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nr. 128 513 van 2 september 2014

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 31 maart 2014

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

staatlozen van 28 februari 2014.

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 12 mei 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juni 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. LYS, die loco advocaat V. LURQUIN verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, 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 X. U groeide op te Omdurman

en Khartoem, liep school tot de leeftijd rond de leeftijd van 20 à 21 jaar, waarna u als handelaar begon

te werken. In het jaar 2005 kon u een wagen kopen, die u gebruikte om mensen tegen betaling te

vervoeren, zoals een taxi. In januari 2011 werd u lid van de partij ‘Vrije Stroming voor Verandering’, een

verboden politieke oppositiepartij, die eveneens in januari 2011 opricht werd. U nam, als lid van deze

partij, deel aan conferenties. Op 13 juli 2012 nam u deel aan een manifestatie die begon nabij de El

Ansar moskee te Omdurman. Wanneer u en de andere manifestanten de brug die naar Khartoum leidt,

wilden oversteken, werden jullie omsingeld door politieagenten en mensen van de veiligheidsdiensten.
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U werd hierbij gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis Kober te Bahri [Khartoum-noord], waar

u martelingen onderging. Na twee dagen werd u vrijgelaten. Op 3 augustus 2013 nam u deel aan een

protest te Bahri en Khartoum, nadat jullie weigerden de hulpgoederen – die door meerdere organisaties

naar Sudan werden gestuurd, naar aanleiding van de overstromingen aldaar – aan de autoriteiten te

overhandigen. Deze manifestatie werd neergeslagen door de politie en veiligheidsdienst, en u werd

opnieuw gearresteerd. U werd pas na vier dagen vrijgelaten, nadat u een schriftelijke belofte

ondertekende zich niet langer in te laten met politieke activiteiten. Op 9 september 2013 werd u – in uw

hoedanigheid van taxi-chauffeur – door uw neef (de zoon van uw zus, die lid is van de Soedanese

Communistische partij ) opgebeld, met de vraag of u enkele vrienden van hem kon ophalen en naar hun

bestemming vervoeren. U ging hierop in, en u voerde de vrienden van uw neef – die eveneens leden

waren van de Soedanese Communistische Partij – naar een plek in Khartoum, waar ze een conferentie

van de Soedanese Communistische Partij zouden bijwonen. Daar u geen zin had om buiten te wachten

tot de vrienden van uw neef terug buiten zouden komen, en u zich interesseerde in politieke

bijeenkomsten, vroeg u hen of u eveneens de conferentie kon bijwonen, waarmee ze meteen akkoord

waren. Tien minuten na aanvang van de conferentie, vielen politieagenten de zaal binnen, en werd u

gearresteerd. U werd naar een spookhuis overgebracht, waar u geslagen en gemarteld werd. U verloor

het bewustzijn en werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar u de dag nadien terug bij bewustzijn

kwam. Nadat er ruzie ontstond tussen een dokter en enkele patiënten, waarbij de bewaker die u diende

te bewaken moest tussenkomen, zag u uw kans, liep u weg en verliet u het ziekenhuis. Buitengekomen

hield u een taxi tegen, die u naar uw neef bracht. Deze ging op 11 september 2013 samen met u naar

Abu Oshar – op twee uur van Khartoem – waar een vriend van uw neef verbleef, die op zijn beurt een

smokkelaar contacteerde in Port Sudan. Op 13 september voerde uw neef u naar Port Sudan, waar u

op 14 september 2013 aankwam, en de smokkelaar ontmoette die u op 17 september 2013 aan boord

bracht van het schip, waarmee u Soedan verliet. U kwam aan te België op 8 oktober 2013 en vroeg

asiel aan bij de Belgische asielinstanties op 9 oktober 2013.

B. Motivering

Er dient te worden 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.

Immers, u heeft het door u geopperde profiel van politiek activist, en uw deelname

aan manifestaties tegen het Soedanees regime, absoluut niet aannemelijk weten te maken.

Vooreerst kunnen uw verklaringen met betrekking tot de door u geopperde deelname aan

de manifestatie op 13 juli 2012 – waarbij u een eerste maal gearresteerd zou zijn geworden –

opgemerkt. U verklaarde dat u op 13 juli 2012 deelnam aan de manifestatie, op de

‘kandaka vrijdag’ (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). U legde uit dat er op drie vrijdagen protesten

waren, op 22 juni 2012 (de ‘vrijdag van kataha’), op 30 juni 2012 (de vrijdag van ‘El Koe’) en op 13 juli

2012. U legde uit dat deze manifestaties begonnen aan de moskee El Ansar, en opriepen tot een

verandering van het regime. Gevraagd wat u zoal weet te vertellen over deze manifestatie, en wat er

toen allemaal gebeurde, antwoordde u dat het toen de ‘vrijdag van kandaka’ was, en de manifestatie

begon aan de El Ansar moskee (zie gehoorverslag CGVS, p. 26). U verklaarde verder dat de mensen

slogans riepen, en protesteerden tegen de duurte van het leven, en dat, wanneer de manifestatie over

de brug van Omdurman ging, om Khartoem binnen te gaan, alle manifestanten omsingeld

werden door de politie en veiligheidsdienst, waarbij u (alsook vele anderen) gearresteerd

werden. Gevraagd of de moskee ‘El Ansar’ ook gekend is onder andere namen, antwoordde

u ontkennend. Gevraagd of de vrijdagprotesten steeds aan die moskee begonnen, dan wel of de

startplek steeds anders was, antwoordde u dat er steeds daar verzameld werd, nabij de El Ansar

moskee, en u voegde eraan toe dat ook de militanten van de partij Umma deelnamen aan het

protest. Ter verduidelijking gevraagd of u de moskee ‘Abdel Raham Al Mahdi’ kent, antwoordde

u bevestigend en gaf u aan dat die moskee in de wijk Wad Nubawi is, te Omdurman. Gevraagd of

daar ook manifestaties startten, antwoordde u dat er op die vrijdagen alleszins geen

manifestaties daar vertrokken, en herhaalde u dat er vertrokken werd uit de moskee El Ansar.

Gevraagd of de ‘Abdel Raham Al Mahdi’-moskee gekend staat als de verzamelplaats van een

bepaalde politieke partij, antwoordde u er geen idee van te hebben (zie gehoorverslag CGVS, p.

27). Gevraagd of er na de dertiende juli nog manifestaties plaatsvonden, gaf u aan het niet meer te

weten. Gevraagd of er ook een manifestatie plaatsvond de week voorafgaand aan de dertiende

juli 2012, antwoordde u ontkennend, en stelde u formeel dat de manifestaties plaatsvonden op 13

juli, 22 juni en 30 juni. U voegde eraan toe van geen andere manifestaties te weten. Gevraagd of

er ook universiteiten gesloten werden, in juni, juli of augustus 2012, antwoordde u het niet te

weten, en gaf u vaagweg aan dat ze dat wel vaak doen (zie gehoorverslag CGVS, p. 28). Gevraagd of
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er in juni of juli 2012 ook manifestaties plaatsvonden in andere Soedanese steden, antwoordde u

het niet te weten.

Het dient opgemerkt dat uw verklaringen betreffende de manifestatie op 13 juli 2012, en

uw verklaringen betreffende andere manifestaties in de maanden juni en juli van het jaar

2012, tegenstrijdig zijn aan de beschikbare informatie hieromtrent (zie informatie toegevoegd aan

het administratief dossier). Immers, uit de beschikbare informatie blijkt dat het epicentrum van

de vrijdagprotesten in juni en juli 2012 de moskee van ‘Abdel Raham Al Mahdi’ was [ook wel

‘Sayyed Abdurrahman’-moskee genoemd] , te Wad Nubawi, een moskee die geassocieerd wordt

met de oppositiepartij ‘National Umma Party’, en zou behoren tot de el Ansar sekte. Dat u

verkeerdelijk meent dat de vrijdagprotesten aan de ‘El Ansar’ moskee begonnen, u meent dat deze

moskee onder geen enkele andere naam bekend staat, u geen weet heeft van manifestaties die

begonnen zouden zijn aan de moskee Abdel Raham Al Mahdi, en evenmin welke de partij is die met

deze moskee wordt geassocieerd, doet reeds twijfels rijzen bij de waarachtigheid van de door u

afgelegde verklaringen. Verder, zo blijkt uit de beschikbare informatie, dient vastgesteld dat de

manifestatie op vrijdag 13 juli 2012, waaraan u deelgenomen zou hebben, ook deze moskee als

startpunt van het protest had, maar dat – vooraleer het protest kon aanvangen – de moskee

reeds werd omsingeld door de politie en veiligheidsdiensten. Verder dient vastgesteld dat het door

u genoemde vrijdagprotest op 30 juni 2012 – een zaterdag – plaatsvond op 29 juni 2012. Verder blijkt

ook dat er op de vrijdag voorafgaand aan de dertiende juli – op 6 juli 2012 – wel degelijk protest

plaatsvond, daarenboven de manifestatie die het grootste was in aantal deelnemers. Op 11 juli

2012 was er het grootse studentenprotest aan de universiteit van Khartoem, op 16 juli 2012

protesteerden een 300-tal advocaten tegen het optreden van de autoriteiten op 13 juli 2012. Naast de

protesten in Khartoum en Omdurman, waren er gelijkaardige protesten te onder meer Nyala, Al-

Daim, El Obeid, Sennar en Kassala. De tegenstrijdigheden tussen enerzijds de beschikbare

informatie en anderzijds uw verklaringen betreffende uw deelname aan het protest op 13 juli

2012, betreffende de protesten in juli 2012 in het algemeen, alsook uw onwetendheid wat betreft

andere protesten, naast de door u genoemde drie vrijdagprotesten, doen afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Ten tweede dienen uw verklaringen met betrekking tot de door u geopperde deelname aan

een manifestatie op 3 augustus 2013, naar aanleiding van overstromingen en het uitdelen

van hulpgoederen voor de getroffenen, opgemerkt. U verklaarde dat u meehielp aan een hulpactie

voor de slachtoffers van de overstromingen, en u meehielp met het uitdelen van de hulpgoederen die

werden opgezonden (zie gehoorverslag CGVS, p. 29). U verklaarde voorts dat de politie en

veiligheidsdienst jullie tegenhielden, en de hulpgoederen wilden uitdelen in jullie plaats – hetgeen jullie

weigerden. Er ontstond een protest en jullie gingen van Bahri naar Khartoem, terwijl jullie slogans

tegen het Soedanees regime riepen (zie gehoorverslag CGVS, p. 21 en 29). Gevraagd of er nog

andere manifestaties waren op 3 augustus 2013, in Bahri, Omdurman of Khartoum, antwoordde u het

niet te weten, en voegde u eraan toe dat de politie en veiligheidsdiensten jullie sloegen, met

traangas smeten en jullie arresteerden. Het dient vastgesteld dat er omtrent het door u

geopperde protest te Bahri en Khartoum op 3 augustus 2013 niets valt terug te vinden in de

beschikbare informatie. Wel, zo blijkt uit de beschikbare informatie, vond er op 3 augustus 2013

een protest plaats te ‘Souq Libya’ te Omdurman, naar aanleiding van de overstromingen, en werd

het onvermogen van de Soedanese regering om een antwoord te bieden op de situatie,

aangeklaagd. Er werd opgeroepen het regime omver te werpen, en de marktplaats ‘souq Libya’

werd omsingeld door politiekrachten, die de manifestanten aanvielen met traangas, ze sloegen,

en velen arresteerden. Dat u niets afweet van dit protest te Omdurman – de stad waar u woonde

– op 3 augustus 2013, naar aanleiding van de overstroming en van het gewelddadig neerslaan

ervan door de Soedanese politiediensten, en enkel gewag maakte van een gelijkaardig protest te

Bahri en Khartoum waaraan u deelgenomen zou hebben, en waarover helemaal niets terug te

vinden valt in de Soedanese en internationale media, weet niet te overtuigen en doet verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffend het door u geopperde politiek

activisme.

Ten slotte dient vastgesteld dat uit uw verklaringen een frappante onwetendheid blijkt wat

betreft de politieke situatie in Soedan, en uw verklaringen betreffende de politieke partij waarvan

u lid zou zijn sinds januari 2011, absoluut niet obvertuigen.

U verklaarde sinds januari 2011 lid te zijn van ‘El-Tiyar El Hor Liltaghyir’, ofte ‘de Vrije stroming voor

de verandering’, een partij die gesticht zou zijn begin 2011 (zie gehoorverslag CGVS, p. 9, 10

en 13).Gevraagd over deze partij te vertellen, en gevraagd welke hun doelen zijn, verklaarde u –

eerder vaag – dat het een ‘vrije en democratische’ denkstroming is, die opkomt voor een staat vrij

van racisme, discriminatie en communautarisme (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd waarin

de partij waarvan u lid was, zoal verschilt van andere Soedanese oppositiepartijen, antwoordde
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u, vaagweg, dat de andere partijen gekende partijen zijn, en jullie oproepen tot een

regimewissel (zie gehoorverslag CGVS, p. 11). U er op gewezen dat nagenoeg elke Soedanese

oppositiepartij een regimewissel voorstaat, en opnieuw gevraagd waarin uw partij verschilt van

andere oppositiepartijen, antwoordde u – uiterst vaag – dat jullie voor verandering zijn en een wissel

van het regime, en de andere oppositiepartijen deel willen uitmaken van de verandering, terwijl jullie

alles willen veranderen, het een democratische overheid moet zijn en jullie de macht niet willen.

Gevraagd of het dan toch geen echte politieke partij was, antwoordde u dat het wel een partij is, meer

bepaald een ‘traditionele democratische partij. Opnieuw gevraagd waarin uw partij dan van andere

oppositiepartijen verschilt, herhaalde u dat jullie de macht niet willen, dat dat jullie niet interesseert,

en jullie enkel democratie willen (zie gehoorverslag CGVS, p. 12) – hetgeen evenwel meer wijst op een

politieke beweging dan op een politieke partij. U verklaarde dat uw partij geen voorzitter, noch

een vicevoorzitter, noch een partijlokaal heeft, en u herhaalde, vaagweg, dat uw partij

een ‘traditionele stroming’ is (zie gehoorverslag CGVS, p. 10 en 12). U gevraagd waarom u precies

van deze partij lid werd, en niet van een andere oppositiepartij, antwoordde u – opnieuw

vaagweg – dat uw partij een verandering van regime wil, en u voegde eraan toe dat het regime onder

Bashir tiranniek en totalitair is, en jullie een rechtvaardige overheid wensen. U er opnieuw op gewezen

dat de door u geformuleerde, zeer algemene, doelstellingen, door nagenoeg alle

Soedanese oppositiepartijen gedeeld worden, en u opnieuw gevraagd waarom u precies lid werd

van de ‘vrije stroming voor de verandering’, herhaalde u dat uw partij geen macht wilt (zie gehoorverslag

CGVS, p. 13). U weet niet of de stichters van uw partij voorheen politiek actief waren. Gevraagd

naar de problemen die u gekend heeft, vroeg u plots spontaan of u eerst nog de doelen van uw

partij mag uitleggen – een eerder vreemde vraag gezien u hiernaar reeds gevraagd werd, en

daarna meermaals gevraagd werd de verschillen tussen uw partij en andere oppositiepartijen

te verduidelijken (zie gehoorverslag CGVS, p. 20). U somde daarna verschillende doelen op,

zoals scheiding tussen kerk en staat, herstelling van een democratische overheid, opbouw van

een Soedanese staat, waarin alle discriminatie, racisme, en onrecht verdwenen is, zich conformeren

aan de internationale akkoorden, zoals de mensenrechten, een verbetering van internationale

relaties, berechting van oorlogsmisdadigers, en de heropbouw van het naoorlogse Soedan –

zogenaamde doelen van uw partij, die opnieuw geen enkele duidelijkheid scheppen betreffende

de vraag waarin uw partij dan van andere zou verschillen, gezien de door u opgesomde

doelstellingen, nagenoeg letterlijk overeenkomen met de algemene doelstellingen waarover

talloze Soedanese oppositiepartijen –en bewegingen zich reeds schriftelijk akkoord verklaarden

(zie ‘New Dawn Charter’ in de farde landinformatie in het administratief dossier). Het dient reeds

opgemerkt dat u, gevraagd vrijuit te vertellen over de partij waar u sinds januari 2011 zou toe

behoren, en de verschillen uit te leggen met andere oppositiepartijen –en bewegingen, u niet

verder komt dan uiterst vage, en anderzijds uiterst algemene verklaringen. Van iemand die

oppert reeds sinds januari 2011 lid te zijn geweest van een verboden politieke oppositiepartij in

Soedan, en als lid van deze partij ook deelgenomen te hebben aan meerdere manifestaties tegen

het Soedanees regime, is het allerminst onredelijk te verwachten dat deze concrete verklaringen

zou weten af te leggen met betrekking tot de specifieke doelstellingen van deze partij, en op zijn

minst enige verschillen met andere oppositiebewegingen zou weten te duiden. Dat u hiertoe

allerminst in staat bleek te zijn, doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van het door u

geopperde lidmaatschap van een verboden oppositiepartij in Soedan, en als lid van deze

politieke partij actief te zijn geweest.

Gevraagd welke partijen er op heden in de Soedanese regering zetelen, antwoordde u

het nationaal congres [waarmee u doelt op de partij ‘National Congress Party’, verder NCP]

(zie gehoorverslag CGVS, p. 13). Gevraagd of de NCP een coalitie heeft met een andere partij,

waarmee ze samen in de regering zetelt, antwoordde u dat u weet dat de NCP aan de macht is.

Opnieuw gevraagd of de NCP dan geen coalitie met een andere partij vormde, antwoordde u

plots vaagweg ‘met andere partijen, ja’. U verklaarde verder dat de Umma-partij [waarmee u doelt op

de ‘National Umma Party’, verder NUP] in de oppositie zat, maar ze onlangs een akkoord hadden met

de overheid (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd naar dit door u geopperde akkoord tussen NCP

en NUP, verklaarde u dat ze [NUP] voorheen in de oppositie zaten, de macht wilden, en dat

Bashir [waarmee u doelt op de Soedanees president Omar Al Bashir van de NCP] ze toeliet met

hem de macht te delen, en ze nu samen aan de macht zijn. U ter bevestiging gevraagd of de NUP

dan in de Soedanese regering zit, antwoordde u – uw vorige verklaringen wijzigend – dat ze akkoord

waren over de principes tot toetreding tot de overheid. U opnieuw gevraagd of de NUP nu deel uitmaakt

van de Soedanese regering of niet, antwoordde u dan weer te denken dat ze nog niet toetraden.

Gevraagd of de Democratische Unionistische Partij (verder DUP) in de Soedanese regering zit,

antwoordde u dat dat een oppositiepartij is, noemt u de naam van hun leider – Mohamed Osman

al-Mirghani – en verklaarde u dat zij niet in de regering zitten. U stelde voorts dat president Bashir
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posten in de regering voorstelde aan verschillende oppositiepartijen, zoals aan de Umma partij (onder

leiding van Sadiq al-Mahdi), de partij van Tourabi [waarmee u doelt op de partij ‘Popular Congress

Party’ onder leiding van Hassan al-Turabi] en de beweging van Yassir Arman, waarvan u verkeerdelijk

meent dat het de voorzitter is van SPLM-N, gezien, zo blijkt uit de beschikbare informatie, Yassir Arman

de secretaris-generaal is en niet de voorzitter (zie gehoorverslag CGVS, p. 14-15). Gevraagd of er dan

een post in de regering aangeboden werd aan Yassir Arman, antwoordde u bevestigend (zie

gehoorverslag CGVS, p. 15). Gevraagd wanneer Zuid-Soedan een onafhankelijk land werd, antwoordde

u te denken in januari 2012, dan wel eind 2011. Het dient evenwel vastgesteld, zo blijkt uit de

beschikbare informatie, dat de NUP nooit inging op het aanbod om tot de regering toe te treden,

maar de DUP daarentegen wel, en een coalitieregering met de NCP vormde (hetgeen leidde tot

meerdere splintergroepen binnen de DUP). Uw bewering, namelijk dat Yassir Arman een post in de

regering aangeboden zou zijn geworden, blijkt nergens uit de beschikbare informatie, en is

voorts danig ongeloofwaardig, daar de SPLM-N een verboden partij is en een gewapende strijd

voert tegen het Soedanees regime. U opperde verder dat de akkoorden van de ‘Nieuwe Dageraad’

[waarmee u doelt op het ‘New Dawn Charter’] een initiatief van uw partij waren, en het een akkoord

betreft tussen de bewegingen van Darfur, van de noordelijke sectie [waarmee u doelt op de ‘Sudan

People’s Liberation Movement – North’, verder SPLM-N], de Arabische Baath Partij en de Arabisch

Socialistische Baath Partij (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). U voegde eraan toe dat ook jeugd- en

studentenorganisaties, organisaties uit het sociale weefsel, en het Soedanees Front voor Verandering,

dit akkoord getekend zouden hebben. Gevraagd naar de jeugd- en studentenorganisaties die dit

akkoord mede ondertekenden, antwoordde u dat die organisatie ‘de organisatie van de jeugd en

studenten’ heette (zie gehoorverslag CGVS, p. 11). Gevraagd of u Girifna kent, antwoordde u

bevestigend. Gevraagd wie dat zijn, antwoordde u vaagweg dat het ook een beweging is die

verandering wilt. Gevraagd of Girifna het door u genoemde akkoord [New Dawn Charter] mede

ondertekende, antwoordde u ontkennend. Het dient evenwel vastgesteld dat de jeugd- en

studentenorganisatie Girifna wel degelijk het ‘New Dawn Charter’ ondertekende (zie informatie in

administratief dossier). Gevraagd of u het ‘Soedanees revolutionair Front’ kent (‘Sudan Revolutionary

Front’, verder SRF), antwoordde u bevestigend (zie gehoorverslag CGVS, p. 28). Gevraagd wat het is,

antwoordde u, vaagweg, dat het een Soedanees front is, dat ook verandering wilt, en een nieuwe

democratische staat. Gevraagd of het een partij, een beweging, dan wel een verzameling aan partijen

en bewegingen is, antwoordde u – wederom uiterst vaag en niets verhelderend – dat het een

‘traditionele stroming’ is net zoals uw partij (zie gehoorverslag CGVS, p. 29). U opnieuw gevraagd of

het SRF meerdere partijen, stromingen of bewegingen samenbrengt, dan wel of het één entiteit

is, vroeg u – nogal ontwijkend gelet op de (reeds tweemaal) gestelde vraag – of de protection officer

die u hoorde het ‘revolutionair front’ of de ‘vrije stroming bedoelde’. U nogmaals gevraagd of u het

Soedanees Revolutionair Front kent, antwoordde u plots ontkennend, en voegde u eraan toe dat

u daarover helemaal niets weet. U erop gewezen dat het SRF nochtans het door u genoemde akkoord

van de Nieuwe Dageraad ondertekende – een akkoord dat, zo verklaarde u allerminst overtuigend, een

initiatief van uw partij zou zijn geweest – antwoordde u het niet te weten, en herhaalde u de door u

reeds vermelde bewegingen die dit akkoord ondertekenden volgens u. Gevraagd of de SPLM-N en

de verschillende Darfoerese rebellenbewegingen onderling reeds coalities of allianties

smeedden, antwoordde u dat ze verschillend zijn. Gevraagd of u het ‘Charter van het

Democratisch Alternatief’ kent [‘Democratic Alternative Charter’], antwoordde u dat u ‘daarover

wel hoorde spreken’, maar u er niets van afweet. Gevraagd of u de Nationale Krachten van de

Consensus’ [‘National Consensus Forces’, verder NCF] kent, antwoordde u ontkennend. Het

dient evenwel vastgesteld, zo blijkt uit de beschikbare informatie toegevoegd aan het

administratief dossier, dat de belangrijkste Soedanese oppositiepartijen in het jaar 2009 een

onderling samenwerkingsakkoord tekenden, en zich groepeerden onder de noemer ‘National

Consensus Forces’. Tot de NCF behoren onder meer de Sudanese Communist Party, de

‘National Umma Party’, en de ‘Popular Congress Party’, alsook een aantal vrouwenorganisaties,

voormalig vakbondsleden en enkele andere groepen. De NCF roept op tot een machtswisseling

in Khartoum, en publiceerde op 4 juli 2012 – te midden van het politiek protest waaraan u

opperde te hebben deelgenomen – het ‘Democratic Alternative Charter’, waarin onder meer een

integraal staakt-het-vuren en de vorming van een overgangsregering voor een periode van drie

jaar werd voorgesteld. Verschillende jeugd- en studentenbewegingen kondigden daarna aan met

de NCF te willen samenwerken, en in januari 2013 ondertekenden de Soedanese

oppositiepartijen, verzameld onder de noemer van het NCF, het ‘New Dawn Charter’, alsook het

‘Sudan Revolutionary Front’ – een alliantie tussen SPLM-N, en meerdere

Darfoerese rebellenbewegingen, die een gewapende strijd voeren tegen het regime in Khartoem.

Uw complete onwetendheid betreffende al deze politieke ontwikkelingen, die zich

voordeden gedurende de periode dat u te Omdurman, politiek actief zou zijn geweest voor een
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verboden oppositiepartij, die overigens aan de oorsprong zou liggen van het New Dawn Charter,

doet verder volledig en fundamenteel afbreuk aan de hierboven reeds ernstig

aangetaste geloofwaardigheid van de door u, in het kader van uw asielrelaas, afgelegde

verklaringen.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er absoluut geen geloof

gehecht worden aan het door u voorgehouden profiel, van politiek activist en lid van een

verboden Soedanese oppositiepartij, noch aan uw deelname aan de door u vermelde

manifestaties. Er kan derhalve evenmin enig geloof gehecht worden aan de door u geopperde

vervolgingsfeiten, die het rechtstreeks gevolg waren van uw beweerd politiek activisme.

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

bovenstaande vaststellingen niet te wijzigen. Wat betreft het door u neergelegde certificaat van

nationaliteit – waarvan u tijdens het gehoor op het CGVS het origineel liet zien – en de door u

neergelegde kopie van uw huwelijksakte, dient vastgesteld dat deze documenten uw identiteit en

nationaliteit bevestigen, hetgeen niet in twijfel wordt getrokken. Deze documenten zijn voorts evenwel

niet relevant voor de beoordeling van het door u geopperde asielrelaas. Wat betreft de door u

neergelegde attesten vanwege uw partij – meer bepaald een uitnodiging op uw naam, tot deelname aan

een politieke conferentie in samenwerking met de ‘vrije stroming voor verandering’ op 2 februari 2012 in

de Tabeya-zaal, in de straat van de gemeente te Khartoum, alsook een dankbrief op uw naam, vanwege

het ‘Soedanees front voor verandering’ (zie vertaling in gehoorverslag CGVS, p. 17-18) – dient

vastgesteld dat dit getypte documenten betreffen die door gelijk wie, gelijk wanneer, en gelijk

waar opgesteld kunnen zijn. Deze vormen dus geen bewijs voor het door u geopperde

asielrelaas. Er kan hierbij tevens opgemerkt worden dat het allesbehalve geloofwaardig is dat

een verboden oppositiepartij, geschreven uitnodigingen voor clandestiene politieke

bijeenkomsten, en geschreven dankbrieven, zou versturen naar zijn leden. Dat er in de

betreffende uitnodiging eveneens vermeld wordt welke de sprekers zullen zijn op de conferentie,

waar en wanneer die conferentie plaatsvindt, en van wie ze uitgaat, versterkt enkel deze

vaststelling. U meermaals gewezen op de vaststelling dat het allesbehalve aannemelijk is dat een

verboden oppositiepartij dergelijke schriftelijke uitnodigingen en dankbetuigingen zou maken, kwam u

steeds niet verder dan geenszins overtuigende en weinig verhelderende verklaringen, dat de

uitnodigingen enkel voor leden zijn en in het geheim worden gegeven, deze uitnodiging geschreven zijn

omdat de mensen moeten deelnemen, jullie die brieven niet zomaar laten rondslingeren, het niet voor

de overheid bedoeld is, en jullie de geschreven uitnodigingen en dankbrieven dan ook niet als een risico

beschouwden (zie gehoorverslag CGVS, p. 19 en 20). Aan het einde van het gehoor op het CGVS

gevraagd hoe de Soedanese autoriteiten eigenlijk te weten gekomen zijn dat u lid bent van de ‘Vrije

Stroming voor Verandering’, antwoordde u – eerder frappant, gezien de hierboven vermelde

verklaringen – dat ze in uw huis uw papieren vonden betreffende uitnodigingen voor conferenties en

werkateliers.

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. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3,

48/4 en 57bis van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 1,

A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van de “beginselen van Behoorlijk Bestuur”, van

artikel 1 tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, van “het algemene principe van recht van gewettigd vertrouwen van de burger ten

opzichte van de overheid” en van het rechtzekerheidsbeginsel.

In onderhavig verzoekschrift stelt verzoeker het volgende:

“1. Wat betreft de erkenning als vluchteling:

- de deelname van de verzoeker aan de manifestaties:

Het is nodig om op te merken dat de woorden van de verzoeker betreffende het verloop van

manifestatie van 13 juli 2012 vanaf de moskee “El Ansar” niet door de verwerende partij in twijfel worden

getrokken.

De verwerende partij verwijt de eiser om niet te weten waar de manifestatie is begonnen waaraan hij

heeft deelgenomen.
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Echter van de verzoeker eisen, die een eenvoudig lid van de partij partij «Vrije Stroming voor

Verandering» is, over wie vereist het principe van gewettigd vertrouwen van bestuurd jegens de

handelingen van het bestuur gaat.

- de toetreding van de verzoeker tot de partij «Vrije Stroming voor Verandering»:

Hoewel hij bepaalde fouten in zijn hoorzitting heeft begaan, is het duidelijk dat de verzoeker een goede

kennis van de politieke situatie in Soedan heeft. Trouwens worden vele woorden van de verzoeker niet

in twijfel door de verwerende partij in zijn beslissing overhandigd (de namen van de verschillende

politieke partijen in Soedan, en de invloedrijke personen die deel ervan (Mohammed Osman al-Mirganhi

van de Partij van de democratische Unie, bijvoorbeeld) uitmaken,…).

Het is eveneens in staat geweest om te verzekeren dat de Ouma-partij de gouvernementele coalitie van

Omar el Beshir heeft geïntegreerd (zie: de artikel van “Jeune Afrique” op de nieuwe coallitie voor de

Soedanese regering, beschikbaar op het adresse

http://www.jeuneafrique.com/actu/20111208T084425Z20111208T084423Z, of de artikle van deze

website gespecialiseerd op de politieke situatie in Soedan : http://actutchad.over-blog.com/article-

soudan-formation-d-un-nouvelle-coalition-gouvernementale-91773863.html), als de verwerende partij

bleek het ignoreren.

Het feit dat de verzoeker de naam van de voorzitter en van de stichters van zijn partij niet kent is

begrijpelijk, omdat zijn partij meer spontane politieke en sociale beweging is dan een

geïnstitutionaliseerde politieke partij. Gezien deze partij door het heel autoritaire regime van El Beshir

verboden is, is het logisch dat deze partij niet tot een zichtbare en duidelijke structuur beschikt, zelfs

voor zijn eigen leden.

Terwijl hij een goede globale kennis van de Soedanese politieke context heeft bewezen, is de

verwerende partij geweest waar over het principe van wettig vertrouwen van bestuurd in de handelingen

van het bestuur vereist, door van de eiser te eisen dat hij de mindere details van het Soedanese beleid

uitstekend kent.

- De deelname van de eiser aan de bespreking in september 2013 en zijn arrestatie:

De verwerende partij zegt niets daaromtrent.

Maar hij behoorde hem om te motiveren wat dit.

Zo heeft de verwerende partij het algemene principe van materiële motivatie van de administratieve

handelingen, evenals artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 over de formele motivatie van

de administratieve handelingen miskend.

2. Wat betreft de subsidiaire bescherming:

Het is opmerkend dat, als zij niet analyseerde de situatie in Soedan en de mogelijkheid van ernstige

schade in Soedan voor de verzoeker als doodstraf of executie, foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst, of ernstige

bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict, de verwerende partij verzekert dat de

verzoeker niet in aanmerking voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet komt

De verwerende partij kon niet ignoreren dat de verzoeker slachtoffer van onmenselijke behandelingen is

geweest en dat, wanneer hij in juli 2012 en in augustus en september 2013 werd gearresteerd, hij

geslagen werd zodat hij moest aan het ziekenhuis weggedragen worden.

En de verwerende partij kon niet ignoreren de mensenrechten situatie en de klimaat van willekeurig

geweld in Soedan, als het beschreven is in de 2014 World Report op Soedan door de NGO “Human

Rights Watch” (beschikbaar op het adres : http://www.hrw.org/world-report/2014/country-

chapters/sudan).

De verwerende partij schijnt trouwens deze woorden in zijn beslissing niet te betwisten.

Echter was het aan de verwerende partij om te motiveren wat dit betreft.

Zo miskende zij artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 over de formele motivatie van de

administratieve handelingen, evenals het algemene principe van materiële motivatie van de

administratieve handelingen, en artikel 49/3, § 2, van de wet van 15 december 1980 dat aan de

verwerende partij oplegt om het asielverzoek in verband met artikel 48/4 van deze wet te onderzoeken.”

2.2.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Waar verzoeker de schending aanvoert van de
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“beginselen van Behoorlijk Bestuur”, duidt verzoeker niet aan welke beginselen van behoorlijk bestuur

hij geschonden acht. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

2.2.2. Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 57bis van de vreemdelingenwet, dient

opgemerkt dat de vreemdelingenwet geen artikel 57bis bevat. Uiteraard kan de schending ervan dan

ook niet worden aangevoerd.

2.2.3. Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, dient opgemerkt dat dit artikel enkel het

toepassingsgebied van deze wet bepaalt. Verzoeker duidt niet aan op welke wijze dit artikel geschonden

zou (kunnen) zijn.

2.2.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot 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 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.

2.2.5. 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.

2.3.1. De bestreden beslissing weigert verzoeker de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i) zijn

verklaringen betreffende de manifestatie op 13 juli 2012 en deze betreffende andere manifestaties in de

maanden juni en juli van het jaar 2012 tegenstrijdig zijn met de informatie in het administratief dossier

(zie map ‘Landeninformatie’), (ii) zijn verklaringen over de manifestatie van 3 augustus 2013 eveneens

tegenstrijdig zijn met de informatie in het administratief dossier (zie map ‘Landeninformatie’), (iii) zijn

kennis en verklaringen omtrent de politieke situatie in Soedan en de politieke partij waarvan hij lid zou

zijn sinds januari 2011 dermate beperkt en vaag zijn dat ze niet weten te overtuigen, en (iv) de door hem

neergelegde documenten de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

Waar verzoeker verwijst naar twee internetartikelen, dient vooreerst opgemerkt dat het eerste

internetartikel (http://www.jeuneafrique.com/actu/20111208T084425Z20111208T084423Z) niet (meer)

beschikbaar is. Daarenboven dient opgemerkt dat deze informatie van louter algemene aard is en geen

betrekking heeft op zijn persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker

dient de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen. Uit deze artikelen blijkt bovendien

niet dat de door verweerder gehanteerde informatie (zie map ‘Landeninformatie’ in het administratief

dossier) onjuist zou zijn.

Voor het overige komt verzoeker niet verder dan het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen,

het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-

generaal, hetgeen echter de motieven van de bestreden beslissing niet kan weerleggen. De besterden

beslissing motiveerde uitgebreid inzake de ongeloofwaardigheid omtrent verzoekers beweerde

deelname aan manifestaties in 2012 en zijn frappante onwetendheid, mede gelet op zijn voorgehouden

profiel, inzake de politieke situatie Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn

pertinent en correct en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.
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2.3.2. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het

dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

vreemdelingenwet.

Uit het rapport van Human Rights Watch waarnaar verzoeker verwijst, kan niet worden afgeleid dat er in

Soedan sprake is van een situatie van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier

toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij

een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 twee september tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


