de reeds door hem

ondergane problemen. Daarenboven blijkt uit verzoekers gezegden, weergegeven in de bestreden

beslissing, dat hij verklaarde dat hij zich in 2012 richtte tot verscheidene overheidsinstanties om zijn geld

op te eisen. Het is in het geheel niet plausibel dat verzoeker, indien deze voorheen reeds tweemaal zou

zijn gearresteerd op beschuldiging van het hebben van contacten met en het verlenen van steun aan

leden van de volksbeweging, zich uit eigen beweging zou richten tot meerdere officiële instanties om het

geld op te eisen dat hem nog was verschuldigd door de contracten die hij afsloot met leden van deze

volksbeweging. Dat hij op eigen initiatief en op zulke wijze zijn contacten en contracten met leden van

de volksbeweging expliciet opnieuw onder de aandacht zou brengen van de Soedanese officiële

instanties, en dit bovendien op een moment dat deze volksbeweging een verboden partij was geworden

(zie administratief dossier, stuk 12, map landeninformatie), is in het geheel niet geloofwaardig.

Het voorgaande klemt nog des te meer daar verzoeker eveneens onaannemelijke verklaringen aflegde

over zijn vermeende derde arrestatie. Zo is het wel degelijk bevreemdend dat hij de jongeren uit zijn wijk

niet kent die zijn echtgenote waarschuwden over deze arrestatie. Het kan immers worden aangenomen

dat verzoeker zich zou hebben geïnformeerd over de personen die zijn echtgenote hiervan op de hoogte

brachten. Hoe dan ook motiveert de bestreden beslissing met recht dat verzoeker omtrent zijn

overbrenging naar het ziekenhuis in het kader van zijn derde detentie verklaringen aflegde die volledig

in strijd waren met zijn voorafgaandelijke verklaringen in het kader van zijn eerste detentie.

Verzoeker betwist verder niet dat geen van de door hem neergelegde documenten enige relevantie

heeft in het kader van de door hem aangehaalde vervolgingsfeiten, zodat de bijgebrachte documenten

geen afbreuk vermogen te doen aan het voorgaande (administratief dossier, stuk 11, map documenten).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan het door verzoeker uiteengezette asielrelaas.

Inzake verzoekers ongerustheid over een mogelijke, nakende besnijdenis van zijn dochters, kan nog

worden opgemerkt dat deze geen aanleiding kan geven tot een beschermingsstatuut aangezien zijn

dochters zich niet buiten hun land van nationaliteit bevinden. Bovendien blijkt uit zijn verklaringen ter

zake dat niemand zijn dochters tegen zijn wil zou kunnen besnijden indien hij aanwezig is (administratief

dossier, stuk 3, p.5-6).

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.7. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan deze ten grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid

van dit relaas, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, 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 in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.

2.2.8. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoekers relaas, voldoet verzoeker niet aan

de criteria zoals gesteld in artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet en kan de schending van dit artikel,

door verzoeker geïnterpreteerd aan de hand van de kwalificatierichtlijn, niet worden aangenomen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien juni tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


