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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.188 van 31 oktober 2008
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 5
augustus 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 24 juli 2008.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 1 september 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. POKORNY en van
attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1.  Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:

“U verklaart een Soedanees staatsburger te zijn van gemengde Bergit-Kuku origine en
afkomstig van Juba, Zuid-Soedan.
Op 29 november 2005 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst
Vreemdelingenzaken (verder DVZ) die op 27 juli 2006 door het Commissariaat-generaal
werd afgesloten met een bevestigende beslissing van weigering van verblijf op basis van
de bedrieglijkheid van deze asielaanvraag. Op 16 mei 2008 diende u een tweede
asielaanvraag in. U verklaart sinds uw aankomst in België niet te zijn teruggekeerd naar
Soedan. Ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag legt u een “getuigschrift van
woonst” neer, afgeleverd door de Volkscommissie te Niala, en een aantal medische
attesten. U blijft bij de eerder door u in het kader van uw eerste asielaanvraag afgelegde
verklaringen, waarin u stelde problemen te hebben gehad in Soedan omwille van de
oorlogssituatie in Darfur, waar u woonde.”

1.2. Aangaande het door verzoeker in het verzoekschrift vermelde feitenrelaas dient te
worden vastgesteld dat dit het feitenrelaas is zoals verwoord in de beslissing naar aanleiding



      RvV X / Pagina 2 van 5

van verzoekers eerste asielaanvraag (administratief dossier, map eerste asielaanvraag, stuk
4).

2. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van
zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn
(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Toronto-Vancouver, Butterworths, 1991, 84). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei
1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van
de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid van een
asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde
een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève
of een “reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie
van subsidiaire bescherming in aanmerking kan worden genomen.
Wat betreft de door u aangehaalde elementen voor uw tweede asielaanvraag dient te
worden opgemerkt dat u bij de eerder door u in het kader van uw eerste asielaanvraag
afgelegde verklaringen blijft, en enkel nieuwe documenten neerlegt ter staving van uw
eerste aanvraag (gehoorverslag CGVS, p. 6). In het kader van uw eerste asielaanvraag
werd reeds geoordeeld, op basis van een uitgebreide motivering, dat geen geloof kan
gehecht worden aan uw beweerd verblijf in Khor Abeche op het ogenblik van de door u
beschreven feiten, en bijgevolg evenmin aan uw arrestatie op 11 september 2005 in
Khor Abeche en de eraan verbonden vervolgingsfeiten.
Betreffende de door u neergelegde stavingsstukken dient vastgesteld te worden dat
deze niet van aard zijn de geloofwaardigheid van uw eerste asielaanvraag te herstellen.
Volgens het getuigschrift van woonst, dat zou afgeleverd zijn door de Volkscommissie
te Niala, zou u in Niala geboren zijn en er steeds gewoond hebben. U verklaarde echter
zelf uitdrukkelijk  niet in Niala te zijn geboren en er zelfs nooit te zijn geweest
(gehoorverslag CGVS, p. 3). Bovendien legde u een geboorteakte neer waaruit blijk t dat
u in Juba geboren bent, wat u ook bevestigde (gehoorverslag CGVS, p. 3). U legde het
kwestieuze getuigschrift echter neer omdat dit zou bewijzen dat u geacht wordt
afkomstig te zijn van Darfur, net als uw vader (gehoorverslag CGVS, p. 2). Volgens de
“Soedanese wet van de kinderen” zou een persoon immers geacht worden in Darfur te
zijn geboren wanneer diens vader afkomstig is van Darfur, ook al is die persoon er
helemaal niet geboren (gehoorverslag CGVS, p. 2-3 en 7). Het feit dat u een dergelijk
getuigschrift kan voorleggen, zou dan ook bewijzen dat uw vader uit Darfur afkomstig is
en dat u bijgevolg eveneens beschouwd wordt een Darfuri te zijn. Men kan zich hier
echter ernstige bedenkingen bij maken. Vooreerst is het niet aannemelijk  dat k inderen
in Soedan volgens de “wet van de kinderen” automatisch en administratiefrechtelijk  -
getuige het getuigschrift van woonst - geacht worden op dezelfde plaats te zijn geboren
als hun vader, zelfs indien ze elders geboren zijn. Het betreft in casu een boude
bewering uwentwege die u op geen enkele manier aannemelijk  maakt. Bovendien dient
opgemerkt te worden dat u het betrokken getuigschrift op onrechtstreekse wijze
verkreeg, met name van een zekere (A.I.) die vertegenwoordiger zou zijn van de
Darfurese gemeenschap in België. U kon echter geen concrete contactgegevens van
deze persoon voorleggen en weet niet hoe hij in het bezit kwam van het kwestieuze
getuigschrift (gehoorverslag CGVS, p. 3-5), zodat er bezwaarlijk  enige bewijswaarde aan
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kan worden gehecht, te meer de inhoud ervan in strijd is met uw verklaringen en de
eerder door u neergelegde documenten betreffende uw geboorte- en woonplaats. Daar
de authenticiteit van uw getuigschrift van woonst in twijfel kan getrokken worden, u voor
het overige geen enkele document kan voorleggen waaruit zou blijken dat u of uw vader
afkomstig zijn uit Darfur, en uit alle andere door u neergelegde documenten
uitdrukkelijk  blijk t dat u afkomstig bent uit het Zuiden van Soedan, maakt u geenszins
aannemelijk  van Darfurese afkomst te zijn of door de Soedanese autoriteiten als
dusdanig te worden beschouwd. Wanneer u er overigens op gewezen werd dat de naam
van uw vader, (M.L.), niet echt Darfurees klinkt, repliceerde u dat hij lang geleden naar
het Zuiden van Soedan verhuisde en zich tot het Christendom bekeerde. Logischerwijze
gevraagd of hij dan van naam veranderde toen hij naar het Zuiden ging en zich
bekeerde, antwoordde u dit niet te weten en hem altijd onder die naam te hebben
gekend (gehoorverslag CGVS, p. 7). Uw grootvader, die volgens uw verklaringen Darfur
nooit zou verlaten hebben, heet echter (L.L.) (gehoorverslag CGVS, p. 7), wat er dan
weer op wijst dat uw vader niet van naam veranderde. Het feit dat u dit nochtans
insinueerde door te antwoorden dat hij naar het Zuiden verhuisde en er zich bekeerde,
om vervolgens te stellen dat u niet wist of hij van naam veranderde terwijl hij nochtans
dezelfde naam draagt als uw grootvader, tast de oprechtheid van uw verklaringen
betreffende de Darfurese afkomst van uw vader verder aan.
De door u neergelegde medische attesten van Dr. (Bo.), Dr. (Bl) en Mevr. (Be.) zijn niet
van aard voorgaande vaststellingen te wijzigen. Zij zijn evenmin van aard de
geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende de eerder door u ingeroepen
vervolgingsfeiten te herstellen daar zij op geen enkele manier uitsluitsel geven over de
oorzaak en de omstandigheden waarin u de erin beschreven letsels opliep. De in het
attest van Dr. (Bo.) weergegeven anamnese (“wegens slagen op het hoofd, schotwonde
in het onderbeen en handgemeen tijdens opsluiting”) betreft louter een neerschrift van
uw verklaringen en vormt geenszins een bewijs dat u deze letsels in de door u
beschreven omstandigheden opliep.
Uw nationaliteitsbewijs en geboorteakte werden reeds neergelegd en besproken in het
kader van uw eerste asielaanvraag, zodat hier niet meer opnieuw dient op ingegaan te
worden.
Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit “vrees
voor vervolging” in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft
verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een
“reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van
subsidiaire bescherming zou lopen. (…)”

3.2. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht zoals
omschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van
bestuurshandelingen.
Verzoeker werpt op dat de Commissaris-generaal geen verder onderzoek verrichte om uit te
maken of verzoeker al dan niet de waarheid sprak, hetgeen een schending uitmaakt van de
motiveringsplicht. Verzoeker stelt dat zijn verklaringen betreffende de “wet van de kinderen”
niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten en dat de Commissaris-generaal zonder een
onderzoek te verrichten niet ipso facto afbreuk mag doen aan het waarheidskarakter van
deze verklaringen.
Verzoeker voert aan dat de door hem neergelegde documenten niet als vals worden
beschouwd door de Commissaris-generaal zodat de inhoud ervan niet mag worden miskend.

3.3. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 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 administratieve overheid dient in de akte de juridische en feitelijke
overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een
“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in
feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001,
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nr. 100.628; RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari
2007, nr. 167.848; RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud
van de motivering, zodat de schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd
en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.
Blijkens het administratief dossier tracht verzoeker door middel van een woonplaatsattest in
onderhavige tweede asielaanvraag de Darfurese origine van zijn vader en zichzelf aan te
tonen aangezien het attest stelt dat verzoeker is ingeschreven in Niala, Darfur. Volgens
verzoeker is de wet immers zo dat “als je vader van Darfur is wordt je geacht in Darfur te zijn
geboren, ook al ben je elders geboren” (administratief dossier, map Z-aanvraag, stuk 3,
p.2-3). Volgens verzoeker betreft het de wet van de kinderen (Ibid., p.7).
Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij inzake de “wet van de kinderen” waarbij het
volgens hem een algemeen gekend feit is dat kinderen in Soedan automatisch en
administratiefrechtelijk geacht worden op dezelfde plaats te zijn geboren als hun vader,
hetgeen zelfs zou gelden indien ze elders zijn geboren. In acht genomen dat verzoeker deze
wet en praktijk als een algemeen gekend feit omschrijft is het opmerkelijk dat hieromtrent
geen begin van bewijs wordt bijgebracht, hetgeen des te meer klemt daar (i) verzoeker een
geboorteattest bijbrengt waaruit blijkt dat hij in Juba is geboren (ii) het getuigschrift van woonst
stelt dat verzoeker “wonende is te Niala sinds zijn geboorte” hetgeen manifest strijdig is met
verzoekers verklaringen dat hij tot 2002 in Juba woonde en dan verhuisde naar Khor Abache
waarbij hij tevens verklaarde nooit in Niala te zijn geweest (Ibid., p.3). Verzoeker heeft
evenmin kennis over de wijze waarop de tussenpersoon in België het document in Darfur
heeft bekomen, wat niet aannemelijk is daar aangenomen moet worden dat voor het
bemachtigen van dergelijke documenten uit een conflictzone zoals Darfur bijzondere
inspanningen dienen te worden geleverd.
Verzoeker weerlegt de motivering aangaande de naam van zijn vader niet; deze motivering
die steun vindt in het dossier en terecht is, wordt door de Raad overgenomen.
De motivering nopens de bijgebrachte medische attesten wordt niet dienstig weerlegd,
derhalve wordt deze motivering, die steun vindt in het administratief dossier, door de Raad tot
de zijne gemaakt.
Het middel is ongegrond.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

4. Waar verzoeker de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus vraagt, wordt
vastgesteld dat deze hem ontzegd dient te worden gelet op de vastgestelde
ongeloofwaardigheid inzake zijn voorgehouden afkomst uit Darfur (zie sub 3.3.). 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 31 oktober 2008 door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 R. SANEN. W. MULS.


