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nr. 116 252 van 20 december 2013

in de zaak RvV X

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 9 september 2013

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

staatlozen van 7 augustus 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 26 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 oktober 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

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

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 23 april 2013 het Rijk binnen en diende op 24 april

2013 een asielaanvraag in. Op 7 augustus 2013 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid

van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel

48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet). Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde de Soedanese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 24 november 1979 te

Um Dalba, West-Darfoer. Uw etnische afkomst is ‘Gimr el Mahadi’, een Darfoerese stam van

Afrikaanse origine. In het jaar 2000 ging u gedurende een drietal maanden naar Khartoum om er werk te

vinden, en u ontmoette er uw huidige echtgenote, met wie u trouwde in het jaar 2009. U beëindigde uw

studies middelbaar onderwijs in het jaar 2001. In het jaar 2003 kwamen er 2 leden van het ‘Natiekorps

van de militaire dienst’ naar u toe te Um Dalba, en ze zeiden u dat u uw dienstplicht moest doen. U

weigerde dit evenwel, en u werd geslagen. U werd vastgenomen en men wou u meenemen, wanneer

een van de twee personen van het ‘Natiekorps van de militaire dienst’ telefoon kreeg, en u uw arm wist

los te rukken, en kon wegrennen. U rende de velden in, en u keerde ’s nachts terug naar uw familiaal

huis te Um Dalba. U bleef te Um Dalba tot het jaar 2004, en u verliet dan Soedan om in Libië te gaan

werken in de landbouw rondom de hoofdstad Tripoli. Pas in maart 2009 keerde u terug naar Soedan. U

reisde per auto van Tripoli naar Benghazi, waar u een bus naar Kofra nam. U ging daarna per auto

clandestien de Soedanese grens over, en u reisde door naar Um Dalba. U bezocht uw familie, en reisde

daarna naar Khartoem, om er uw aanstaande echtgenote te gaan halen. Hoewel haar vader niet

instemde met het huwelijk met u, spraken jullie met elkaar af in Khartoem, om samen Khartoem te

verlaten. Te Khartoem verbleef u bij uw nonkel die in Omdourman woont, en u sprak met uw echtgenote

af in de soek, waar jullie samen een bus namen. Jullie reisden via Saraf Omra en Fasher, naar Um

Dalba. Nadat u vanuit Khartoem naar Um Dalba terugkeerde, werd u ondervraagd door leden van het

‘Natiekorps van de militaire dienst’, die u zeiden dat u een spion was, en u een inbreuk maakte op de

Soedanese wet, daar u uw legerdienst niet gedaan had. Nadien lieten ze u gaan, en vertrokken ze. Een

week à tien dagen later kwamen er ’s nacht gemaskerde mannen naar uw huis in uw dorp Um Dalba.

Uw broer T. hoorde lawaai buiten, ging kijken, en werd neergeschoten. Jullie vluchtten de velden in,

waar u een nonkel van u tegenkwam. Wanneer jullie naar jullie huis terugkeerden, zagen jullie dat uw

broer T. werd neergeschoten. Uw vader en nonkel besloten geduld te hebben en te wachten. Een drietal

dagen later kwamen er politiemannen naar jullie huis te Um Dalba. Jullie legden aan hen uit

wat gebeurd is, en u zei dat het omwille van hen kwam, en zij het waren die criminelen stuurden.

De politiemannen vroegen zich af hoe u zo’n toon tegen hen kon aanslaan, beschuldigden u ervan

een opposant te zijn, en namen u mee naar het politiekantoor te Um Tajok. U werd er gemarteld

en ondervraagd. Nadat een oude schoolkameraad van u langs het politiekantoor voorbijkwam en u

zag zitten, legde deze aan de agenten uit wie u was, waarop de agenten u vrijlieten. U keerde terug

naar Um Dalba, waar u de volgende dag, op 24 april 2009, in het huwelijk stapte met uw echtgenote.

Jullie verlieten daarop meteen Um Dalba en jullie reisden per vrachtwagen, via Kerenek en Mellit naar

Libië. U woonde samen met uw echtgenote te Tripoli, in Souk el Khamis, tot december 2009. Eind

december 2009 werd u door de Libische politie gearresteerd, daar u niet over verblijfsdocumenten

beschikte. U werd opgepakt en in de gevangenis in de stad Tajoura gestoken, waar u gevangen werd

gehouden tot 5 januari 2012. Na uw vrijlating vernam u via vrienden dat uw echtgenote Libië had

verlaten en naar België was gereisd. U zette eerst uw werk in de landbouw rondom Tripoli voort, maar

de situatie te Libië werd gevaarlijk, en u werd er geslagen door burgers en politiemannen. Gezien deze

situatie, alsook uw vrees opnieuw gearresteerd te zullen worden, besloot u Libië te verlaten. U

organiseerde uw reis via een Libische smokkelaar die u een paspoort bezorgde. Op 25 augustus 2012

verliet u Libië per vliegtuig en reisde u naar België. Te België ontmoette u uw echtgenote, die in België

reeds asiel gevraagd had. Ze vertelde u dat haar asielaanvraag werd geweigerd, en jullie volgens haar

advocaat geen asiel zullen krijgen in België, en ze het land moest verlaten. Nadat u ongeveer een week

in België had verbleven, ging u samen met uw echtgenote per bus naar Noorwegen, gezien uw

echtgenote vernomen had dat jullie daar wel asiel zouden kunnen krijgen. U kwam in Noorwegen aan

op 4 september 2009 en vroeg er asiel aan. U werd daarop, overeenkomstig de Dublin-richtlijnen, op 23

april 2013 naar België gerepatrieerd, waar u dezelfde dag aankwam. Op 24 april 2013 vroeg u asiel aan

bij de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

Het dient vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor

vervolging’, zoals bedoeld in de conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk

heeft gemaakt.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u, de door u geopperde, ondergane

vervolgingsfeiten te Soedan, geenszins aannemelijk heeft weten te maken.

U verklaarde dat, wanneer de Soedanese autoriteiten van u wilden dat u uw militaire dienstplicht

zou vervullen, u dit weigerde (zie gehoorverslag CGVS, p. 10-11). Gevraagd of uw weigering voor
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problemen zorgde, antwoordde u enkel dat er problemen waren (zie gehoorverslag CGVS, p. 11). U

verklaarde dat er een groep – het ‘Natiekorps van de militaire dienst’ – naar u toe kwam in Um Dalba, en

dat ze u vroegen waarom u niet bij het leger kwam. Gevraagd wat er dan gebeurde, antwoordde u,

zonder meer, dat u weigerde. Gevraagd wat ze dan zeiden, antwoordde u, opnieuw uiterst beknopt,

dat ze zeiden dat u het [de militaire dienstplicht] moest doen. In een poging meer te weten te komen

betreffende de door u geopperde dienstweigering en daaruit voortkomende problemen, gevraagd hoe

het dan verder ging, antwoordde u, opnieuw uiterst beknopt, dat u weigerde en ze u sloegen.

Gevraagd wat er nadien dan gebeurde, antwoordde dat u weigerde, ze u martelden, zeiden dat u een

opposant was en u zich verzet tegen het regime. Gevraagd of u dan uw militaire dienstplicht deed,

antwoordde u ontkennend. Gevraagd hoe u daar dan aan kon ontsnappen, en gevraagd of u het hele

verhaal kunt vertellen, antwoordde u – wederom uiterst beknopt en zonder meer – dat ze u

martelden, u probeerden mee te nemen, en u ontsnapte. Gevraagd hoe u dan kon ontsnappen,

antwoordde u, opnieuw zeer summier, dat de groep van het natiekorps uit twee mannen bestond, ze u

martelden, dan telefoon kregen en u kon ontsnappen (zie gehoorverslag CGVS, p. 12). Opnieuw

gevraagd hoe u kon ontsnappen, en gevraagd of u uw verhaal wat gedetailleerder kunt vertellen,

antwoordde u dat een van hen uw arm vast had, de andere praatte aan de telefoon, u uw arm lostrok,

en wegliep. Gevraagd waar u dan heen ging, antwoordde u dat u de velden inging, weg uit Um Dalba.

Gevraagd hoe lang u daar dan bleef, antwoordde u dat het ’s middags was, en u ’s nachts

terugkeerde. Gevraagd of u dezelfde nacht dan alweer terugkeerde, antwoordde u bevestigend (zie

gehoorverslag CGVS, p. 13). Gevraagd of u dan niet bang was terug te keren, gezien ze u er

diezelfde dag gevonden hadden, en gegeven uw verklaringen gemarteld te zijn, antwoordde u,

weinig verhelderend, dat u bang was, maar terugkeerde. Gevraagd hoe lang u daar dan bleef, nadat

u naar huis terugkeerde, antwoordde u in uw regio te hebben gebleven tot 2004 (zie gehoorverslag

CGVS, p. 12). U verklaarde dat de leden van het natiekorps nog vaak met u kwamen praten, en u

ondervragen. Gevraagd of u daarover wat meer kunt vertellen, antwoordde u, opnieuw uiterst

beknopt, zonder meer, en geenszins getuigend van echte en doorleefde ervaringen, dat ze u

vroegen waarom u uw dienstplicht niet deed, dat u de dienstplicht weigerde, u gemarteld werd en ze u

ervan beschuldigden een opposant te zijn, en ‘dat ze nadien weer vertrokken’ (zie gehoorverslag CGVS,

p. 13).

Het dient reeds opgemerkt dat de door u geopperde weigering van de militaire dienstplicht,

de daaruit voortkomende problemen, en uw verklaringen hieromtrent, geenszins

doorleefd overkomen, danig vaag en algemeen zijn, en getuigen van een wel zeer simpele

weergave van wat een uiterst complexe realiteit moet zijn geweest. Dat u, gevraagd hoe dat

allemaal ging, en wat er gebeurde, enkel weet te vertellen dat ze het u vroegen, u weigerde, u

gemarteld werd en ontsnapte, en telkens wel zeer beknopt antwoordde op de vragen omtrent de

problemen die u hierdoor zou gekend hebben, doen ernstige vragen rijzen met betrekking tot

de geloofwaardigheid van de door u geopperde weigering de militaire dienstplicht te vervullen en

de door u daaraan gelinkte problemen. Dat u daarenboven dezelfde dag nog zou zijn

teruggekeerd naar Um Dalba – de plek waar u gemarteld werd omwille van uw dienstweigering,

en van waar de leden van het natiekorps u wilden meenemen, bevestigt enkel dit niet-doorleefde

karakter, en doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen hieromtrent.

Immers, het is allerminst onredelijk te verwachten van iemand die ’s namiddags van bij zijn thuis

wist te ontsnappen aan martelpraktijken en een arrestatie omwille van dienstweigering, dat deze

niet dezelfde nacht nog zou terugkeren naar zijn huis, om er te blijven tot het volgende jaar.

U verklaarde verder dat, wanneer u vanuit Libië naar Sudan terugkeerde in het jaar 2009, u

eerst terugkeerde naar Um Dalba (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). U verklaarde dat, vanaf het

moment van uw terugkomst, dezelfde groep die u had ondervraagd, opnieuw kwam (zie gehoorverslag

CGVS, p. 16). U verklaarde dat ze u ervan beschuldigden een spion te zijn, en ze vroegen u naar een

bewijs van het vervullen van uw militaire dienstplicht. U voegde eraan toe dat ze u zeiden dat eenieder

die zijn militaire dienst niet deed, een inbreuk op de wet maakt, en dat ze u nadien lieten gaan

en vertrokken (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Gevraagd waarom u steeds naar Um

Dalba terugkeerde wanneer u in Soedan was, en u geconfronteerd met de vaststellingen dat u, voor

uw vertrek uit Soedan in 2004, u gemarteld werd en gezegd uw dienstplicht te doen, en

gevraagd waarom u dan meteen uitgerekend naar Um Dalba [de plek waar u gemarteld zou zijn

geworden omdat u weigerde uw dienstplicht te vervullen] terugkeerde, antwoordde u, zonder meer, dat

u inderdaad naar dezelfde plek terugkeerde (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). Gevraagd of u dan niet

bang was, antwoordde u bevestigend. Gevraagd waarom u dan terugkeerde, antwoordde u dat uw

familie er woont en u er wou trouwen. Gevraagd waarom u niet gewoon elders heen ging om te trouwen,
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antwoordde u dat het in Khartoum niet kon gezien de familie van uw vrouw, die in Khartoum woont, het

huwelijk niet aanvaardde, en vraagt u zich daarna of waarom u elders in Soeden zou heengaan (zie

gehoorverslag CGVS, p. 20). Later tijdens het gehoor op het CGVS opnieuw gevraagd waarom u naar

Um Dalba ging, wanneer u in 2009 naar Soedan terugkeerde, gezien u er gemarteld werd, en u daarna

nog uw vrouw zou moeten halen in Khartoem, antwoordde u dat uw familie te Um Dalba was, en u ze al

lang niet meer had gezien. Gevraagd of u ze dan niet in Khartoem kon ontmoeten, antwoordde u

ontkennend en verklaarde u dat ze de middelen niet hebben om naar Khartoum te reizen – hetgeen toch

vreemd bevonden wordt, daar u klaarblijkelijk wel de middelen had om in 2009 van Libië naar Um Dalba

te reizen, van Um Dalba naar Khartoem, en dan terug van Khartoum naar Um Dalba samen met

uw echtgenote (zie gehoorverslag CGVS, p. 17, 18 en 21).

Gevraagd of het mogelijk zou zijn voor u om elders in Soedan te wonen, antwoordde u dat dat

niet mogelijk is, en verklaarde u verder dat u de Soedanese autoriteiten vreest, deze overal in

Soedan zijn, en u vreest gedood te zullen worden door hen daar ze willen dat u uw militaire

dienst doet. Gevraagd waarom u dan niet werd opgesloten, wanneer u weigerde deze dienstplicht te

vervullen, antwoordde u, opnieuw bijzonder beknopt, dat u ondervraagd werd en voegde u er

weinigzeggend aan toe dat u wegging zodat u niet in de gevangenis zou komen. Gevraagd waarom u

er dan terugkeerde in 2009, gezien u vreest te zullen worden gedood, dan wel opgesloten, omdat

u weigerde uw dienstplicht te doen, antwoordde u dat u duidelijk bang bent om te sterven, maar het

onmogelijk is voor u om naar Soedan terug te keren, zonder dat u uw ouders gaat zien. Gevraagd hoe

u er in 2004 aan wist te ontsnappen uw dienstplicht te vervullen, antwoordde u, simpelweg en

zonder meer, dat u weigerde (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd of dat dan zo makkelijk

was, antwoordde u, weinig verhelderend, dat ze het u vroegen en u meermaals weigerde.

Gevraagd waarom u dan niet werd opgesloten, antwoordde u, opnieuw beknopt, zonder meer, en met

een wel erg simpele weergave van de complexe realiteit waarmee u opperde te zijn

geconfronteerd in Darfoer, dat ze je niet meteen opsluiten, en u weigerde wanneer ze vroegen de

dienstplicht te doen.

Het dienst vastgesteld dat uw verklaringen geenszins doorleefd overkomen, en niet

coherent bevonden worden. Immers, u opperde de Soedanese autoriteiten in heel Soedan te

vrezen omwille van uw dienstweigering, te vrezen gedood, dan wel opgesloten te zullen worden

omwille hiervan, maar gevraagd hoe u dan in het jaar 2004 aan uw dienstplicht wist te

ontsnappen, kwam u steeds niet verder dan simpelweg te verklaren ‘dat u weigerde’ en ‘ze het u

vroegen’. Dat u daarenboven, gegeven de door u geopperde vrees en geopperde

vervolgingsfeiten te Um Dalba, na uw dienstweigering, ondergane marteling, en ontsnapping aan

detentie in 2003, te Um Dalba bleef wonen, en het ook de eerste plek was waarheen u

terugkeerde wanneer u naar Soedan ging in 2009, en waarheen u opnieuw terugkeerde nadat u

uw vrouw in Khartoem was gaan halen, doet verder afbreuk aan de reeds ernstig aangetaste

geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent de militaire dienstplicht die u geweigerd zou

hebben. Immers, van iemand die oppert gemarteld te zijn geworden omwille van dienstweigering,

en oppert voor zijn leven en vrijheid te vrezen omwille van deze dienstweigering, is het allerminst

onredelijk te verwachten dat deze pogingen zou ondernemen de plek waar hij bloot staat aan

deze vervolgingsdaden zo snel mogelijk te verlaten, en er ook niet vrijwillig terug te keren.

Gevraagd waarom u helemaal niets zei tijdens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken

(verder DVZ), over de dienstplicht die u weigerde en de martelingen die u dientengevolge

onderging, antwoordde u dat u niet alles mocht zeggen (zie gehoorverslag CGVS, p. 18) – hetgeen

evenwel niet weet te overtuigen, gezien de door u geopperde dienstweigering en daarmee

verbonden vrees, een van de kernelementen van uw asielrelaas uitmaakt, en u zowel vóór 2004 –

wanneer u naar Libië vertrok – en in april 2009 – wanneer u eenmalig terugging naar Soedan, met

dit probleem werd geconfronteerd. Dit gegeven zijnde, is het allerminst onredelijk te verwachten

dat u dit element zou opwerpen, wanneer u tijdens het gehoor op de DVZ naar uw problemen te

Soedan werd gevraagd. Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er geen

geloof gehecht worden aan de door u geopperde dienstweigering.

U verklaarde voorts dat, een week à tien dagen nadat u bij uw terugkomst in Soedan werd

ondervraagd over uw militaire dienstplicht, er ’s nacht een groep gemaskerde mannen naar jullie huis te

Um Dalba kwam (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Uw broer T. hoorde lawaai, ging buiten kijken, en

werd door hen neergeschoten. U vluchtte daarop de velden in, waar u uw oom tegenkwam. Nadat u

samen met uw nonkel terugkeerde naar Um Dalba, constateerden jullie dat T. dood was, en besloten uw

vader en nonkel geduld te hebben en te blijven. Drie dagen later kwamen er politieagenten naar

Um Dalba, die u ervan beschuldigde verantwoordelijk te zijn voor de aanval op uw broer, en die u
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uitschold voor criminelen. U werd daarop geslagen en meegenomen door de politieagenten. Gevraagd

wie uw broer doodde, en welke groep dat was, antwoordde u vaagweg dat het groepen zijn, ‘de

gemaskerden’ (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd waarom u, wanneer de politie drie dagen

later kwam, hen begon te beschuldigen, gegeven de vaststelling dat u reeds problemen had met de

Soedanese autoriteiten, antwoordde u dat zij jullie wilden doden in plaats van naar jullie problemen te

vragen (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). U verklaarde verder dat u door de politiemannen werd

meegenomen naar het politiekantoor te Um Tajok, waar u ondervraagd werd en opnieuw gemarteld,

tot er een oude schoolvriend van u langskwam, die aan de politie uitlegde dat hij u kende, waarna u

vrijgelaten werd, en u opnieuw terugkeerde naar Um Dalba (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Opnieuw

dient het uiterst vage en beknopte karakter van uw verklaringen te worden opgemerkt. Van

iemand die opperde zijn broer te hebben verloren, en drie dagen later gearresteerd en gemarteld

te zijn geworden door de politie, is het geenszins onredelijk te verwachten dat deze ietwat

uitgebreider over deze ervaringen zou weten te vertellen. Dat u daarenboven, na ondervraagd en

gemarteld te zijn geworden door de politie, zomaar terug vrijgelaten zou zijn, nadat een oude

schoolvriend van u toevallig langs het politiekantoor passeerde en uitlegde wie u was, is

geenszins aannemelijk en weet niet te overtuigen. Gevraagd wanneer uw broer gedood werd,

antwoordde u de 19e of 20e april 2009 (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). Gevraagd wanneer u met uw

echtgenote trouwde, antwoordde u 24 april 2009. Gevraagd of u dan trouwde voor of nadat u werd

meegenomen door de politie, antwoordde u nadien, en voegde u eraan toe dat u een drietal dagen na

zijn dood naar de politie ging, en u daarna op de 24e trouwde. Gevraagd waarom u, de dag nadat u

werd gemarteld, nog trouwde, en welk nut dat dan had, antwoordde u de vraag enigszins ontwijkend

met een uitleg dat de trouw niet al te veel voorstelde, en u wou trouwen zodat jullie er zouden

kunnen weggaan (zie gehoorverslag CGVS, p. 20). Opnieuw gevraagd waarom jullie nog trouwden,

waarom jullie niet gewoon samen vluchtten, en welk nut het nog had om vlug te trouwen, antwoordde u,

weinig overtuigend, dat uw vader en nonkel moeten getuigen. Het dient vastgesteld dat

bovenstaande verklaringen verder afbreuk doen aan de reeds ernstig aangetaste

geloofwaardigheid van de door u afgelegde verklaringen in het kader van het door u geopperde

asielrelaas. Immers, dat u – gegeven de door u geopperde vrees gedood, dan wel opgesloten te

zullen worden omwille van uw dienstweigering, alsook gegeven de moord op uw broer, uw

arrestatie door de politie, en de martelingen die u ondergaan zou hebben – dezelfde dag van uw

vrijlating opnieuw naar Um Dalba terugkeerde – de plek waar u, voor uw vertrek naar Libië,

gemarteld werd en bijna gearresteerd, en waar u, na uw terugkeer naar Soedan in 2009, opnieuw

werd ondervraagd omwille van uw dienstweigering, uw broer gedood werd door gemaskerde

mannen, en u gearresteerd en geslagen werd door de politie – is, zoals reeds vermeld, amper

bevattelijk. Dat u het dan nog nodig zou achten om de dag nadat u aan de martelingen vanwege

de politie ontkwam, eerst te trouwen, vooraleer eindelijk uit Um Dalba weg te vluchten, is niet

aannemelijk, noch geloofwaardig, en bevestigt enkel het hierboven reeds vastgestelde

ongeloofwaardige karakter van uw verklaringen in het kader van het door u geopperde

asielrelaas.

Voorts dient vastgesteld dat u de, door u beweerde niet-Arabische etnische afkomst uit

Darfoer allesbehalve aannemelijk gemaakt.

Gevraagd naar uw etnische afkomst, antwoordde u dat u behoort tot de ‘Gimr el Mahadi’

(zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Gevraagd of het een Arabische, dan wel Afrikaanse stam

betreft, antwoordde u dat ze wel Arabisch spreken, maar Afrikaanse wortels hebben. Gevraagd of de

‘Gimr el Mahadi’ deel uitmaken van een bredere etnische groep, antwoordde u niet te weten of er

andere zaken zijn, en enkel ‘Mahadi’, uw stam, te kennen. Gevraagd of Mahadi hetzelfde is als Gimr,

antwoordde u bevestigend. Gevraagd of u wat meer kunt vertellen over uw stam, antwoordde u dat

Mahadi de grote stam is, en deze onderverdeeld is in clans, zoals de Gimr en Gawi (zie gehoorverslag

CGVS, p. 20). U erop gewezen dat de Gimr een aparte stam zijn (deel uitmakend van de Tama-stam,

zie informatie in administratief dossier), antwoordde u bevestigend, en verklaarde u dat de ‘El Gimr’-

stam is, maar dat de Gimr ook een clan zijn van de mahadi stam. U gevraagd of u weet te vertellen

over de geschiedenis en herkomst van uw stam, antwoordde u, nadat de vraag u meermaals werd

herhaald, dat er rond 1884 islamitische bewegingen waren, er de revolutie van Mohammed El

Ahmed Mahadi [vermoedelijk bedoelde u Muhammad Ahmad al-Mahdi] was, en zij oorlog

voerden tegen de kolonisators (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). U voegde eraan toe dat ze nadien

naar Darfoer gingen. U gevraagd of de mahadi nomaden zijn, of niet, antwoordde u dat het geen

nomaden zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 23). U geconfronteerd met de informatie waaruit blijkt dat de

mahadi-stam wel een nomadenstam is, antwoordde u ontkennend en verklaarde u dat jullie ter plekke
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bleven (zie gehoorverslag CGVS, p. 25). Gevraagd welke positie uw stam innam tijdens de oorlog, en

de daaropvolgende conflicten in Darfoer, antwoordde u, kort en zonder meer, ‘dat het hen raakte’

(zie gehoorverslag CGVS, p. 23). Gevraagd hoe ze dan reageerden, antwoordde u weinig verhelderend,

dat ze niet akkoord waren met de situatie. Gevraagd of ze deelnamen aan de strijd, antwoordde u het

niet te weten. Gevraagd of u er zeker van bent dat uw stam een Afrikaanse stam is, antwoordde u dat

ze zeggen dat jullie een Afrikaanse stam zijn, en jullie door de overheid ook zo worden gezien.

U geconfronteerd met de vaststelling dat de Mahadi-stam een Arabische stam is, antwoordde u,

weinig verhelderend, dat ze Arabisch praten (zie gehoorverslag CGVS, p. 20). U erop gewezen dat de

Mahadi een stam is met Arabische wortels, antwoordde u dat u de wortels niet kent. U gesteld dat het

toch uw eigen stam is, antwoordde u, opnieuw weinig verhelderend en herhalend, dat ze Arabisch

spreken en in Soedan wonen. U erop gewezen dat stammen van Afrikaanse afkomst doorgaans ook

Arabisch spreken, en u opnieuw gevraagd of uw stam – de Mahadi – van Arabische, dan wel

Afrikaanse origine is, antwoordde u Afrikaans (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). Later tijdens het

gehoor op het CGVS opnieuw geconfronteerd met de vaststelling dat uit de beschikbare informatie blijkt

dat de mahadi-stam een Arabische stam is, antwoordde u plots aarzelend, dat u denkt dat het een

Afrikaanse stam is (zie gehoorverslag CGVS, p. 25). Gevraagd hoe het komt dat u dat niet weet, gezien

de door u beweerde Darfoerese afkomst, en u gesteld dat het verschil tussen Afrikaanse en

Arabische stammen toch wel belang heeft in Darfoer, antwoordde u dat ‘men’ zegt dat de stam

Afrikaans is, u geen verdere opzoekingen deed, en u tegen het stammenverhaal bent, daar

dergelijke onderscheidingen tot discriminatie leiden (zie gehoorverslag CGVS, p. 26). U erop gewezen

dat die verschillen nu eenmaal realiteit zijn in Darfoer, en een belangrijk element vormen met betrekking

tot het conflict in Darfoer, en de behandeling van de burgerbevolking door de autoriteiten van

Soedan, antwoordde u dan weer het niet echt te weten, dat het u niet interesseert van welke origine

uw stam is, en het essentiële er voor u erin bestaat dat jullie Soedanees zijn, en in vrede

(willen) leven.

Het dient opgemerkt dat bovenstaande verklaringen, wat betreft uw etnische afkomst, niet

weten te overtuigen. Uit de beschikbare informatie blijkt eensluidend dat de Mahadi een stam is

van Arabische afkomst, behorend tot de meer algemene Arabische Rizeigat-stammen,

Arabische nomadenstammen in Darfur die deel uitmaken van de Arabische Bagarra-stammen

(zie informatie in administratief dossier). Deze Arabische afkomst blijkt ook verder uit de (uiterst

beperkte) verwijzing uwentwege naar de Mahdistische oorlog tegen de Britse bezetter, onder

leiding van Muhammad Ahmad al-Mahdi, die in januari 1885 Khartoem op de Britten veroverde.

Na de val van het Mahdistische regime in 1898, keerden de Bagarra-stammen, die deel

uitmaakten van het Mahdistische leger, terug naar de provincies van Darfoer en Kordofan (zie

informatie in administratief dossier). Dat u verder ook niet weet te vertellen of uw stam (dan wel

delen van uw stam) deelnamen aan de oorlog en het aanslepende conflict te Darfoer, u niet lijkt

te beseffen dat de Mahadi in oorsprong een Arabische nomadenstam is, en plots enkel ‘denkt’

dat uw stam van Afrikaanse origine is, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

verklaringen omtrent uw etnische afkomst. Dat u uw onwetendheid wat betreft de Afrikaanse dan

wel Arabische afkomst van uw stam voorts nog poogt te rechtvaardigen door te stellen dat dat u

allemaal niet interesseert, en etnische verschillen voor u van geen belang zijn, schaadt enkel

de geloofwaardigheid van de door u geopperde etnische afkomst uit Darfoer, slachtoffer zijnde

van gemaskerde nomadenbendes, daar uit de objectieve informatie eenduidig naar voren komt

dat, hoewel de dichotomie Afrikaans-Arabisch een simplificering is van de complexe

Darfoerese identiteiten, deze dichotomie zelf een krachtige aandrijver van het conflict werd. Dat u

– gegeven uw verklaringen van 1979 tot 2004 te Um Dalba (West-Darfoer) te hebben gewoond, en

er nog eens te zijn teruggekeerd in 2009 – niet zou weten of uw eigen stam van Afrikaanse dan

wel Arabische origine is, doet verder volledig afbreuk aan de reeds aangetaste

geloofwaardigheid van uw verklaringen wat betreft de door u geopperde etnisch-Afrikaanse

afkomst.

Tot slot dient opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft weten te maken dat het niet mogelijk

zou zijn voor u om elders in Soedan, buiten Darfoer, te gaan wonen.

U verklaarde dat er in de regio waar u werd geboren en opgroeide, problemen zijn (zie

gehoorverslag CGVS, p. 31). Gevraagd of u, indien u naar Soedan zou terugkeren, elders zou kunnen

gaan wonen, zoals te Khartoem, Port-Soedan, Aljazeera, Gadaref, of andere plekken, antwoordde u dat

dat niet mogelijk is (zie gehoorverslag CGVS, p. 30). U verklaarde dat u, naast de problemen in

uw geboorteregio, ook de autoriteiten in het algemeen vreest, omwille van het feit dat u uw

militaire dienstplicht niet deed. De door u geopperde problemen die u ondervonden zou hebben
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omwille van de door u geopperde dienstweigering, werden hierboven evenwel reeds

ongeloofwaardig bevonden. Voorts verklaarde u dat u in het jaar 2000 reeds een drietal maande in

Khartoem woonde, en u, wanneer u in 2009 uw vrouw ging halen in Khartoem, u verbleef bij een nonkel

langs moederszijde (zie gehoorverslag CGVS, p. 8 en 29). Gegeven bovenstaande vaststellingen,

heeft u niet aannemelijk weten te maken dat het onmogelijk zou zijn voor u om zich, bij een

eventuele terugkeer naar Soedan, buiten de provincies van Darfoer, elders in Soedan te

vestigen.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er geen geloof gehecht worden

aan het door u geopperde asielrelaas. U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat er 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.

Het door u neergelegde bewijs van slagen voor het middelbaar onderwijs, wijzigt

bovenstaande vaststellingen niet. Uit dit document valt enkel op te maken dat u slaagdee voor uw

studies middelbaar onderwijs, nadat u thuis studeerde. Er wordt hierin niet vermeld waar u woonde,

noch waar u uw examens diende af te leggen. Het door u neergelegde bewijs van slagen voor het

middelbaar onderwijs heeft dan ook verder geen relevantie 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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker voert de schending aan van artikel 1 van het verdrag van Genève Inzake het statuut van

vluchtelingen, de schending van de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4 §2, 48/5 en artikel 62 van de wet van

15 december 1980, de schending van het artikel 62 Vreemdelingenwet - motiveringsverplichting; de

schending van de artikels 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen; van de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur;

en de schending van het redelijkheidbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoeker de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

2.4. Vaste rechtspraak bij 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 20 oktober 2006,

nr. 163.900; RvS 8 januari 2007, nr.166.392). Het volstaat aldus niet de schending van de algemene

rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur in te roepen, zonder te verduidelijken welk
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beginsel zou zijn geschonden en waarbij evenmin wordt uiteengezet op welke wijze die schending zou

zijn gebeurd. Dit onderdeel van het middel wordt derhalve niet ontvankelijk aangevoerd.

2.5. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in

casu niet het geval.

2.6. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven

uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle

belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, zodat verzoeker – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

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

het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas

kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen. 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, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204). Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van

de asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut

van vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november

2006).

3.2. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

de geleverde kennis van verzoeker voldoende is om zijn politieke profiel en hierop gesteunde vervolging

geloofwaardig en aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de

vage als de ontwijkende antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van

de asielzoeker. Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel

en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan

elk onderdeel, motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in

de bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-generaal hebben doen besluiten tot

de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

3.2.1. Bij het invullen van de vragenlijst wordt de asielzoeker er in het “voorafgaand advies” op gewezen

dat van hem wordt verwacht dat hij “nauwkeurig, maar in het kort” de voornaamste elementen of feiten

aangeeft die tot zijn vlucht hebben geleid. Het verzoek om bondig te antwoorden op de gestelde vragen

ontslaat de asielzoeker niet van zijn medewerkingsplicht en verplichting om zo accuraat en volledig
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mogelijk zijn asielmotieven te vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken, zeker deze elementen die

de kern van zijn vervolging uitmaken. Verzoeker rept op de DVZ met geen woord over zijn weigering om

zijn legerdienst te doen, noch over een vervolging om deze reden. Deze elementen maken de kern van

zijn asielrelaas uit, zodat verzoeker geenszins kan verwijzen naar “de specifieke omstandigheden van

het korte gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken waar de asielzoeker zonder enige bijstand en vaak

totaal ontredderd na een lange reis zijn problemen moet vertellen. Dat verzoeker gezien de

gebeurtenissen en de trauma’s dan ook niet in de mogelijkheid was om hierover onmiddellijk

verklaringen af te leggen en bovendien evenmin de korte duurtijd in aanmerking wordt genomen

waarbinnen verzoeker diende te worden gehoord op de Dienst Vreemdelingenzaken” om deze

fundamentele lacunes te verschonen.

3.2.2. De Raad stelt verder vast dat verzoekers verklaringen op het CGVS aangaande zijn vervolging

omwille van het weigeren van zijn legerdienst dermate beperkt en ondoorleefd zijn dat er geen geloof

aan kan worden gehecht. Het is geenszins realistisch dat verzoeker zijn legerdienst in casu geweigerd

zou hebben door dit gewoon te verklaren, minstens moeten hier verdere administratieve en

militairrechtelijke stappen en incidenten hebben plaatsgevonden, wat verzoeker echter niet vermeldt.

Indien verzoeker verder voorhoudt gezocht te worden door het Natiekorps, dan is niet ernstig dat hij

reeds in de avond van het eerste incident in 2003 terugkeerde naar zijn huis in Um Dalba en daar nog

een jaar lang bleef wonen, na zijn eerste verblijf in Libië in 2009 opnieuw rechtstreeks terugkeerde naar

Um Dalba, evenals na zijn verblijf in Khartoem terugkeerde naar Um Dalba, hier nog bleef nadat zijn

broer beweerdelijk vermoord was door het natiekorps en verzoeker zelf naar het politiekantoor was

gebracht en zelfs nog trouwde in Um Dalba alvorens weer weg te gaan; minstens kan hieruit geen

gegronde vrees doch enkel een weloverwogen migratiebeslissing blijken. Dat verzoekers familie in Um

Dalba woonachtig is, noch dat verzoeker eerst wenste te huwen uit praktische overwegingen en omdat

het beweerdelijk anders onmogelijk was om met zijn vrouw te vluchten, kan in deze een verschoning

zijn, indien verzoeker werkelijk een gegronde vrees voor zijn leven of persoon koesterde. Uit het

gehoorverslag blijkt overigens wel degelijk dat verzoeker verklaarde dat zijn familie om naar Khartoem te

komen “ze hebben de middelen niet” (gehoor p. 30), zodat een beoordeling van verzoekers financiële

situatie wel degelijk nuttig was om de gegrondheid van deze bewering te toetsen. De waarachtigheid,

minstens de ernst, van de voorgehouden meervoudige intimidaties en ondervragingen inzake het niet

willen volgen van de legerdienst, wordt daarbij ondergraven nu verzoeker zou zijn vrijgelaten door de

eenvoudige tussenkomt van een oude schoolkameraad. Verzoekers vertrek is ingegeven omwille van

andere migratieredenen dan vluchtelingenrechtelijke.

3.2.3. Verzoekers afstamming kan evenmin overtuigen. Gelet op de aan het administratief dossier

toegevoegde informatie is het niet ernstig dat verzoeker meent dat de Mahadi en Gimr hetzelfde zijn, dat

ze een Afrikaanse stam zijn, dat ze geen nomaden zijn en dat hij niet weet of ze deelnamen aan de

recente strijd in Darfur (gehoor p. 20-21, p. 23, p. 25), temeer verzoeker blijft volhouden dat de Mahadi

Arabisch spreken en hij verklaart dat als “ze zien dat je enkel Arabisch praat, dan beschouwen ze je als

deel uitmakend van de nomaden” (gehoor p. 14). Verzoeker is in het licht van de objectieve informatie

niet enkel ernstig foutief en onwetend doch ook inconsistent en tegenstrijdig, zodat zijn herkomst

alleszins verzonnen voorkomt, wat zijn problemen met het Soedanese natiekorps – voor zover al

waarachtig, quod non – eveneens ondergraaft. Zijn beperkte scholingsgraad – waarbij verzoeker 11 jaar

onderwijs genoten heeft wat gezien Afrikaanse normen niet beperkt kan genoemd worden – kan niet

verklaren dat hij over zijn eigen clan en leefomgeving geen kennis heeft. Immers, ook van een persoon

zonder opleiding kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij doorleefde ervaringen kan geven en kan

antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken in verband met

zijn beweerde etnische identiteit. Waar verzoeker meent dat “de huidige situatie nl dat deze stam nog

weinig verhuist en zich wel degelijk settelt”, dient te worden vastgesteld dat dit tegenstrijdig is aan de

aan het administratief dossier toegevoegde informatie van juli 2005 (“Return-oriented profiling in the

Southern Part of Wast Darfur and corresponding Chadian border area”).

3.2.4. De Raad stelt verder vast dat verzoeker op andere punten, met name zijn regio, wel degelijk

uitgebreid en gedetailleerd kan antwoorden, wat in schril contrast staat met hoger gemaakte

vaststellingen. De loutere bewering dat “Verzoeker heeft het echter niet gemakkelijk om te praten over

de omstandigheden” blijkt niet uit zijn verklaringen, noch uit enige bemerkingen tijdens het CGVS-gehoor

of uit eventuele getuigschriften. Verzoeker is daarbij 11 jaar naar school gegaan en evenmin kan uit zijn
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verklaringen enige inherente intellectuele achterstand blijken die zijn verklaringen over zelf aangebrachte

feiten en een zelf voorgehouden profiel zou hebben aangetast.

3.2.5. Gezien zijn problemen met de autoriteiten niet geloofwaardig zijn, beschikt verzoeker aldus wel

degelijk – in zoverre nodig – over een intern vestigingsalternatief. Indien zijn schoonfamilie mogelijks in

Khartoem woonde, dan kan uit verzoekers verklaringen niet blijken dat hij door deze schoonfamilie

vervolgd werd omdat het huwelijk voor hen niet wenselijk was. Verder zijn er ook nog andere steden en

regio’s in Soedan waar verzoeker zich probleemloos kon hervestigen.

3.3. De commissaris-generaal is geenszins verplicht de verklaringen van verzoekers echtgenote bij de

beoordeling te betrekken gezien deze asielaanvragen niet gekoppeld zijn, verzoeker zich uitsluitend op

zijn eigen asielmotieven beroept en noch het huwelijk, noch eventuele problemen van zijn echtgenote

als een vluchtmotief heeft aangehaald. Overigens stelt de Raad vast dat verzoeker tijdens zijn gehoor

wel degelijk met bepaalde tegenstijdigheden geconfronteerd werd.

3.4. De Raad stelt dan ook vast dat de conclusies van de CGVS uitgebreid en correct werden

gemotiveerd in de bestreden beslissing. Derhalve heeft het Commissariaat-generaal wel degelijk

verzoekers asielrelaas op zijn individuele merites beoordeeld en kan geenszins beweerd worden dat er

geen rekening werd gehouden met de feitelijke toedracht van het relaas, noch dat de beslissing op

subjectieve of op een incorrecte juridische wijze werd gemotiveerd.

3.5. Verzoeker onderneemt in dit verzoekschrift geen ernstige poging om de in de bestreden beslissing

gedane vaststellingen te weerleggen, noch brengt hij thans argumenten, gegevens of tastbare stukken

aan die een ander licht kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker beperkt zich aldus tot het

herhalen van het asielrelaas en het beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de

motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het geven van algemene en theoretische

beschouwingen over de motiveringsplicht en de beginselen van het vluchtelingenrecht, het maken van

verwijten naar het CGVS, het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het formuleren van

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

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen

weerleggen. Verzoeker weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze

worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing

overeind.

3.6. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

4.2. Verzoeker gaat er aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op

basis van 48/4, § 2, a en b net als bij de vluchtelingenstatus de bewijslast principieel op de vreemdeling

rust. Aangezien verzoekers asielrelaas niet geloofwaardig is, kan hij zich niet steunen op de elementen

die aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn

land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a en

b van de Vreemdelingenwet. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen van het

dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

4.3. In zover verzoeker zich beroept op artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet, dient verzoeker

elementen aan te voeren waaruit kan blijken dat er in zijn land sprake is van willekeurig geweld in

volkenrechtelijke zin. Voor zover verzoeker zich beroept op de algehele situatie, werkt hij dit middel niet

voldoende uit en toont hij niet aan dat de situatie waarnaar hij verwijst, zou kunnen vallen onder artikel

48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet (RvV 20 juni 2008, nr. 12.887). Overigens heeft de commissaris-
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generaal wel degelijk verduidelijkt dat het vestigingsalternatief, enkel “buiten de provincies van Darfoer”

in aanmerking wordt genomen.

4.4. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

4.5. Verzoeker vroeg tevens in ondergeschikte orde de vernietiging van de bestreden beslissing. De

Raad stelt vast dat, gelet op wat voorafgaat, de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van

de asielaanvraag heeft besloten. Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat verder onderzoek

noodzakelijk zou zijn, temeer nu hij niet aantoont dat de gegrondheid van zijn asielmotieven

onvoldoende werd onderzocht, noch zelf ook maar enigszins elementen aanvoert waaruit kan blijken dat

verder onderzoek noodzakelijk is.

4.6. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 twintig december tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


