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nr. 151 809 van 4 september 2015

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 24 april 2015 heeft

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

26 maart 2015.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 26 mei 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. VAN DE SIJPE en van

attaché C. MISSEGHERS, 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 over de Soedanese nationaliteit te beschikken en geboren te zijn in Gedaref in 1978. U

kwam er aan de kost als landbouwer en in 2010 werd u lid van de politieke partij “Popular Congress

Party” of Volkscongres (hierna PCP). Op 17 maart 2013 werd u gearresteerd in Gedaref op een

bijeenkomst naar aanleidingen van de gouverneursverkiezingen in Gedaref. U werd opgesloten in het

gebouw van de veiligheidsdiensten en u kwam vrij op 15 april 2013. Op 25 september 2013 werd u een

tweede maal gearresteerd in Gedaref omdat u meedeed aan een manifestatie naar aanleiding van de

beslissing van de Soedanese regering om de prijs van brandstof te verhogen. U werd opnieuw

opgesloten in het gebouw van de veiligheidsdiensten en u kwam vrij op 30 november 2013. Op 4 maart

2014 werd u voor de derde keer gearresteerd toen u aanwezig was op een congres in open lucht van de

PCP. U werd opnieuw opgesloten in het gebouw van de veiligheidsdiensten en u kwam vrij op



RvV X - Pagina 2

1 augustus 2014. U verklaarde dat u kort voor uw derde arrestatie bijna omvergereden werd op straat

door een auto van de veiligheidsdiensten. U weet dat het een auto was van de veiligheidsdiensten

omdat u de personen in de wagen herkend had. U slaagde erin te ontsnappen op 1 augustus omdat u

gedaan had alsof u ziek was waarna de mensen van de veiligheidsdienst u naar het ziekenhuis

brachten waar u kunnen vluchten bent. U ging dan naar Port Soedan waar u 15 dagen bleef waarna u

aan boord ging van een schip op 15 augustus 2014. De boot deed meerdere havens aan en op 5

september 2014 kwam u in België aan. U ging dan met de wagen naar Brussel waar u asiel aanvroeg

op 8 september 2014.

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.

U verklaarde dat u gearresteerd werd op 17 maart op een bijeenkomst naar aanleiding van

de gouverneursverkiezingen die plaatsvonden in april 2013 in Gedaref. U zei dat u daar was omdat u

naar de kandidaat aan het luisteren was die u steunde in die verkiezingen, Alsir Abu Alkassem. U legde

uit dat deze persoon geen deel uitmaakte van de PCP, dat hij deel uitmaakte van de beweging “Jabhat

gedaref El Khalas” en dat u niet weet wat hij nu doet (zie gehoor CGVS, p.7). Gevraagd waarom u

uitgerekend die kandidaat steunde en niet een andere kandidaat van de oppositie is uw antwoord eerder

ontwijkend; “omdat we niet wilden dat de kandidaat van de NCP won” (zie gehoor CGVS, p.8). Na wat

doorvragen legt u uit dat er andere kandidaten waren die tegen de regering waren maar dat jullie die

kandidaat wilden steunen. Wanneer u dan opnieuw gevraagd wordt waarom juist die kandidaat en niet

een andere kandidaat, antwoordt u opnieuw naast de vraag en zegt u enkel “we hebben hem gekozen”

(zie gehoor CGVS, p.8). Na u opnieuw dezelfde vraag te stellen zegt u dat jullie deze kandidaat kozen “

misschien om komaf te maken met het ancien regime, het is onze politieke partij die besloot om hem te

steunen en wij hebben hem dan gesteund”. Hoewel het u meerdere keren gevraagd werd, kunt u

dus niet uitleggen waarom uw partij de kandidatuur steunde van iemand die geen deel uitmaakt

van de partij. Er werd u wat later tijdens uw gehoor op het CGVS ook gevraagd waarom de PCP geen

kandidaat had voor de gouverneursverkiezingen in Gedaref. Uw eerste antwoord op die vraag is

wederom erg vaag en ontwijkend, namelijk “ nee, we hadden er geen”. U legt daarna verder uit dat de

PCP geen kandidaat had omdat jullie de resultaten van de verkiezing al kenden voor die plaatsvond.

Wanneer u dan gevraagd werd welk nut het in dat geval dan nog heeft om een kandidaat te steunen,

zegt u enkele dat jullie sympathisanten waren met het front van Alsir (zie gehoor CGVS, p.11). Uw

verklaringen omtrent het steunen van deze kandidaat, wat de reden was van uw eerste arrestatie,

overtuigen allerminst. U kunt niet uitleggen waarom uw partij besloot om deze en niet een andere

kandidaat te steunen en als uitleg voor het feit dat uw partij geen kandidaat leverde zegt u dat het

resultaat van de verkiezingen al op voorhand gekend was en impliceert u dus dat het geen zin had

om een kandidaat te hebben voor de verkiezingen (zie gehoorverslag CGVS p.6 -8 & p.11). Van

iemand zoals u die, in de Soedanese context, een dergelijk risico loopt door naar een

oppositiebijeenkomst te gaan en daarbij ook gearresteerd wordt, zou er toch ten minste kunnen

verwacht worden dat hij kan uitleggen waarom zijn partij deze kandidaat steunde terwijl uw eigen

partij het blijkbaar nutteloos achtte om een kandidaat te leveren voor verkiezingen waarvan de

uitslag al op voorhand gekend was.

U verklaarde dat u een tweede maal gearresteerd werd op 25 september 2013 toen u aan het

manifesteren was tegen de verhoging van de brandstofprijzen in Soedan (zie gehoorverslag CGVS p.9).

Er werd u, tijdens uw gehoor op het CGVS, gevraagd wat de mening was van de PCP over de

verhoging van de brandstofprijzen, waarop u zei dat ze ertegen waren. Gevraagd of ze dan een

alternatief hadden zei u: ze kunnen hun mening niet geven, het is de oppositie (zie gehoor CGVS,

p.10). Er werd u dan gevraagd waarom ze hun mening niet zouden kunnen geven waarop u dan

antwoordde ik weet het niet. Dat de PCP hun mening niet zou kunnen geven over de verhoging van de

brandstofprijzen omdat ze in de oppositie zitten houdt weinig steek en u slaagt er ook niet in uit te

leggen waarom ze hun mening niet zouden kunnen geven, u zegt enkel dat u het niet weet. Er werd

u dan gevraagd of er voor 2013 al sprake was van een verhoging van de brandstofprijzen, waarop u

antwoorde dat er daar geen sprake van was voor 2013. U verklaarde ook dat daartegen geen

demonstraties waren voor 2013 en dat er geen andere protesten waren in 2012 (zie gehoorverslag

CGVS p.10). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier werd gevoegd blijkt dat de Soedanese regering al in 2012 besloten had om de

subsidies voor de brandstofprijzen te schrappen waarop er protest uitbrak. Tegen deze beslissing werd

ook in Gedaref geprotesteerd en uit de bijgevoegde informatie blijkt dat er in juni 2012 ook een

manifestatie was in Gedaref waarbij de manifestanten zelf het lokale kantoor van de NCP in brand

trachtten te steken. Verder blijkt uit de bijgevoegde informatie ook dat de PCP zich met man en macht
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achter de volksprotesten van 2012 wilde scharen en in een artikel dat over deze gebeurtenissen

handelt en waarvan een kopie bij het administratief dossier gevoegd werd, komt Bashir Adam Rahma,

een lid van de PCP, hierover aan het woord. U verklaarde dat, toen u voor de derde keer gearresteerd

werd, u op een bijeenkomst was waar ook deze Bashir Adam Rahma op aanwezig geweest zou zijn (zie

gehoorverslag CGVS p.12).

Dat u niet weet, zelfs ontkent, dat er in 2012 al manifestaties waren tegen het schrappen van

de subsidies ondergraaft volledig het door u aangemeten politieke profiel. U verklaarde dat u lid

was van het PCP sinds 2010, u werd gearresteerd in Gedaref bij een bijeenkomst waarop u uw steun

zou betuigd hebben voor een oppositiekandidaat, u wordt een tweede keer gearresteerd bij de protesten

van 2013 en u werd zelfs een derde keer gearresteerd na het bijwonen van een politieke meeting van

uw partij maar u kunt helemaal niets vertellen over de protesten van 2012 in Gedaref en Soedan in het

algemeen. Moest u werkelijk in die mate politiek actief zijn als lid van de PCP zoals u liet

uitschijnen tijdens uw gehoor op het CGVS, dan is het allerminst aannemelijk dat u niets kunt

vertellen over de demonstraties en protesten van 2012. U weet er niet alleen niets over te

vertellen, u ontkent zelfs dat deze plaatsvonden.

Er werd u, tijdens uw gehoor op het CGVS, gevraagd of u de naam Jaffar Khidir kende (zie

gehoorverslag CGVS p.17). U verklaarde dat u hem kende, dat deze persoon deel uitmaakt van Jabhat

gedaref El Khalas en dat u hem zelfs persoonlijk kent. U verklaarde dat hij samen met u gearresteerd

werd op 17 maart 2013 en wanneer u gevraagd werd of hij ook in september 2013 gearresteerd werd

zei u dat u het niet wist, dat u enkel weet dat hij niet samen met u vastgehouden werd. U zei dat Jaffar

Khidir gehandicapt is en dat u dacht dat ze hem een speciale cel geven. Uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd

blijkt dat Jaffar Khidir gearresteerd werd op dinsdag 24 september 2013. U verklaarde dat u

gearresteerd werd op 25 september 2013. Dat u dan niet zou weten dat Jaffar Khidir, iemand die u

persoonlijk zou kennen, de dag voor u gearresteerd werd, is niet aannemelijk. Verder blijkt uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief

dossier werd gevoegd dat in Gedaref een activist gearresteerd werd op 15 september 2013, Abdullah

Mohamad Omer Hamid, toen hij brochures uitdeelde tegen de verhoging van de prijzen. Ook blijkt uit

deze informatie dat op 24 september, naast Jaffar Khidir, 3 studenten gearresteerd werden na het

organiseren van een goed bijgewoonde bijeenkomst op straat om te protesteren tegen de stijgende

prijzen. U verklaarde nochtans dat de regering de beslissing tot het verhogen van de brandstofprijzen

nam op 23 september 2013, een maandag, en dat jullie op 25 september gemanifesteerd zouden

hebben.

U verklaarde dat u in 2010 lid werd van de PCP (zie gehoor CGVS, p.4) en toen u gevraagd werd

waarom u precies toen lid werd, zegt u eerst “ik weet het niet, gewoon zo” (zie gehoor CGVS, p.14).

Wanneer u dan gevraagd wordt of er een specifieke reden was zegt u dan dat er in 2010 verkiezingen

waren en dat het misschien daarom was. U herinnerde zich de uitslag niet meer die uw partij behaalde

in 2010, u herinnerde zich enkel dat het niet goed was maar u kon zich wel de naam de

presidentskandidaat van uw partij herinneren, Abdallah Deng Nial. U verklaarde ook dat u op hem

gestemd zou hebben. U wist echter niet wat Abdallah Deng Nial nu doet of welke politieke functie hij nu

heeft. U zei hierover dat u geen nieuws had van het politiek bureau en dat u het niet wist. Er werd u

dan gevraagd of u Zuid-Soedanese politici kent die in de PCP zaten waarop u zei dat u geen dergelijke

politici kende en dat de mensen van het zuiden hun eigen partij hebben die het SPLM heet (zie

gehoorverslag CGVS p14-16.). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd blijkt dat Abdallah Deng Nial een Zuid

Soedanese politicus is die, nadat hij presidentskandidaat was voor de PCP in 2010, minister werd in de

Zuid Soedanese regering (nadat Zuid Soedan onafhankelijk werd in 2011). Verder blijkt uit de

bijgevoegde informatie ook dat de voorzitter van de PCP, Turabi, over hem zei in 2010 dat de PCP wilde

tonen dat het een nationale partij was waarin ras of ethniciteit geen afkomst spelen. Dat u dan verklaart

dat er geen Zuid Soedanese politici in de PCP zaten, waarmee u aantoont dat u niet weet dat

Abdallah Deng Nial een Zuid Soedanese politicus is, hoewel deze de presidentskandidaat

was voor uw partij en u zelfs op hem gestemd zou hebben, ondergraaft verder uw zelfverklaard

politiek activisme voor de PCP.

Er werd u tijdens uw gehoor op het CGVS ook gevraagd of u de naam Ismail Hussein kende, waarop u

zei dat deze naam u niets zegt (zie gehoorverslag CGVS p.16). Uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd

blijkt dat Ismail Hussein fractieleider is van de PCP in het Soedanese parlement. Tijdens het gehoor kon

u nochtans wel een gedetailleerd overzicht geven van de politieke carrière van de voorzitter van de

PCP, Turabi (zie gehoorverslag CGVS p.15) en vermeldde u ook Kamal Omar Abdelsalam, van wie u

wist dat deze politiek secretaris was van de partij, en Bashir Adam Rahma, van wie u wist dat deze

verantwoordelijk is voor de buitenlandse relaties van de partij. Dat de naam van de fractieleider van de
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PCP in het Soedanese parlement u dan helemaal niets zegt wijst op het ingestudeerde karakter van

de kennis die u wel hebt van de PCP.

Door uw gebrek aan kennis over de protesten in Soedan, uw gebrek aan kennis over

leidinggevende personen van de PCP en uw vage en niet geloofwaardige verklaringen over de

redenen van uw zelfverklaard politiek activisme, wordt er geen geloof gehecht aan het door u

geschetst politiek profiel. Er kan dan ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen over

uw arrestaties en uw problemen met de Soedanese autoriteiten omwille van uw politieke

activiteiten.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer: een kopie van uw

identiteitskaart, een kopie van een attest van leeftijdsbepaling en een kopie van uw residentiekaart uit

Gedaref. Uw nationaliteit, leeftijd of afkomst uit Gedaref worden hier niet in twijfel getrokken en

veranderen de hierboven gedane vaststellingen dan ook niet.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de schending van “de algemene

rechtsbeginselen der behoorlijk bestuur (onder meer het redelijkheidsbeginsel en

zorgvuldigheidsbeginsel) en de materiële motiveringsplicht, doordat het CGVS niet alleen –

geheel ten onrechte – geen geloof hecht aan de waarachtigheid van het relaas van verzoeker,

doch eveneens moet worden vastgesteld dat de ingeroepen gebreken in de motivering van

verzoeker onbestaande of miniem zijn, dan wel zich niet voordoen op het niveau van de relevante

bijzonderheden.”

Hij geeft een algemene uiteenzetting inzake de bewijslast in asielaanvragen en vervolgt:

“In casu is duidelijk dat er geen reden is om aan de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen

van verzoeker te twijfelen. Zoals hierna zal blijken zijn de afgelegde verklaringen niet in strijd met

algemeen bekende feiten, noch zijn er hiaten of ongerijmdheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden terug te vinden die niet kunnen worden verklaard. Verzoeker verwijst ondermeer naar

het internetartikel van Human Rights Watch op grond waarvan de feiten aannemelijk kunnen worden

gemaakt.”

Verzoeker betoogt inzake de motieven die zijn opgenomen in de bestreden beslissing:

“Volgens verwerende partij is het bevreemdend dat verzoeker niet weet waarom zijn partij precies een

bepaalde kandidaat van de oppositie steunde en kan daarom geen geloof worden gehecht aan zijn

aanwezigheid op diens bijeenkomst waar hij de eerste maal werd gearresteerd.

Verzoeker volgde nochtans net zoals andere leden de instructies van de partij om deze kandidaat te

steunen. Zij waren enkel aanwezig op de bijeenkomst omdat zij wilden weten wat de kandidaat beoogde

te doen na de verkiezingen. Verzoeker was enkel om die reden aanwezig op deze bijeenkomst.

Verwerende partij hecht thans te veel belang aan de reden van de ondersteuning van de kandidatuur

door de partij om de geloofwaardigheid van door verzoeker aangehaalde feiten te beoordelen.

In geen geval kan worden getwijfeld aan de waarachtigheid van de verklaringen van verzoeker.

(…)

Volgens verwerende partij ontkent verzoeker dat er in 2012 al manifestaties waren tegen het schrappen

van de subsidies voor de brandstofprijzen.

Nochtans meende verzoeker enkel dat gevraagd werd of de PCP daartegen reeds manifestaties had

gepland vóór 2013.

Immers uit de neerslag van het gehoor blijkt duidelijk dat aan verzoeker voordien werd gevraagd wat het

standpunt van de partij PCP was over de verhoging van de brandstofprijzen.

De manifestatie in juni 2012 waren louter spontaan begonnen door studenten en enkel zij hebben

gepoogd om het lokale kantoor van de NCP in brand te steken.

Verzoeker werd overigens met de informatie uit het administratief dossier en de thans voorgehouden

tegenstrijdigheid nooit geconfronteerd tijdens het interview, zodat dit bezwaarlijk kan worden

weerhouden.

Verwerende partij maakt duidelijk een eigen interpretatie van één antwoord op een vraag en neemt dan

ook eigen veronderstellingen ten onrechte voor waar aan. Zulks vormt duidelijk een miskenning van het

redelijkheidsbeginsel, minstens van het zorgvuldigheidsbeginsel.
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Verwerende partij stelt verder dat het onaannemelijk is dat verzoeker niet op de hoogte is van de

arrestatie van Jaffar Khidir op 24.09.2013 omdat hij die persoonlijk kende.

Verzoeker kende Jaffar maar niet in die mate dat hij van een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk op de

hoogte zou zijn gebracht. Hij was immers een kennis en geen vriend. Ook hij was gearresteerd op 17

maart 2013 samen met verzoeker. Het is bovendien plausibel dat Jaffar omwille van zijn handicap

elders werd ondervraagd in september 2013 dan waar verzoeker verbleef.

Dat verwerende partij verder wijst op het feit dat er op 15.09.2013 een activist in Gederif werd

gearresteerd en naderhand op 24.09.2013 ook nog drie studenten, toont bovendien niet aan dat het niet

mogelijk is dat verzoeker op 25.09.2013 heeft betoogd en naderhand werd opgepakt.

Heel die periode waren er immers protesten en arrestaties in Soedan.

Zie immers Human Rights Watch, “We Stood, They Opened Fire” Killings and Arrests by Sudan’s

Security Forces during the September Protests, april 2014, te vinden op

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sudan0414_ForUpload.pdf, p.7 :

The demonstrations swiftly spread to the country’s capital, Khartoum, neighboring Omdurman, and other

towns including Port Sudan, Atbara, Gedarif, Nyala, Kosti, and Sennar, and continued sporadically into

October. The most concentrated period of protests was from September 24 to 29 and the

government’s crackdown was the harshest that week, with more than 170 people shot dead and

many more injured and arrested.

In tegenstelling tot hetgeen wordt geïnsinueerd door verwerende partij is het verhaal van verzoeker

afdoende coherent met de informatie uit het administratief dossier.

Zie ook Human Rights Watch, “We Stood, They Opened Fire” Killings and Arrests by Sudan’s Security

Forces during the September Protests, april 2014, te vinden op

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sudan0414_ForUpload.pdf, p.19 :

‘Before, during, and after the protests, national security officials arrested hundreds of people. By

September 27, authorities reported they had already arrested 600 people, while human rights

organizations reported over 800 arrests. Although many of the protesters were released within hours or

days, often following summary trials resulting in punishment of lashing or fines, large numbers

remained in detention for weeks and even months, many without charge or access to family or

lawyer visits.

(…)

Many others, including youth activists, political party members, journalists, and human rights

defenders were arrested because of their perceived anti-government views and role in organizing

the demonstrations and were never legally charged. Former detainees reported a common pattern

of being arrested often at night from their homes, taken to the nearest NISS office and interrogated,

then transferred to adetention facility, either in a NISS building or in the NISS-run wing of a

prison in various locations around Sudan. They were held in locations across the country for

periods ranging from a few days to weeks or months.

Many of the detainees who spoke to Human Rights Watch reported that they were beaten,

verbally abused, and forced to hand over passwords to e-mail or Facebook accounts, and were

released only after signing a promise not to participate in protests or other actions against the

state.’

Er is dan ook geen reden om zulks af te wijzen als ongeloofwaardig.

(…)

Behoudens de naam van de fractieleider van de PCP in het Soedanese parlement en de kennis over de

voormalige aanwezigheid van een Zuid Soedanese politicus binnen de partij, kon verzoeker alle vragen

over de partij gedetailleerd beantwoorden. Al te makkelijk wordt zulks dan weer afgedaan als

ingestudeerde kennis.

Het is duidelijk dat verwerende partij zich louter baseert op enkele hiaten in het relaas van verzoeker en

geenszins op de veelheid van informatie die verzoeker wel kon verschaffen. Om die reden heeft

verwerende partij haar beslissing niet afdoende gemotiveerd. Verzoeker verwijst hiervoor naar de

rechtsleer die het volgende stelt:

"Een motivering die slechts rekening houdt met bepaalde elementen van een dossier (ten nadele van de

betrokkene) en niet met andere fundamentele elementen, is niet afdoende." (OPDEBEEK, I,

COOLSAET, A, Formele motivering van bestuurshandelingen, Die Keure, Brugge, 1999, nr. 189).”

Nochtans dient de beoordeling van het asielrelaas steeds met de nodige voorzichtigheid te worden

benaderd. Zelfs indien er in het relaas enkele onduidelijkheden of vaagheden zouden kunnen worden

gevonden (zogenaamde ‘grijze zones’), dan nog kan het voordeel van de twijfel worden toegekend (aan

verzoeker) (zie ook CCE, arrest 36.565 van 23 december 2009: ‘Quant aux autres faits allégués, malgré

la persistance de quelques zone d’ombre, le Conseil considère toutefois qu’il s’impose de faire

application du bénéfice du doute en faveur du requérant, la gravité de la situation prévalant encore en

Tchétchenie redoublant cet impératif de prudence.’).”
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2.1.2. Verzoeker beroept zich in een tweede middel op de schending van “artikel 48/4 Vw. aangezien

het CGVS niet het statuut van subsidiaire bescherming toekent, terwijl verzoeker gevlucht is

omwille van een reëel risico op ernstige schade en derhalve bescherming dient te krijgen zoals

voorzien in artikel 48/5 gelet op onmenselijke behandeling in zijn land van herkomst.”

Hij doet gelden:

“Het doel van het statuut van subsidiaire bescherming bestaat erin personen te beschermen die in geval

van terugkeer naar hun herkomstland een "reëel risico op ernstige schade" zouden lopen (waartegen zij

geen bescherming van het herkomstland kunnen of willen vragen).

Het is duidelijk dat verzoeker een van deze personen is en de elementen die hij heeft voorgebracht,

moeten worden begrepen in de zin van artikel 48/4 van de Wet.

Er is duidelijk sprake van een risico op onmenselijke behandeling in hoofde van verzoeker indien hij zal

terugkeren.

Het zou dan ook onmenselijk zijn om verzoeker te laten terugkeren, waar hij immers vreest om

geconfronteerd te worden met dezelfde problemen als voorheen.”

2.2.1. De door verzoeker aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

2.2.2. Verzoeker duidt niet welke algemene beginselen van behoorlijk bestuur hij benevens het

redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht geschonden acht.

Derhalve wordt het middel enkel vanuit het oogpunt van deze beginselen onderzocht en wordt de

schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur voor het overige niet dienstig

aangevoerd.

2.2.3. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.4. 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.

2.2.5. Dient vooreerst te worden opgemerkt dat verzoeker, hoewel hij verklaart reeds sedert 2010 lid te

zijn van de PCP, financiële steun te hebben verleend aan en uitgebreide activiteiten te hebben gevoerd

voor deze partij en daardoor driemaal door de veiligheidsdiensten te zijn gearresteerd, ter staving van

dit voorgehouden politieke engagement en deze feiten niet het minste begin van bewijs bijbrengt.

Nochtans bleek hij in de mogelijkheid om documenten te laten overkomen van zijn land van herkomst

(administratief dossier, stuk 6, p.5).

In de bestreden beslissing wordt omtrent verzoekers verklaarde toetreding tot de PCP bovendien met

recht gemotiveerd:

“U verklaarde dat u in 2010 lid werd van de PCP (zie gehoor CGVS, p.4) en toen u gevraagd werd

waarom u precies toen lid werd, zegt u eerst “ik weet het niet, gewoon zo” (zie gehoor CGVS, p.14).

Wanneer u dan gevraagd wordt of er een specifieke reden was zegt u dan dat er in 2010 verkiezingen

waren en dat het misschien daarom was. U herinnerde zich de uitslag niet meer die uw partij behaalde

in 2010, u herinnerde zich enkel dat het niet goed was maar u kon zich wel de naam de

presidentskandidaat van uw partij herinneren, Abdallah Deng Nial. U verklaarde ook dat u op hem

gestemd zou hebben. U wist echter niet wat Abdallah Deng Nial nu doet of welke politieke functie hij nu

heeft. U zei hierover dat u geen nieuws had van het politiek bureau en dat u het niet wist. Er werd u

dan gevraagd of u Zuid-Soedanese politici kent die in de PCP zaten waarop u zei dat u geen dergelijke

politici kende en dat de mensen van het zuiden hun eigen partij hebben die het SPLM heet (zie

gehoorverslag CGVS p14-16.). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en

waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd blijkt dat Abdallah Deng Nial een Zuid

Soedanese politicus is die, nadat hij presidentskandidaat was voor de PCP in 2010, minister werd in de

Zuid Soedanese regering (nadat Zuid Soedan onafhankelijk werd in 2011). Verder blijkt uit de

bijgevoegde informatie ook dat de voorzitter van de PCP, Turabi, over hem zei in 2010 dat de PCP wilde

tonen dat het een nationale partij was waarin ras of ethniciteit geen afkomst spelen. Dat u dan verklaart

dat er geen Zuid Soedanese politici in de PCP zaten, waarmee u aantoont dat u niet weet dat

Abdallah Deng Nial een Zuid Soedanese politicus is, hoewel deze de presidentskandidaat
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was voor uw partij en u zelfs op hem gestemd zou hebben, ondergraaft verder uw zelfverklaard

politiek activisme voor de PCP.”

Verzoeker voert geen dienstige argumenten aan ter weerlegging van de voormelde motivering. De

vaststelling dat hij niet kon aangeven waarom hij precies in 2010 lid werd van de PCP, dat hij vervolgens

aangaf dat dit ‘misschien’ omwille van de verkiezingen was doch dat hij nadien onwetend bleek over

zowel de uitslag van deze verkiezingen als de presidentskandidaat waarop hij bij deze verkiezingen

beweerde te hebben gestemd, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden

politieke profiel, engagement en activisme voor de PCP.

Uit de verklaringen en de informatie die in dit kader terecht worden aangehaald, blijkt daarenboven dat

verzoeker de naam van de fractieleider van de PCP in het parlement niet bleek te herkennen wanneer

deze aan hem werd verstrekt doch aangaf dat deze naam hem niets zei. Gelet op verzoekers

voorgehouden politieke profiel, engagement en activisme voor de PCP, was het geenszins onredelijk

om van hem te verwachten dat hij de naam van de fractieleider van de PCP in het parlement zou

herkennen.

Verzoeker beweerde verder een eerste keer te zijn gearresteerd op 17 maart 2013. Dient omtrent de

reden achter deze arrestatie echter te worden gewezen op een incoherentie tussen zijn verklaringen in

de vragenlijst en bij het CGVS. In de vragenlijst verklaarde hij: “Op 17/3/2013 werd ik op straat

gearresteerd door agenten van het veiligheidsapparaat tijdens mijn deelname aan een demonstratie

tegen het regime” (administratief dossier, stuk 16, vragenlijst, nr.3.1). Wanneer hem bij het CGVS

inzake zijn eerste arrestatie echter werd gevraagd: “En waarom of waartegen manifesteerden jullie

dan?”, antwoordde verzoeker dat het geen manifestatie was doch dat hij aanwezig was wanneer een

kandidaat-gouverneur vertelde wat deze ging doen en ging veranderen. Hij preciseerde: “We

manifesteerden niet maar stonden rond de kandidaat toen ik gearresteerd werd” (administratief dossier,

stuk 6, p.6-7).

Uit de verklaringen die terecht worden aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt bovendien dat

verzoeker niet kon uitleggen waarom zijn partij bij de gouverneursverkiezingen de kandidatuur steunde

van iemand die geen deel uitmaakte van deze partij en dat hij geen overtuigende verklaringen kon

afleggen omtrent het steunen van deze kandidaat, wat blijkens zijn verklaringen bij het CGVS nochtans

de reden zou hebben gevormd voor zijn eerste arrestatie. Van iemand als verzoeker, die in de

Soedanese context het risico zou hebben gelopen om naar een oppositiebijeenkomst te gaan en die

daarbij bovendien zou zijn gearresteerd, mocht redelijkerwijze worden verwacht dat hij minstens zou

kunnen uitleggen waarom zijn partij de kandidaat in kwestie steunde terwijl deze partij het blijkbaar

nutteloos achtte om zelf een kandidaat te leveren voor de verkiezingen waarvan de uitslag al op

voorhand gekend was.

Uit de verklaringen en de informatie, zoals met reden weergegeven in de bestreden beslissing, blijkt

daarenboven dat verzoeker aangaande de reden voor zijn tweede arrestatie in september 2013, hoewel

dit weinig steek houdt, beweerde dat de PCP geen mening kon geven over de stijging van de

brandstofprijzen omdat de partij in de oppositie zat en er evenmin in slaagde uit te leggen waarom de

partij hierover geen mening kon geven. Verder blijkt hieruit dat hij ten onrechte verklaarde dat er voor

2013 geen sprake was van een stijging van de brandstofprijzen en tevens foutief aangaf dat hiertegen

geen demonstraties waren voor 2013 en dat er geen andere protesten waren in 2012. Verzoeker tracht

ten onrechte te laten uitschijnen dat hij zou hebben begrepen als zou er enkel zijn gevraagd of de PCP

reeds voor 2013 manifestaties tegen de stijgende brandstofprijzen had gepland. Dit kan, gelet op de

duidelijke aard van de vraagstelling en verzoekers verklaringen ter zake geenszins worden gevolgd.

Nadat aan verzoeker werd gevraagd wanneer de regering de beslissing nam om de brandstofprijzen te

verhogen, werd er gevraagd: “Was er voor 2013 al sprake van een verhoging van de brandstofprijzen?”,

waarop verzoeker antwoordde: “Neen, er was er geen voor 2013”. Vervolgens gevraagd: “Waren er

daar al demonstraties tegen voor 2013?”, antwoordde verzoeker: “Neen, er waren er geen”. Bovendien

ontkende hij eenduidig dat er in 2012 andere protesten waren. Even verder verklaarde verzoeker dat hij

op 25 september 2013 voor het eerst aan een demonstratie meedeed. Gevraagd waarom hij daarvoor

nog niet meegedaan had aan demonstraties, stelde hij : “Er waren er geen” (administratief dossier, stuk

6, p.10, 13). Dat verzoeker niet wist en zelfs ontkende dat er in 2012 reeds manifestaties waren tegen

het schrappen van de subsidies, ondergraaft volledig de geloofwaardigheid van het politieke profiel dat

hij zich aanmeet. Indien verzoeker werkelijk reeds sedert 2010 lid was van de PCP, een eerste keer

werd gearresteerd op een bijeenkomst waar hij zijn steun betuigde aan een oppositiekandidaat, een

tweede keer werd gearresteerd bij de protesten van september 2013 en nog een derde keer werd

gearresteerd na het bijwonen van een politieke meeting van zijn partij, is het in het geheel niet
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geloofwaardig dat hij niets zou kunnen vertellen over de demonstraties en protesten van 2012 in

Gedaref en in Soedan in het algemeen en zelfs zou ontkennen dat deze plaatsvonden. Dat verzoeker

met voormelde vaststellingen bij het CGVS niet werd geconfronteerd, doet geenszins afbreuk aan het

bestaan ervan. Nog daargelaten dat het niet steeds mogelijk is om zulke vaststellingen te doen reeds

tijdens het gehoor en verzoeker niet aannemelijk maakt dat dit is geschied, draagt het CGVS voorts niet

de verplichting om verzoeker reeds op voorhand te confronteren met alle vaststellingen waarop de

beslissing is geschraagd. Verzoeker had bovendien de mogelijkheid om zich tegen deze vaststellingen

te verweren middels het onderhavige verzoekschrift doch verschafte hiervoor, zoals reeds hoger werd

vastgesteld, geen dienstige uitleg.

In acht genomen dat verzoeker, zoals blijkt uit de verklaringen die in dit kader terecht worden

aangehaald in de bestreden beslissing, aangaf dat hij Jaffar Khidir persoonlijk kende, dat deze deel

uitmaakte van Jabhat gedaref El Khalas en dat deze persoon samen met hem werd gearresteerd op 17

maart 2013, was het, te meer nu uit de informatie in het administratief blijkt dat voormeld persoon in

Gedaref welbekend was, verder geenszins onredelijk om te verwachten dat verzoeker zou weten dat

deze persoon in september 2013 en een dag voor zijn eigen arrestatie werd gearresteerd.

Verzoeker legde blijkens de stukken van het dossier eveneens incoherente verklaringen af omtrent de

poging tot aanrijding vanwege de veiligheidsdiensten waarvan hij slachtoffer zou zijn geworden kort voor

zijn derde arrestatie. Wanneer hem bij de DVZ werd gevraagd hoe hij wist dat het agenten van de

veiligheidsdienst waren, antwoordde hij slechts dat hij dit wist aan de hand van het soort wagen

waarmee zij reden (administratief dossier, stuk 16, vragenlijst, nr.3.5). Wanneer hem bij het CGVS

dezelfde vraag werd gesteld, antwoordde hij echter dat hij niet enkel het soort wagen herkende doch

tevens de mensen die in deze wagen zaten. Hij stelde zelfs dat hij de namen van deze personen kende

omdat hij eerder bij hen in detentie had gezeten (administratief dossier, stuk 6, p.11).

Verder legde verzoeker onaannemelijke verklaringen af aangaande zijn ontsnapping na zijn derde

arrestatie. Zo is het, nog daargelaten dat het niet aannemelijk is dat de veiligheidsdienst zich alvorens

hem naar het ziekenhuis te brengen niet eerst zou vergewissen van het feit dat hij werkelijk ziek was in

plaats van te doen alsof, niet plausibel dat de veiligheidsdienst hem naar het ziekenhuis zou brengen

omdat hij ziek was indien deze dienst er werkelijk op uit was om hem te doden en hiertoe eerder een

poging ondernam. De verklaring dat zijn ouders wisten dat hij bij de veiligheidsdienst was doet hieraan

geen afbreuk. De veiligheidsdienst trachtte hem voorheen immers openlijk op straat te liquideren in een

wagen die blijkens verzoekers verklaringen voor iedereen herkenbaar was. Evenmin is het

geloofwaardig dat verzoeker nog diezelfde dag eenvoudigweg het ziekenhuis kon verlaten omdat er

slechts één bewaker was en deze in slaap viel. Redelijkerwijze kan worden verwacht dat een

veiligheidsdienst omzichtiger tewerk zou gaan met een politieke gevangene (ibid., p.11-13).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers voorgehouden politieke profiel, engagement en activiteiten, noch aan de problemen die

hieruit zouden zijn voortgesproten. Dat verzoeker bepaalde informatie kon verstrekken omtrent de PCP

weegt tegen de voormelde vaststellingen niet op.

De neergelegde documenten (administratief dossier, map documenten) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet

worden betwist of weerlegd, geen afbreuk doen aan het voorgaande.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

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

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

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

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

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

elementen dan deze ten grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande, toont hij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in

zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land

van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier september tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


