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nr. 132 079 van 24 oktober 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 14 mei 2014 heeft

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

10 april 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 10 juli 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 augustus 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. JP LIPS en van attaché K.

GOOSSENS, 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 verklaart een Soedanees staatsburger te zijn van Arabische origine. Uw moeder is van

Egyptische origine. Sinds uw geboorte in 1976 woonde u vaak in het buitenland omdat uw vader

diplomaat was voor de Soedanese overheid. Toen uw vader in Turkije op de ambassade werkte

keerden jullie op een keer in 1989 terug naar Soedan om er op vakantie te gaan. Jullie gingen eerst

langs vrienden, een collega-diplomaat van uw vader, die in Saudi Arabië verbleef. Deze had vernomen

dat hij op pensioen zou gesteld worden omdat hij het regime in Soedan niet steunde. Hij waarschuwde

uw vader dat hem hetzelfde te wachten stond. Toen jullie aankwamen in Soedan werd uw vader

inderdaad op pensioen gesteld. Later vond uw vader wel opnieuw werk op de ambassade van Qatar in

Turkije. Nog later werd uw vader opnieuw door de Soedanese autoriteiten aangesteld als diplomaat in

Oostenrijk, waar hij tot 2004 op post bleef.
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U vervolledigde uw universitaire studies in Wenen en kon er een stage bij een UN-organisatie doen.

In 2004 keerden jullie allemaal terug naar Soedan waar uw vader enkele jaren later daadwerkelijk

op pensioen werd gesteld. Uw moeder werkte er op de administratie van de universiteit van Khartoem.

In Soedan werkte u van 2005-2007 voor de ambassade van Maleisië. In 2007 solliciteerde u voor de

UN en werd u aangeworven. Het is daar dat uw problemen begonnen. Van juni 2007 tot 15 augustus

2008 werkte u in Darfur voor UNAMID. Eerst werkte u in Zalingei. U maakte er nooit uw volledige

naam bekend omdat u dan problemen voor uw familie vreesde met de Soedanese autoriteiten. Op een

dag werd u, bij een werkbezoek aan de National Security, echter met uw volledige naam

aangesproken. Deze man sprak u bovendien in het Arabisch aan en zei dat u spioneerde en hij vroeg u

waarom u dat deed. Even later werd ook de kamer waar u verbleef beschoten. U meldde dit bij uw

overste en die besloot u meteen over te plaatsen naar El Fasher, waar u in december 2008 aankwam.

In El Fasher kende u echter opnieuw problemen. U werd er naar het bureau van de National Security

(hierna NS) gebracht en er werd u gevraagd hen informatie te bezorgen over de activiteiten van

UNAMID en de plannen die er waren voor toekomstige activiteiten. Omdat u echter geen informatie

doorgaf, werd u bij een bezoek aan Khartoem door de NS van de luchthaven opgehaald en meteen naar

een kantoor genaamd 'crimes against the state' gebracht. Ze spraken u opnieuw over de informatie die

u hen moest bezorgen en omdat u bang werd beloofde u erover te zullen nadenken. U moest de

volgende morgen terugkomen. Dan meldden ze u dat als u hen geen informatie zou bezorgen, ze uw

familieleden zouden vermoorden, waarop u zei dat u hen documenten zou bezorgen. U bezorgde hen

vervolgens twee onbelangrijke rapporten. De NS riep u hierna echter terug naar Khartoem en zei u dat u

hen rommel bezorgd had. U werd een nacht opgesloten, geslagen en beledigd. De volgende ochtend

nam u een vlucht terug naar El Fasher. U bracht een overste op de hoogte waarop u van de

Mensenrechtensectie naar de Human Resources - sectie werd overgeplaatst. Hierop werd u toch nog

gedurende twee maanden om de 2 à 3 dagen door de NS geconvoceerd in Khartoem, waarop u telkens

met het vliegtuig op en af reisde tussen Darfur en Khartoem. Omdat het te onveilig voor u werd nam u

op 15 augustus 2008 ontslag uit uw functie in Darfur. U keerde terug naar Khartoem. U ontdekte

vervolgens dat u nergens nog werk vond omdat u op een zwarte lijst stond. In mei 2009 werd u opnieuw

door de NS geconvoceerd. U werd opnieuw geslagen, beledigd en met de dood bedreigd. U werd na

enkele uren vrijgelaten. Hierna kreeg u meerdere telefoontjes. U besloot uw vader van uw problemen op

de hoogte te brengen. Die contacteerde een familielid dat werkt bij de politie. Toen u nogmaals een

oproep kreeg luisterden uw vader en familielid mee. U diende naar een restaurant te gaan om er iemand

te ontmoeten. Uw vader en familielid gingen mee maar jullie deden alsof jullie elkaar niet kenden. U

werd door de man met wie u afgesproken had naar een wagen gesleurd waarop uw familielid begon

te schieten naar de auto. U viel vervolgens op straat en de auto reed weg.

Eind 2009 besloot uw vader u dan naar Egypte te brengen om er te wachten tot de situatie voor

u verbeterd was. U kon niet met het vliegtuig gaan omdat u op een zwarte lijst stond maar een maand

later was uw naam van die lijst verdwenen en kon u toch vertrekken naar Egypte. U bleef er een maand

op de ambassade. U probeerde een visum voor Oostenrijk te verkrijgen maar dat werd geweigerd en

omdat uw visum voor Egypte verliep diende u terug te keren naar Soedan. Na uw terugkeer solliciteerde

u opnieuw bij de UN en u kreeg er een job. U had echter ook bij de Afrikaanse Unie gesolliciteerd

en verkoos deze job boven die van de UN omdat u Khartoem niet meer wou verlaten gezien de

slechte gezondheid van uw vader. Bij de Afrikaanse Unie kreeg u opnieuw problemen met de NS. Men

vroeg u opnieuw informatie over de meetings van de AU. U werd meermaals naar de kantoren van de

NS geroepen en een keer moest u er meerdere dagen blijven. In november 2011 nam u ook ontslag bij

de AU omdat u zich onveilig voelde. Eind december 2011 werd u door de NS opgepakt. U werd naar

de vrouwengevangenis gebracht. U werd er tot begin 2012 vastgehouden. U werd er zwaar mishandeld.

In februari 2012 werd u vrijgelaten. U vertelde thuis niet dat u opgesloten was geweest maar meldde dat

u op vakantie was geweest. U kreeg vervolgens nog dreigtelefoons en vertelde dat wel nog aan

uw familie. Hierop werd besloten dat u het land diende te verlaten. U contacteerde een smokkelaar die u

het land uit kreeg en via Tsjaad naar Europa bracht. U kwam aan in België waar u op 19/12/2012

asiel vroeg. Uw zus, (A.R.I.M.A.) (C.G. 12/16166 - O.V. 7.519.596), die in Soedan ook voor de UN

werkte, bevond zich toen al in België. Uw broers, (I.M.A.N.) (C.G. 13/12593 - O.V. 7.683.710) en

(A.M.I.M.) (C.G. 13/16098 - O.V. 7.763.266), kwamen later aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat ernstige bedenkingen kunnen gemaakt worden bij

uw verklaringen gewerkt te hebben voor UN-organisaties, alvast in de functies zoals u die omschrijft

tijdens uw gehoor voor het CGVS. Zo verklaarde u bij UNMIS gewerkt te hebben en in die functie,

samen met andere human rights officers en het 'head of office' het initiatief te hebben genomen
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voor een vergadering met de Soedanese autoriteiten om tot een overeenkomst te komen

over mensenrechtenactiviteiten (zie gehoor CGVS, p. 3). Eerder tijdens het gehoor had u echter

aangehaald dat het uw supervisor was die u vroeg de agenda voor deze meeting voor te bereiden (zie

gehoor CGVS, p. 3), wat toch allerminst wijst op een initiatief van u. Gevraagd naar wat uw rol dan was

op die meeting, stelt u dat u er gewoon heen ging, de agenda voorlegde, de afspraken regelde en

verslaggever was (zie gehoor CGVS, p. 4). Deze taken wijzen toch eerder op een administratieve

functie en zijn allerminst de taken van de persoon die initiatief kan nemen voor een dergelijke

belangrijke vergadering. Het verslag van de meeting, dat u voorlegt (zie document 'Minutes of Meeting')

vermeldt uw naam trouwens niet bij de lijst van aanwezigen op de meeting. Opmerkelijk genoeg werd

uw naam, Rasha, met de hand toegevoegd aan de lijst van aanwezigen, wat toch reeds vragen doet

rijzen bij uw rol op deze meeting en betreffende de aard van uw functie. In deze kan ook nog

vastgesteld worden dat u niet blijkt te weten wat de naam is van het 'head of office' van UNMIS , noch

wie op de meeting aanwezig waren als vertegenwoordigers van de Soedanese autoriteiten (zie gehoor

CGVS, p. 4).

Vervolgens verklaarde u voor UNAMID in Darfur te hebben gewerkt (zie gehoor CGVS, p 8).

U verklaarde er met andere personeelsleden naar IDP-kampen te zijn gegaan waar jullie

verkrachtingen moesten 'monitoren'. Gevraagd naar uw persoonlijke activiteiten in Darfur, haalde u aan

dat u mensen interviewde die verkracht werden en dat u hun lichaam bekeek. U verklaarde dat u nota's

opmaakte die dan de basis uitmaakten voor rapporten die opgestuurd werden naar Geneve en New

York (zie gehoor CGVS, p. 9). U legt documenten voor die uw werk voor de UN moeten staven. Hieruit

blijkt echter dat u een louter administratieve functie vervulde voor UNAMID. Het document 'End of

Assignment' overloopt op de tweede bladzijde uw 'realisaties' die enkel betrekking hebben op taken

gelieerd aan pure administratie en personeelsbeheer. Ook het 'special report' (dd. 15/8/2008) dat u

voorlegt, heeft het enkel over een functie in Human Resources. Nergens wordt aangehaald dat u ook

andere taken had, meer bepaald het voorbereiden van Mensenrechtenrapporten, zoals u aanhaalt

tijdens uw gehoor. Er kan bijgevolg reeds worden vastgesteld dat de verklaringen die u aflegt in verband

met de inhoud van uw functie niet ondersteund worden door de documenten die u van UNAMID

voorlegt. Aangezien u de problemen die u zou ondervonden hebben in Soedan linkt aan uw activiteiten

voor internationale organisaties, kunnen dus ook reeds vragen gesteld worden bij de geloofwaardigheid

van uw beweerde problemen.

Verder dient te worden vastgesteld dat nergens in de door u voorgelegd documenten van

uw werkplaatsen melding wordt gemaakt van uw beweerde problemen. Ook op de documenten die

verband houden met uw ontslag staat niet vermeld wat de reden was waarom u ontslag nam. U legt

eveneens algemene rapporten (dd. 9-23 maart 2008, 13 maart 2008) voor die onder andere handelen

over aanvallen op 'humanitarian workers' in de periode dat u werkzaam was in Darfur. Nergens wordt

echter melding gemaakt van uw zaak. U verklaart bovendien wel dat u overgeplaatst werd naar El

Fasher op het moment dat er op uw kamer zou geschoten zijn, maar verder blijkt u maar weinig over uw

problemen gesproken te hebben met uw werkgever. Hoewel uw werkgever, UNAMID, blijkbaar wel met

uw welzijn begaan was aangezien ze u overplaatsten naar El Fasher na het schietincident, bracht u de

mensen in El Fasher blijkbaar niet op de hoogte van uw veelvuldige convocaties naar Khartoem door de

nationale veiligheidsdienst (zie gehoor CGVS, p. 12). U verklaart dat u gedurende twee maanden elke

twee à drie dagen van El Fasher naar Khartoem moest gaan waar u door de nationale veiligheidsdienst

bedreigd en geslagen werd. U verklaarde dat u telkens gratis met een UN-vlucht heen en weer reisde,

steeds tijdens de nacht. U kon steeds 's morgens op tijd terug zijn om uw werk in El Fasher aan te

vatten (zie gehoor CGVS, p. 11-12). U zei echter niet aan uw bazen, nota bene werkend voor een

organisatie als de UN die onder andere monitoring deed van mensenrechtenschendingen in Darfur en

die in haar rapporten ook aandacht besteedt aan problemen die hun medewerkers kennen in Darfur, dat

u zelf in grote problemen met de Soedanese autoriteiten verkeerde. Integendeel, u verzweeg bewust uw

problemen en keerde elke keer dat u telefonisch door de nationale veiligheidsdienst gecontacteerd

werd, terug naar Khartoem om er gedurende enkele uren mishandeld en ondervraagd te worden. Het is

niet aannemelijk dat u de UN niet (beter) op de hoogte zou hebben gebracht van wat er precies met u

gebeurde. Ook uw verklaringen dat u blijkbaar met gemak om de twee a drie dagen over en weer van

Khartoem naar El Fasher kon reizen met een UN-vlucht zonder dat uw bazen hiervan op de hoogte

waren, komt zeer onaannemelijk over aangezien mag aangenomen worden dat dergelijke UN-vluchten

niet zo gemakkelijk kunnen genomen worden en de passagiers danig gecontroleerd worden, zoals

trouwens ook blijkt uit de documenten die u zelf voorlegt naar aanleiding van uw ontslag bij de UN in

Darfur. Daaruit blijkt immers dat u voor uw UN-vlucht uit El Fasher een document nodig hebt (Movement

of Personnel) met een reistoelating van uw diensthoofd. Ook toen u werkte voor de Afrikaanse Unie

sprak u niet met uw werkgever over uw beweerde problemen met de Soedanese autoriteiten (zie gehoor

CGVS, p. 14).
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Verder is het merkwaardig dat u, hoewel u verklaarde dat u in 2008 gedwongen ontslag nam om

de problemen met de Soedanese overheid te laten stoppen, u in mei 2010 wel opnieuw een

jobaanbieding van de UN ondertekent (zie document Offer of Appointment, door u ondertekend), terwijl

u een document voorlegt waaruit blijkt dat u op dat moment toch al aan het werk was bij de AU (zie

document To whom it may concern van de AU, dd. 27/11/2011). Deze vaststelling relativeert eens te

meer de ernst van uw beweerde problemen en vervolging door de Soedanese autoriteiten.

Aan uw verklaringen betreffende de problemen die u zou hebben gehad met de

Soedanese autoriteiten kan verder geen geloof meer worden gehecht door tal van andere

vaagheden en incoherenties in uw verklaringen, documenten en andere informatie waarover het

CGVS beschikt. Ook zijn uw verklaringen op diverse punten tegenstrijdig aan die van uw

familieleden.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat uw verklaringen in verband met uw reisweg allerminst

een vervolging door de Soedanese autoriteiten doen vermoeden, integendeel. U verklaart met uw

eigen paspoort, voorzien van een visum, Soedan verlaten te hebben voor Tsjaad (zie gehoor CGVS, p.

3). U verklaart dat u bij de veiligheidsdiensten van de luchthaven diende te passeren. U verklaart

weliswaar dat het betalen van smeergeld normaal is in Soedan maar eigenlijk weet u niet of er voor u

ook daadwerkelijk smeergeld werd betaald. U verklaart bovendien niet te weten wat de smokkelaar

regelde aangezien u hem pas in Tsjaad ontmoette. Het is met uw profiel, achtergrond en beweerde

negatieve ervaringen met de Soedanese overheid echter totaal onaannemelijk dat u zich niet beter

zou geïnformeerd hebben over de manier waarop het voor u mogelijk gemaakt werd zonder problemen

te reizen. Gezien uw ervaringen mocht toch verwacht worden dat u zelf zekerheid zou trachten te

hebben over uw veiligheid en over de manier waarop alles geregeld werd. Dat u met uw eigen paspoort

Soedan verliet om het daarna in Tsjaad achter te laten en verder te reizen met een vals paspoort dat

door uw smokkelaar werd geregeld is eveneens totaal niet aannemelijk. Immers, men zou net

verwachten dat u voor het verlaten van het land waar u problemen kende een vals document zou

gebruiken en niet voor het vervolg van de reis, nadat u uw land ontvluchtte. Ook uw uitleg dat u uw

echte paspoort achterliet omdat het uw visum en alle informatie over u bevatte en u dus niet met twee

paspoorten kon reizen, is incoherent met de vaststelling dat u wel uw identiteitskaart en geboorteakte bij

zich had (zie gehoor CGVS, p. 3). Deze bevatten immers toch ook uw echte naam en andere gegevens.

Aangezien u geen aannemelijke en coherente uitleg kan geven over de manier waarop u gereisd hebt

en over uw paspoort doet dit vermoeden dat u de Belgische asielinstanties tracht te misleiden en dat u

informatie die zich bevindt in uw paspoort tracht te verhullen. Verder dient te worden vastgesteld dat u

dus Soedan met uw eigen paspoort verliet en u ermee langs de veiligheidsdiensten ging zonder dat u

weet heeft van enige regeling met deze diensten. Bovendien dient te worden opgemerkt dat u in januari

2011, op het moment dat u nog voor de Afrikaanse Unie werkte en wanneer u nog regelmatig werd

lastiggevallen door de Soedanese autoriteiten, besloot zonder specifieke reden een nieuwe

geboorteakte aan te vragen (zie gehoor CGVS, p. 4). Uit het document blijkt dat de afleverende instantie

een onderdeel is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Police Forces H.Q. Nergens maakt u

melding dat u enig probleem zou gehad hebben om dit document te krijgen. Het is bovendien zeer

merkwaardig dat u, die zoveel ernstige problemen zou gehad hebben met de Soedanese

veiligheidsdiensten, zonder reden contact zou opnemen met deze autoriteiten die onder de politie vallen

om een document te krijgen waar u op dat moment nog geen bestemming voor had.

U verklaarde vervolgens dat u, toen u door het kantoor 'crimes against the state' werd geroepen uit

El Fasher, u naar een gebouw diende te gaan waarvan u niet wist dat die dienst daar gevestigd was

omdat het een normaal huis is (zie gehoor CGVS, p. 10). Nochtans verklaarde u even later dat u reeds

eerder in dat kantoor was en u er zelfs de gezichten van de mensen nog kende (zie gehoor CGVS, p.

10). Ook hier zijn uw verklaringen dus niet consistent.

Verder verklaart u dat u, na uw terugkeer uit Darfur, op een zwarte lijst stond waardoor u geen job

kreeg en waardoor u niet naar Egypte kon reizen (zie gehoor CGVS, p. 13). Nochtans zou uw vader

erin geslaagd zijn u van deze zwarte lijst weg te krijgen waardoor u toch naar Egypte kon. Bovendien

kreeg u na uw terugkeer uit Egypte ook weer jobaanbiedingen, zelfs twee tegelijk (zie gehoor CGVS, p.

13). U verklaart dat uw vader via zijn connecties wou bekomen dat u van die zwarte lijst zou afgeraken

maar dat niemand hem kon helpen. U weet uiteindelijk niet wat uw vader deed en hoe u van de lijst

bent afgeraakt (zie gehoor CGVS, p. 13). Opnieuw wijzen deze verklaringen allerminst op een

vervolging door de autoriteiten zoals u die schetst. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u er wel in

slaagde op een legale manier Soedan te verlaten naar Egypte, dit terwijl talloze Soedanese

vluchtelingen deze hachelijke trip op illegale manier (dienen te) ondernemen, maar bovendien keerde u

vrijwillig uit Egypte naar Soedan terug. Gevraagd of u in Egypte geen asiel vroeg, gezien uw beweerde

beproevingen in Soedan, verklaart u dat dat nooit bij u is opgekomen (zie gehoor CGVS, p. 14). Ook

deze verklaring tast opnieuw fundamenteel de ernst van uw verklaringen betreffende de vervolging die u

in Soedan onderging aan. Uw daaropvolgende verklaring dat u terug wou omdat uw ouders en broers in
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uw gedachten waren en de bezorgdheid teveel was (zie gehoor CGVS, p. 14) staat in schril contrast met

uw eerdere verklaringen over uw wens om van Egypte naar Oostenrijk te gaan maar dat u terug naar

huis moest omdat u geen papieren hiervoor te pakken kreeg (zie gehoor CGVS, p. 13).

Vervolgens verklaart u dat de nationale veiligheidsdienst informatie van u wou. Bovendien wilden ze

uw laptop kunnen inkijken en vielen ze daarom uw broer (I.M.A.N.) lastig en werd hij zelfs gearresteerd

(zie gehoor CGVS, p. 6 en 17). U haalde aan dat ook uw andere broers (A.M.I.M.) en (T.)

werden lastiggevallen omwille van u en omdat jullie familie zijn (zie gehoor CGVS, p. 6-7). Hoewel u

sinds 2008 terug was uit Darfur kwam de nationale veiligheidsdienst, althans bij uw weten, niet bij jullie

thuis langs (zie gehoor CGVS, p.8). U verklaarde ook dat ze uw laptop nooit aan uzelf vroegen (zie

gehoor CGVS, p. 17), hoewel u toch zeer vaak bij hen geconvoceerd werd. Het is niet aannemelijk dat

de Soedanese autoriteiten jarenlang zoveel moeite zouden doen om uw zus, u en uw broers te

ondervragen, op te pakken, te mishandelen om informatie te krijgen, maar nooit een huiszoeking bij

jullie zouden gedaan hebben of uw familie meteen voltallig aangesproken zou hebben thuis. Zeer

merkwaardig hierbij zijn uw verklaringen dat u eigenlijk niet weet wat er thuis gebeurde en of uw ouders

ooit werden gearresteerd (zie gehoor CGVS, p. 8). U verklaart dit door te stellen dat u zich op missie in

Darfur bevond maar eveneens dient te worden vastgesteld dat u sinds augustus 2008, toen u uw

ontslag aanbood, niet meer naar Darfur ging. Ook verder haalde u aan niet veel over uw broers te weten

en opnieuw verwijst u naar het feit dat u en uw zus zich in Darfur bevonden en uw broers in Khartoem

waren (zie gehoor CGVS, p. 14). Ook hier gaat u weer voorbij aan uw verklaringen dat u sinds 2008 niet

meer in Darfur werkte, waardoor dus wel mag worden verwacht dat u wist wat er onder uw dak

gebeurde met uw gezinsleden. Het is niet aannemelijk dat jullie als gezin, waarbij vele leden verklaren

dat ze problemen hadden met de Soedanese autoriteiten, deze problemen niet zouden besproken

hebben. Ook nu in België blijkt uw interesse voor de problemen van uw jongste broer (A.M.I.M.) zeer

miniem te zijn, wat toch vragen doet rijzen aangezien zijn problemen wel zouden verband houden met

die van u. U bleek niet op de hoogte van de stand van de asielprocedure van (A.M.I.M.) (zie gehoor

CGVS, p. 4), en zelfs over zijn problemen in Soedan kan u niet veel zeggen. U weet niet wanneer ze

zich voordeden en verklaart er nog niet veel over gesproken te hebben en dat hij meer met uw zus

Randa sprak (zie gehoor CGVS, p. 6). Zelfs indien (A.M.I.M.) de eerste week van zijn verblijf niemand

mocht ontmoeten in het opvangcentrum, zoals u verklaart, kan worden opgemerkt dat hij zich op het

moment van uw gehoor reeds meer dan een maand in België bevond en u dus ruimschoots de tijd had

hem te spreken (zie gehoor CGVS, p. 4). Bovendien verklaarde u regelmatig contact te hebben met uw

ouders in Soedan waardoor ook mag verwacht worden dat u door hen op de hoogte gehouden werd van

de toestand in uw land van herkomst (zie gehoor CGVS, p. 6).

Verder is het merkwaardig dat u, hoewel u uit een vooruitstrevende familie afkomstig bent (uw

moeder had een carrière aan de universiteit en weigerde een hoofddoek te dragen (zie gehoor CGVS,

p. 7)) en opgroeide in het buitenland, hoewel u zelf studeerde en een carrière uitbouwde en een zeer

zelfstandig leven leidde, besloot aan geen enkele van uw familieleden te vertellen wat er met u zou

gebeurd zijn eind 2011. Uw verklaring dat u dan diende te vertellen dat u verkracht was en dat u dan

niet meer zou kunnen trouwen omdat u maagd moet zijn, lijkt ver gezocht in uw situatie en met uw

profiel van vrijgevochten vrouw die wel op 31-jarige leeftijd gedurende twee weken ging 'clubben' met

een vriend(in) in Addis Abeba (zie gehoor CGVS, p. 5). Indien nog aangenomen wordt dat het inderdaad

moeilijk vond om over uw verkrachting te spreken, zou toch verwacht worden dat u alvast uw opsluiting

aan uw familie zou melden in plaats van te beweren dat u gedurende enkele maanden in Ethiopië op

vakantie was zonder hen hiervan op de hoogte te brengen (zie gehoor CGVS, p. 16). Het is trouwens

niet aannemelijk dat u, na een verblijf van enkele maanden in een Soedanese gevangenis, waarbij u

zwaar mishandeld zou zijn, in die mate dat u bewusteloos op straat bleef liggen na uw vrijlating (zie

gehoor CGVS, p. 16), u uw ouders zou kunnen laten geloven dat u op vakantie was geweest. Ook uw

bewering dat u na deze beproeving eind 2011-begin 2012 niet naar de dokter ging, tast de

geloofwaardigheid van uw verklaringen ernstig aan. U verklaarde verkracht en mishandeld te zijn.

Gezien uw beweerde ervaringen in vluchtelingenkampen met verkrachte vrouwen, waarbij u verklaarde

ook aandacht te hebben gehad voor de lichamelijke gevolgen, mag van u toch worden verwacht dat u

het belang zou kennen van medische begeleiding na een dergelijke ervaring. Dat u naliet een arts te

raadplegen, hoewel u eerder wel verklaarde dat u naar privé-dokters ging voor eerdere verwondingen

(zie gehoor CGVS, p. 15), tast eens te meer de geloofwaardigheid van uw verklaringen aan. Dat u in

België behandeld wordt voor een infectie (zie gehoor CGVS, p. 18) toont op zich trouwens allerminst

aan dat u verkracht zou zijn.

Verder kan nog worden opgemerkt dat ook uw verklaringen aangaande de problemen die uw

ouders zouden kennen en gekend hebben met de Soedanese autoriteiten allerminst wijzen op

een systematische vervolging. Vooreerst blijkt dat uw beide ouders jarenlang een, voor

Soedanezen, benijdenswaardige carrière konden uitbouwen binnen de Soedanese overheidsinstellingen

en nu op pensioen gesteld werden. Hoewel u verklaarde dat uw moeder hiervoor geen uitkering krijgt
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(zie gehoor CGVS, p. 7), dient te worden vastgesteld dat uw broer (I.M.A.N.) hierover verklaarde dat uw

ouders over geen problemen hebben verteld en dat jullie moeder wel degelijk wordt betaald (zie gehoor

CGVS (I.M.A.N.), p. 4-5). Ook uw verklaringen over de problemen die uw broer (T.) nu nog zou hebben,

zijn alles behalve geloofwaardig te noemen. U verklaarde immers dat (T.) in Khartoem is en dat hij

soms werkloos is (zie gehoor CGVS, p. 5). U verklaarde verder dat (T.) geen job kan vinden en dat hij in

het oog gehouden wordt als hij buiten gaat (zie gehoor CGVS, p. 7). Uit informatie waarover het

CGVS beschikt blijkt echter dat uw broer (T.) zich reeds enkele jaren in de Verenigde Arabische

Emiraten bevindt waar hij, inderdaad als IT-ingenieur afgestudeerd aan de universiteit van Khartoem,

een job heeft in Abu Dhabi. Ook in december 2013 vermeldde zijn Google+-profiel nog steeds dat hij in

de Verenigde Arabische Emiraten woonde en er werkte (zie informatie toegevoegd aan uw

administratief dossier). Uw zus (A.R.I.M.A.) verklaarde dan weer, ook in strijd met uw broers internet-

profiel, dat uw broer (T.) ooit in de Verenigde Arabische Emiraten woonde en dat hij nog steeds op en af

gaat naar daar voor korte jobs (zie gehoor (A.R.I.M.A.), dd. 20/2/2014, p. 4). Ook uw verklaringen over

de problemen die uw broer zou hebben omdat de autoriteiten informatie willen over jullie omdat jullie

een familie zijn, zijn dus niet geloofwaardig.

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming,

worden vastgesteld.

De door u voorgelegde documenten wijzigen hetgeen hierboven werd uiteengezet niet.

De documenten in verband met uw beroepsactiviteiten (minutes of meeting, end of assignment

van UNAMID, special report dd. 15/8/2008, documenten 'to whom it may concern' dd. 7/1/2004 en

dd. 10/1/2004 van UNIDO, testimonial dd. 31/10/2007 van de ambassade van Maleisië, document 'to

whom it may concern' dd. 27/11/2011 van de AU, lijst medewerkers AULOS, document over 'separation

from service' dd. 27/7/2008 van UNAMID, badges, offer of appointment dd. 4/5/2010 van UNAMID,

foto's) werden hierboven reeds gedeeltelijk besproken. Verder kan nog worden opgemerkt dat ze

aantonen dat u activiteiten had voor bepaalde organisaties, iets wat hierboven op zich niet wordt

betwijfeld. Deze documenten maken ook nergens gewag van problemen die u in de uitoefening van de

activiteiten erop vermeld ooit problemen zou hebben gehad. U legt ook nog twee rapporten van

UNAMID voor (dd. 9-23 maart 2008, dd. 13 maart 2008) en een kaartje met de plaatsen van

vluchtelingenkampen in Darfur waarin uw naam niet vermeld wordt en die u dus niet betreffen. Ten

slotte legt u nog een geboorteakte en identiteitskaart neer, maar aan uw identiteit op zich wordt hier

evenmin getwijfeld.

Er dient nog te worden opgemerkt dat in hoofde van uw zus, (A.R.I.M.A.) (C.G. 12/16166 - O.V.

7.519.596), die aanvankelijk erkend werd als vluchteling in België, een beslissing tot intrekking van de

vluchtelingenstatus werd genomen, op basis van nieuwe informatie die essentieel was voor de

beoordeling van haar asielaanvraag. In hoofde van uw twee broers, (I.M.A.N.) (C.G. 13/12593 - O.V.

7.683.710) en (A.M.I.M.) (C.G. 13/16098 - O.V. 7.763.266), werd een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen.

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 In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoekster zich op de schending van artikel

48/3, 48/4 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 2

en 3 van wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en

van de zorgvuldigheidsplicht.

In onderhavig verzoekschrift stelt verzoekster het volgende:

“Verwerende partij lijdt onder haar ervaringen en wordt psychologisch opgevolgd (zie stuk nr. 3).

De ervaringen zoals gedocumenteerd door psychologe (S.P.) overschrijden de “minimum level of

severity” vereist voor de toekenning van de subsidiaire bescherming. In het bijzonder werd verzoekende

partij op de leeftijd van 9 jaar genitaal gemutileerd, had zij een conflictueuze relatie met haar ouders,

leed zij onder het fysieke geweld van haar broer, werd zij sexueel misbruikt door haar neef, werd haar

liefde met een christen jongen door haar ouders afgekeurd en diende zij omwille van het verlies van

haar maagdelijkheid voor de rechtbank te verschijnen waardoor een zwaardere genitale verminking

dreigde. Deze ervaringen leidden tot twee zelfmoordpogingen. Naar aanleiding van haar werk voor de
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Verenigde Naties werd zij door de nationale veilgheidsdiensten ontvoerd, vernederd en verkracht (zie

stuk nr. 3 of in de woorden van de psychologe:

[…]

Om voorgaande redenen is aannemelijk dat verzoekende partij uw Raad verzoekt om haar

asielaanvraag niet op dezelfde openbare zitting van haar zus en broers te willen behandelen.

De meerderjarige broer maakt deel uit van haar problemen. Zij kan psychologisch niet verdragen dat

haar zus en broers haar lijden kennen waarvoor zij zich schaamt en haar verkrachting zal nog door haar

familie of maatschappij worden aanvaard wetende dat het verlies van haar maagdelijkheid reeds tot een

gerechtelijke procedure leidde en dreigement van verder genitale verminking.

Omwille van de slechte verhoudingen met haar ouders kan zij in tegenstelling tot wat verwerende partij

voorhoudt niet bij ouders bescherming vragen ongeacht wat nog rest van enige netwerkrelaties van de

vader als oud-ambassade personeel.

De essentie van het verzoek om internationale bescherming van verzoekende partij is de vraag om

bescherming tegen de mishandelingen van de nationale veiligheidsdiensten (NISS) die straffeloos

kunnen optreden (zie verder). De motieven die verwerende partij inroept om de internationale

bescherming te weigeren raken niet deze essentie.

Verzoekende partij legde een reeks van documenten voor die enkel een personeelslid van de Verenigde

Naties in functie kan bekomen en bezitten. Deze documenten worden opgesomd op pagina’s 2 en

volgende in het gehoorverslag van verwerende partij en leveren het bewijs van de context van de

ervaringen van verzoekende partij zoals hiervoor beschreven. Het COI rapport van het Home Office UK

Border Agency bevestigd dat VN personeel gezien wordt als oppositie (omdat zij aandringen op het

respect van fundementele mensenrechten die de overheid, de wet en het NISS schenden) (Home Office

UK Border Agency, “Republic of Sudan. Country of Origin Information (COI) Report”, 11 september

2012, p. 126; zie stuk nr. 8). Het argument dat verzoekende partij niet documenteerd dat zij

mensenrechtenrapporten voorbereidde en daarom niet geviseerd kon worden door het NISS is niet

pertinent bij de vaststelling dat verzoekende omwille van haar tewerkstelling als VN en daarmee kritisch

voor de overheid werd beschouwd. Het volstaat immers in de zin van artikel 48/3, § 5 de agenten van

vervolging (in casu de overheid en in het bijzonder NISS) dat zij als VN medewerker met de VN wordt

vereenzelvigd en kritisch wordt geacht te zijn voor het regime en haar schendingen van mensenrechten

documenteert.

Schending van artikel 48/3, § 5 van voormelde Wet van 15 december 1980.

De ervaringen van de ontvoering, vernedering en verkrachting door de nationale veiligheidsdiensten

maakt een vervolging uit in de zin van artikel 48/7 van voormelde Wet van 15 december 1980 en is een

duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op ernstige schade reëel is.

De verklaringen van verzoekende partij over haar wedervaren met de nationale veiligheidsdiensten is

consistent met de algemeen bekende feiten zoals gedocumenteerd door de gezaghebbende

internationale bronnen in de zin van artikel 57/6/1 van voormelde wet van 15 december 1980 waarmee

verwerende partij rekening dient te houden.

In het bijzonder vermeldt Home Office UK Border Agency in haar COI-rapport dat de nationale

veiligheidsdiensten (NISS) op grond van de wet personen kunnen incommunicado kunnen aanhouden

tot vier en een halve maand zonder rechtsmiddelen voor de gevangenen (Home Office UK Border

Agency, “Republic of Sudan. Country of Origin Information (COI) Report”, 11 september 2012, p. 135;

zie stuk nr. 8), dat de NISS hierbij overgaat tot foltering en mishandeling van de gevangenen (Home

Office UK Border Agency, ibidem, 11 september 2012, p. 103; zie stuk nr. 8) en hiervoor straffeloosheid

genieten (Home Office UK Border Agency, ibidem, 11 september 2012, pp. 125-126; zie stuk nr. 8).

Doordat de verklaringen van verzoekende partij consistent zijn met de algemeen bekende gegevens zijn

zij geloofwaardig. Deze vaststaande gegevens verantwoorden het verzoek om internationale

bescherming in de zin van de artikelen 48/3 minstens 48/4 van voormelde Wet van 15 december 1980.

Het motief dat verzoekende partij geen bescherming zocht bij de VN en herhaaldelijk verder

mishandeling in handen van de NISS onderging is niet ernstig omdat de VN op geen enkele wijze in

staat is de nodige bescherming in de zin van artikel 48/5 van voormelde Wet van 15 december 1980 te

verlenen.

Zoals hiervoor met gezaghebbende internationale bronnen (met verwijzingen) is bewezen is het lijden

van verzoekende partij geloofwaardig. De vaagheden die verwerende partij inroept raken de hoofdlijnen

van de verklaringen die geloofwaardig zijn niet. Er zijn evenmin belangrijke incoherenties in de

verklaringen van verzoekende partij. Corruptie is aanvaard gegeven die toelaat dat door smeergeld te

betalen verzoekende partij het land kon verlaten. Verwerende partij betwist dit niet en kan daarom niet

ernstig voorhouden dat de reisweg van verzoekende partij niet aannemelijk zou zijn. Zoals hiervoor werd

aangetoond kan de onwetendheid van de zus of broers over de ervaringen van verzoekende partij

evenmin als een inconsistentie worden beschouwd. Feit is dat zij eveneens problemen begonnen te

krijgen. De motieven die verwerende partij inroept als zouden hun verklaringen niet consistent zijn met
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elkaar en in het bijzonder met de zus (A.R.I.M.A.) is niet overtuigend. Ook de conclusie dat zij

ongeloofwaardig zijn omdat de zus (A.R.I.M.A.) fraude zou gepleegd hebben in haar asielaanvraag is

niet juist.

Verwerende partij heeft vastgesteld dat de zus (A.R.I.M.A.) door de nationale veiligheidsdiensten werd

benaderd omdat zij afwisselend voor de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie werkte. Toen

verwerende partij weigerde om te spioneren voor de nationale veiligheid werd zij als staatsgevaarlijk

beschouwd waarna zij herhaaldelijk werd bedreigd en ontvoerd. Haar problemen situeren zich in twee

periodes die zij in haar verklaringen aangaf eerst naar aanleiding van haar voormelde tewerkstellingen

en later nadat zij voor haar studie een thesis schreef en hiervoor veldwerk verrichtte die leidde tot haar

ontvoering (zie het eerste en tweede gehoorverslag van het Commissariaat Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatslozen respectievelijk pp. 6 en volgende en 2 en volgende). Dit is de kern van

de verklaringen waarop de erkenning van de vluchtelingenstatus is gesteund. Deze kern van

verklaringen worden door verwerende partij niet betwist.

Verschillende internationale gezaghebbende bronnen in de zin van artikel 57/6/1 van voormelde Wet

van 15 december 1980 bevestigen de verklaringen van verzoekende partij omdat deze ermee consistent

zijn en daarom geloofwaardig.

De motieven dat de zus niet geloofwaardig zou zijn die verwerende partij inroept om de erkenning van

de vluchtelingenstatus van verzoekende partij in te trekken op grond van artikel 57/6, al. 1, 7° van

voormelde Wet van 15 december 1980 zijn foutief en irrelevant voor de beoordeling van de nood aan

internationale bescherming van verzoekende partij.

De motieven zijn foutief omdat verzoekende partij geen informatie heeft achtergehouden en geen

tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd.

Verzoekende partij heeft in tegenstelling tot wat verwerende partij beweert zoals elk redelijk persoon

een terechte gegronde vrees voor haar leven, fysieke integriteit en vrijheid bekomen toen in de tweede

periode ernstiger werd bedreigd en ontvoerd. Dit is nadat zij in Zwitserland en Duitsland had verbleven.

Zij besloot hierop rederlijkerwijze te vluchten met alle mogelijke middelen. De veronderstelling die

verwerende partij maakt dat verzoekende partij reeds in Zwitserland of Duitsland asiel had kunnen

aanvragen is niet de houding van een redelijk opgeleid persoon zoals verzoekende partij en kan daarom

niet dienen als deugdelijk motief. Ook hooggeplaatste personen bij de Verenigde Naties zijn niet in staat

bescherming te verlenen tegen de foltering en mishandeling door NISS die zoals hiervoor werd

aangetoond wettelijke en feitelijk straffeloosheid geniet.

Verzoekende partij heeft geen informatie achtergehouden. Zij legde een hele reeks documenten voor

waaruit verwerende partij een keuze maakte en van de gekozen documenten. Bij deze documenten die

zij voorlegde was het diploma van de Universität Oldenburg. Zij gaf ook een ubs stick af waarop het

diploma stond samen met haar thesis (zie het eerste gehoorverslag van het Commissariaat Generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatslozen p. 6). Verzoekende partij kan niet verweten worden dat haar

dossier onvolledig werd bijgehouden of niet de feiten vermeld of de documenten bevat zoals zij

verklaarde of neerlegde tot staving van haar verklaringen. Uit haar verklaringen blijkt dat haar dossier al

onzorgvuldig werd behandeld door de dossierbehandelaar bij de Dienst Vreemdelingenzaken die haar

vriendschap zocht (zie het tweede gehoorverslag van het Commissariaat Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatslozen p. 5). Op dat moment had verzoekende partij uiteraard geen weet dat

de ubs stick niet langer in het dossier stak en had zij hierom geen reden om klagen tijdens dit verhoor.

Het feit dat de zus (A.R.I.M.A.) minderjarige broer aanraadde om zijn paspoort terug te sturen werd

ingegeven door de idee dat wanneer het paspoort werd teruggegeven dit de indruk zou wekken dat hij

nog in het land verbleef. Er bestaat geen twijfel over de identiteit of de nationaliteit van haar minderjarige

broer. De redeneringen die verwerende partij hierrond optrekt zijn irrelant voor de beoordeling van de

gegronde vrees voor haar leven, fysieke integriteit of vrijeid. Verzoekende partij leverde het bewijs dat zij

reeds werd vervolgd in de zin van artikel 48/7 van voormelde Wet van 15 december 1980.

De motieven zijn irrelevant omdat zoals hiervoor werd aangetoond de verklaringen niet frauduleus zijn

en de ingeroepen elementen niet doorslaggevend zijn geweest voor de erkenning van de

vluchtelingenstatus.

Artikel 57/6, al. 1, 7° van voormelde Wet van 15 december 1980 luidt:

[…]

Zoals hiervoor aangetoond heeft de zus (A.R.I.M.A.) geen fraude gepleegd door informatie achter

houden (het dossier is onvolledig en kon niet nuttig dienen voor een nieuwe beoordeling door

verwerende partij) of de asielprocedure van haar minderjarige broer gesabboteerd (zij hebben een

aannemelijk verklaring: de idee was de vlucht van de broer ten aanzien van de nationale overheden toe

te dekken) nog raken zij aan de reden van het bestaan van een gegronde vrees voor het leven, fysieke

integriteit of vrijheid (toenemende bedreigingen, mishandeling en ontvoering door de NISS wat niet door

verwerende partij wordt betwist en waarvan het bestaan door internationale bronnen wordt bevestigd).

Hierom zijn de motieven die de bestreden beslissing moeten schragen niet deugdelijk.
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Schending van artikel 57/6, al. 1, 7° van voormelde Wet van 15 december 1980 dient hier te worden

vastgesteld.

Om voorgaande redenen zijn de ingeroepen motieven van de beslissingen van de zus (A.R.I.M.A.) en

de broers niet deugdelijk en kunnen zij deze beslissing niet schragen.

Schending van de materiële motiveringsplicht.

Door de internationale bescherming in te trekken terwijl de feiten die voor vaststaand dienen te worden

beschouwd en die de vraag om internationale bescherming kunnen rechtvaardigen niet het juiste

gewicht te geven schendt verwerende partij de artikelen 48/3 en 48/4 van voormelde Wet van 15

december 1980.

[…]

De middelen zijn gegrond.”

2.1.2. Verzoekster voegt blijkens de inventaris in onderhavig verzoekschrift de volgende stukken bij dit

verzoekschrift: de beslissing tot erkenning van de vluchtelingenstatus ten aanzien van haar zus

(A.R.I.M.A) (stuk 3), haar “bijlage 26” (stuk 4), de “bijlage 26” van haar broers (I.M.A.N.) en (A.M.I.M.)

(stukken 5 en 6), de beslissing tot toekenning van een voogd ten aanzien van haar broer (A.M.I.M.)

(stuk 7), een attest genitale mutilatie type 4 (stuk 8), een “certificate of participation” van de Universität

Oldenburg (stuk 9) en een uittreksel van het rapport “Republic of Sudan. Country of Origin Information

(COI) Report” van het UK Border Agency van 11 september 2012 (stuk 10).

2.1.3. Ter terechtzitting legt verzoekster samen met een aanvullende nota (rechtsplegingsdossier, stuk

10) de volgende stukken neer, waarbij haar advocaat verklaart dat deze stukken de bij het

verzoekschrift gevoegde stukken vervangen: een psychologisch attest van psychologe (S.P.) van 7 mei

2014 (stuk 3), haar “bijlage 26” (stuk 4), de “bijlage 26” van haar broers (I.M.A.N.) en (A.M.I.M.) (stukken

5 en 6), de beslissing tot toekenning van een voogd ten aanzien van haar broer (A.M.I.M.) (stuk 7), een

attest genitale mutilatie type 4 (stuk 8), een “certificate of participation” van de Universität Oldenburg

(stuk 9), een uittreksel van het rapport “Republic of Sudan. Country of Origin Information (COI) Report”

van het UK Border Agency van 11 september 2012 (stuk 10), een psychologisch attest van psychologe

(F.R.) van 18 augustus 2014 (stuk 11), kopieën van foto’s (stuk 12), haar e-pass en werkplan bij de

Verenigde Naties (stuk 13), werkverslagen van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie met

betrekking tot verzoekster (stukken 14.A en 14.B) en attesten met betrekking tot de carrière van

verzoeksters vader (stukken 15.A-15.C).

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en 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 verzoekster deze motieven kent en

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

bereikt en voert zij 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.

2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters 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. Waar verzoekster stelt: “De motieven dat de zus niet geloofwaardig zou zijn die verwerende partij

inroept om de erkenning van de vluchtelingenstatus van verzoekende partij in te trekken op grond van

artikel 57/6, al. 1, 7° van voormelde Wet van 15 december 1980 zijn foutief en irrelevant voor de

beoordeling van de nood aan internationale bescherming van verzoekende partij”, dient opgemerkt dat

er in de bestreden beslissing nergens sprake is van de intrekking van een vluchtelingenstatus die aan

verzoekster zou zijn toegekend. Evenmin wordt in de bestreden beslissing gemotiveerd dat verzoeksters

asielrelaas ongeloofwaardig is omdat het asielrelaas van haar zus als ongeloofwaardig werd

beoordeeld.

De bestreden beslissing weigert verzoekster de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i) er ernstige

bedenkingen kunnen worden gemaakt bij haar verklaringen te hebben gewerkt voor VN-organisaties in

de functies die zij omschrijft, (ii) nergens in de door haar voorgelegde documenten van haar
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werkplaatsen melding wordt gemaakt van haar beweerde problemen, hoewel haar werkgever (UNAMID)

blijkbaar wel met haar welzijn begaan was en zij gedurende twee maanden elke twee à drie dagen

gratis naar Khartoem zou gevlogen zijn met een VN-vlucht, (iii) zij verklaarde in 2008 gedwongen

ontslag te hebben genomen om de problemen met de Soedanese overheid te laten stoppen, terwijl zij in

mei 2010 opnieuw een jobaanbieding van de Verenigde Naties ondertekende en zij op dat moment al

aan de slag was bij de Afrikaanse Unie, (iv) haar verklaringen in verband met haar reisweg allerminst

een vervolging vanwege de Soedanese autoriteiten doet vermoeden, (v) zij aanvankelijk verklaarde dat

het kantoor “crimes against the state” zich in een gebouw bevond waarvan zij niet wist dat het kantoor

daarin gevestigd was omdat het eruit zag als een normaal huis, terwijl zij later verklaarde reeds eerder

in dat kantoor te zijn geweest en de gezichten van de mensen nog kende, (vi) zij na een (legale) reis

naar Egypte vrijwillig terugkeerde naar Soedan, hetgeen niet te rijmen valt met haar verklaring om van

Egypte naar Oostenrijk te willen gaan en terug naar huis te zijn gekeerd omdat zij hiervoor geen

papieren kon verkrijgen, (vii) het niet aannemelijk is dat de Soedanese autoriteiten jarenlang zoveel

moeite zouden doen om haar, haar zus en broers te ondervragen, op te pakken en te mishandelen om

informatie los te krijgen, maar nooit een huiszoeking deden of de voltallige familie aanspraken, (viii) het

niet geloofwaardig is dat zij aan geen enkel familielid zou verteld hebben wat er gebeurd was met haar

eind 2011, (ix) haar verklaringen over haar ouders en haar broer (T.) niet overeenstemmen met de

verklaringen van haar zus en haar broer, en (x) de door haar neergelegde documenten de voorgaande

vaststellingen niet kunnen wijzigen.

Voormelde omstandige motivering vindt steun in het administratief dossier en is terecht en pertinent.

Waar verzoekster kopieën van foto’s van haar werk voor de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie,

haar e-pass en werkplan bij de Verenigde Naties, werkverslagen van de Verenigde Naties en de

Afrikaanse Unie en attesten met betrekking tot de carrière van haar vader (stukken 12-15.C) bijbrengt,

dient opgemerkt dat in de bestreden beslissing niet getwijfeld wordt aan het feit dat verzoekster voor de

Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie heeft gewerkt, noch aan de carrière van haar vader. In de

bestreden beslissing wordt echter wel terecht opgemerkt dat de omschrijving die verzoekster gaf van de

inhoud van het werk dat zij voor beide organisaties deed, niet te rijmen valt met hetgeen uit de door haar

op het CGVS neergelegde documenten en de voormelde stukken blijkt.

Uit alle door verzoekende partij bijgebrachte documenten blijkt immers dat zij voor de Verenigde Naties

werkzaam was als administratief medewerkster (cf. ter terechtzitting neergelegde nota, stuk 12, United

Nations e-Pas Performance Record waarin haar functie omschreven is als “Language Assistant”; stuk

14, UNAMID Special Report, waarbij haar graad en functie bepaald wordt als “GL-4B Language

Assistant – Office Assistant”) hetgeen in strijd is met haar voorgehouden profiel van onderzoekster

(“monitoren zoals de verkrachtingen”, “interviewen”, gehoor CGVS, p.9) van mensenrechten-

schendingen.

Een verwijzing naar algemene informatie in een rapport van het UK Border Agency (aanvullende nota

verzoekster, stuk 10), is niet afdoende om de geloofwaardigheid van verzoeksters asielrelaas te

herstellen. Deze informatie is immers van louter algemene aard en heeft geen betrekking op haar

persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat zij bij een terugkeer naar haar land

van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoekster dient de aangevoerde

vrees voor vervolging in concreto aan te tonen. Waar verzoekster verwijst naar de bij haar aanvullende

nota gevoegde psychologische attesten (stukken 3 en 11), dient opgemerkt dat een psychologisch attest

geen sluitend bewijs vormt voor de omstandigheden waarin het hierin vastgestelde werd opgelopen. De

psycholoog doet vaststellingen betreffende de mentale gezondheidstoestand van een patiënt en

rekening houdend met zijn bevindingen kan de psycholoog vermoedens hebben over de oorzaak van de

vaststellingen. Een psycholoog kan echter nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden schetsen waarin de gedane vaststellingen ontstonden.

In zoverre verzoekster verwijst naar de bij haar aanvullende nota gevoegde attesten (stukken 3, 8 en

11) ter staving van haar genitale verminking, de conflictueuze relatie met haar ouders, het fysieke

geweld vanwege haar broer, het seksueel misbruik door haar neef, haar relatie met een christelijke

jongen en haar verschijning voor een rechtbank wegens het verlies van haar maagdelijkheid, dient

opgemerkt dat verzoekster hiervan noch bij het invullen van de vragenlijst van het CGVS op de Dienst

Vreemdelingenzaken, noch tijdens haar gehoor op het CGVS melding maakte (administratief dossier,

stukken 5 en 10). Op het einde van het gehoor op het CGVS verklaarde verzoekster bovendien geen

andere problemen te hebben gehad in Soedan, buiten hetgeen reeds tijdens het gehoor besproken

werd (gehoorverslag CGVS, p. 18). Nochtans mag van een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn

leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, worden verwacht dat

deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk
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aanbrengt. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste

interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de

asielprocedure. Bovendien dient herhaald dat een psychologisch attest geen sluitend bewijs vormt voor

de omstandigheden waarin het hierin vastgestelde werd opgelopen. Verweerder merkt in zijn nota met

opmerkingen overigens terecht op dat de in het psychologisch attest vermelde conflictueuze relatie met

haar ouders niet te rijmen valt met haar verklaringen tijdens het gehoor op het CGVS dat zij nog

regelmatig contact heeft met haar ouders. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat verzoekster

internationale bescherming behoeft omwille van de voormelde beweerde feiten.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoeksters 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 verzoekster een gegronde vrees

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

vreemdelingenwet.

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

dossier toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij 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 vierentwintig oktober tweeduizend veertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


