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nr. 191 368 van 1 september 2017

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 6 maart 2017 heeft

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

31 januari 2017.

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 10 april 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J.-P. DOCQUIR loco advocaat F.

GELEYN en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beschikt over de Soedanese nationaliteit en bent een lid van de Mahariya clan van de Arabische

Rizeigat stam. U werd geboren op 3 mei 1987 in Um Baru, Noord Darfoer en verhuisde naar Gedaref

toen u zeven jaar was. In 2003 verhuisde u met uw familie terug naar Um Baru maar u ging terug met

uw familie in Gedaref wonen in 2004 omwille van het conflict in Darfoer. Enkel vader bleef er wonen. In

2014 verhuisde u dan terug naar uw vader in Um Baru. In november of december 2014 werd u thuis in

Um Baru gearresteerd door soldaten in burgerkledij omdat u ervan verdacht werd tot de

rebellenbeweging JEM te behoren. Na 20 dagen werd u vrijgelaten nadat uw vader met een lid van de

familie Mahamadeen sprak, een invloedrijke familie die u vrij kreeg uit de gevangenis. U vertrok uit Um

Baru in februari 2015 en ging met de wagen via EL Fasher naar Umdurman waar u 10 dagen bleef. U

ging daarna in een wagen naar Libië waarna u in een boot naar Italië reisde.

Na 4 dagen in Italië ging u naar Duitsland waar u zeven dagen verbleef waarna u naar België kwam op

10 juli 2015 en er asiel aanvroeg op 14 juli 2015
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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.

Wat betreft de situatie van leden van de Arabische gemeenschappen uit de deelstaat Darfoer dient

gesteld dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd (zie COI Focus “Soedan: Situatie van leden van de Arabische

gemeenschappen uit Darfoer” dd. 18 december 2015), blijkt dat er sprake is van een gewapend conflict

tussen de Soedanese regering en rebellengroepen in de regio van Darfoer. De situatie in Darfoer is

echter complex, en niet louter te herleiden tot een conflict tussen Afrikaanse rebellen versus Arabische

door de regering gesteunde en gecoördineerde milities. De Arabische gemeenschappen maken al

eeuwen deel uit van het sociaal weefsel in Darfoer. Veel Darfoeri Arabieren nemen een neutrale positie

in, in het conflict. Voorts blijkt dat er eveneens tribale conflicten plaatsvinden, zowel tussen de Arabische

gemeenschappen onderling als tussen Arabische en niet-Arabische gemeenschappen. Sommige

Arabische strijders keren zich tegen de centrale regering of sluiten zich zelfs aan bij de rebellen

uit misnoegdheid over het beleid en de acties van de centrale regering. In het algemeen kan worden

besloten dat wanneer de Soedanese overheid een individu verdenkt van sympathie met of deelname

met de Darfoeri rebellengroeperingen, deze persoon in Darfoer, Khartoem en de rest van Soedan

vervolging riskeert. Uit de informatie blijkt echter niet dat (bepaalde) Darfoeri Arabieren risico lopen op

vervolging door de overheid louter omwille van hun herkomst uit Darfoer. Er blijkt evenmin dat Arabieren

uit Darfoer bij hun terugkeer uit het buitenland louter omwille van hun herkomst uit Darfoer risico lopen

op vervolging. Bijgevolg kan niet gesteld worden dat het loutere feit Arabier uit Darfoer te zijn op zich

voldoende is om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing van artikel 1,

A (2), van de Vluchtelingenconventie of te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. In deze complexe context dringt zich dan ook

vooreerst een individuele beoordeling op van de vraag naar bescherming in het licht van de

Vluchtelingenconventie of in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. U moet uw vrees

voor vervolging of uw risico op ernstige schade dus in concreto aantonen.

Er dient na uw gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) te

worden vastgesteld dat u er echter niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat er in uw hoofde een

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

op ernstige schade in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet bestaat, dit om onderstaande

redenen.

Bij het indien van uw asielaanvraag bij DVZ verklaarde u eerst dat u gearresteerd werd omdat men

dacht dat u lid was van de Sudan Liberation Movement (SLM). Daarna zei u dat men dacht dat u lid was

van de Justice and Equality Movement (JEM). Gevraagd waarom u dat denkt zei u dat sommige

mensen u gezien hadden met een man die lid is van JEM en ze dachten dat u dan ook een lid was

en dus een rebel. U voegde eraan toe dat dit de reden was waarom ze u gearresteerd hebben

maar dat u niet tegen of voor de overheid bent maar een pacifist bent (zie verklaringen DVZ,

vragenlijst CGVS, vragen 1 & 5).

Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd waarom u asiel aanvraagt en welke

gebeurtenissen ertoe geleid hebben dat u uit Soedan moest vertrekken, zei u dat u gearresteerd werd in

Soedan omdat men dacht dat u lid was van het JEM. U zei dat de reden hiervoor was dat u met

vrienden in een tearoom sprak en daar gezegd zou hebben dat de regering verantwoordelijk was voor

de verkrachtingen door de Rapid Support Forces (RSF). U zou ook op de markt van Um Baru

gesproken hebben over het feit dat de janjaweed bewapend worden door de regering. U zei dat dit is

wat u zei en dat dit de reden is waarom u gearresteerd werd (zie gehoorverslag CGVS p8).

Hoewel u dus bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ verklaarde dat u niet voor of tegen de

overheid bent (maar pacifist bent) en dat men u in Soedan arresteerde omdat men u daar gezien had

met een man die lid is van JEM, zegt u dan tijdens uw gehoor op het CGVS dat u gearresteerd werd op

verdenking van lid te zijn van JEM omdat u in het openbaar de regering van Soedan bekritiseerde.

Gevraagd waarom men dacht dat u lid van het JEM was, zei u dat dit was omdat u over hen spreekt.

Gevraagd of u dan over JEM sprak, zegt u dan dat u over de regering sprak maar ze zeiden dat u JEM

steunt. Gevraagd waarom men dan zou denken dat u lid bent van JEM nadat u de regering

bekritiseerde, zei u dat dat JEM verschillende keren passeerde maar dat ze u niets deden. U voegt er

dan aan toe dat de meerderheid van de jeugd een doelwit zijn, dat ze bij JEM moeten gaan of bij de

janjaweed (zie gehoorverslag CGVS p.11).

Gevraagd of u iemand kent die lid is van JEM , geeft u de naam van de voorzitter van het JEM, Jibril

Ibrahim (zie informatie in het administratief dossier). Gevraagd of u iemand persoonlijk kent (van JEM),
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zegt u dat u niemand persoonlijk kent maar dat Jibril hun leider is en dat hij gekend is (zie gehoorverslag

CGVS p.12).

Hoewel u dus bij DVZ verklaarde dat u pacifist bent en niet tegen of voor de Soedanese regering

bent en dat u gearresteerd werd op verdenking van lidmaatschap van de rebellenbeweging JEM

omdat men u gezien had met een man die lid is van het JEM, zegt u dan tijdens uw gehoor op het

CGVS dat u gearresteerd werd in Soedan omdat u de Soedanese regering in het openbaar

bekritiseerde. Dit zijn dus duidelijk tegenstrijdige verklaringen.

U werd er dan, tijdens uw gehoor op het CGVS, op gewezen dat u bij DVZ verklaard had dat u

gearresteerd werd in Soedan omdat sommige mensen u gezien hadden met een man die lid is van JEM

en men dan dacht dat u ook lid was van JEM en dat u eveneens bij DVZ verklaard had dat u niet tegen

of voor de overheid bent maar pacifist bent. U zei hierop dat ze u inderdaad met die man zagen en u

van vrede houdt en dat JEM altijd in uw buurt passeerde en ze nooit iets doen tegen u. U zei ook dat er

iemand aan u vroeg dat u zich ging aansluiten (bij JEM) maar dat u dat niet deed omdat u niemand wil

doden (zie gehoorverslag CGVS p.12).

Gevraagd of u dan gearresteerd werd omdat u kritiek gaf op de regering of omdat ze u zagen met

iemand van JEM, zegt u dat u het niet weet, dat er mensen waren die u volgden en dat u denkt dat het

een van de twee (redenen) was. U zegt dan dat ze u op de basis (toen u gearresteerd was) twee

vragen stelden, waar u die mensen van kende en ze zeiden u dat u over het regime sprak, ze

sloegen u en zeiden dat u niet van het regime hield (zie gehoorverslag CGVS p.12).

Eerder tijdens uw gehoor op het CGVS werd er u gevraagd wat men tegen u zei dat toen ze u

arresteerden en of men zei tegen u waarom men u arresteerde. U bevestigde dit en gevraagd wat ze

dan tegen u zeiden, zei u dat ze u zouden gezegd hebben dat u over de regering spreekt en dat u lid

bent van JEM. Ze zouden u dan gevraagd hebben om de exacte plaats van JEM te geven, aan te

duiden op welke berg ze zich schuil houden (zie gehoorverslag CGVS p.11).

Hoewel u dus eerst aangeeft dat men u, nadat u gearresteerd werd, vroeg om de exacte locatie te

geven waar JEM zich bevindt, zegt u dan nadat u met uw verklaringen bij DVZ geconfronteerd werd dat

men u 2 vragen stelde; waar u die mensen (van JEM) van kende en ze u zeiden dat u over het regime

sprak. Over uw uitleg kan ten eerste opgemerkt worden dat men u blijkbaar maar 1 vraag stelde in

plaats van twee en ten tweede kan hierover opgemerkt worden dat deze tegenstrijdig is met uw eerdere

verklaringen die u deed tijdens uw gehoor met het CGVS, namelijk dat men u gevraagd zou hebben om

de schuilplaats van JEM te geven.

Er werd u dan gevraagd waarom u bij DVZ niet verteld hebt wat u tijdens uw gehoor op het CGVS

verklaarde, namelijk dat u de Soedanese regering bekritiseerde op de markt en in een tearoom. Uw

uitleg hiervoor was dat men u bij DVZ zei dat u het in het kort moest vertellen maar niet het hele verhaal

(zie gehoorverslag CGVS p.12). Uw uitleg voor het feit dat u daarom bij DVZ niet gezegd zou hebben

dat u tot tweemaal toe openlijk kritiek gaf op de Soedanese regering is weinig geloofwaardig, des te

meer omdat u tijdens uw gehoor op het CGVS enkel deze feiten aanhaalde als reden voor uw arrestatie

maar niet aanhaalde dat u gearresteerd werd omdat u gezien werd met iemand van JEM, hoewel er u

meermaals uitdrukkelijk gevraagd werd waarom men dacht dat u lid van JEM was. Pas nadat u

geconfronteerd werd met uw verklaringen die u bij DVZ deed, zei u tijdens uw gehoor op het CGVS dat

u ook gearresteerd werd omdat men u gezien zou hebben samen met iemand van JEM.

Dat u uw verhaal in het kort moest doen bij DVZ kan dus niet verklaren waarom u daar zegt dat u

gearresteerd werd omdat men u zag met iemand van het JEM en u dan tijdens uw gehoor op het CGVS

zegt dat men u verdacht van lid te zijn van JEM omdat u kritiek gaf op de regering. Bovendien

verklaarde u bij DVZ dat u niet voor of tegen de regering bent maar pacifist bent terwijl u dan tijdens uw

gehoor op het CGVS zegt dat u opgepakt werd omdat u openlijk de regering bekritiseerde. De

verklaringen die u aflegde bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ zijn dus duidelijk

tegenstrijdig met de verklaringen die u deed op het CGVS. Dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt

over de reden van uw arrestatie ondergraaft op ernstige wijze uw verklaringen dat u in

Soedan gearresteerd werd omdat men u daar verdacht zou hebben van lidmaatschap van de

rebellenbeweging JEM.

Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd wie die Rapid Support Forces (RSF) zijn, zei

u dat ze het leger van de regering zijn en dat men hen zo noemt (zie gehoorverslag CGVS p.10).

Gevraagd wat dan het verschil is tussen het RSF en andere divisies van het leger zei u dat er geen

verschil is maar dat mensen hen Rapid Support Forces noemen. Gevraagd waarom ze zo genoemd

worden zei u het niet te weten en gevraagd sinds wanneer ze bestaan zei u enkel dat ze al sinds lange

tijd bestaan. Ook toen er u de vraag gesteld wordt wat het RSF doet, blijft u erg vaag en zegt u dat u het

al zei, dat het een leger van de regering is en dat hun naam de Rapid Support Force is (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 RSF in 2013 werd opgericht in augustus 2013. U
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verklaarde dat u gearresteerd werd in Soedan eind 2014, wat betekent dat het RSF toen ongeveer

anderhalf jaar bestond op het moment dat u tegen uw vrienden zou gesproken hebben over het RSF.

Verder blijkt uit deze informatie dat er wel degelijk een verschil bestaat tussen de RSF en andere

legereenheden; de RSF staan onder het commando van de Soedanese veiligheidsdiensten en maken

dus geen deel uit van het Soedanese leger. Het RSF werd opgericht om gewapende rebellengroepen in

Soedan te bekampen en om de grens tussen Soedan en Libië te controleren.

Er moet dus vastgesteld worden dat u een erg oppervlakkige kennis hebt over het RSF en er zelfs

foutieve verklaringen over aflegt. Gevraagd wat het verschil is tussen het RSF en de janjaweed zei u dat

de RSF van de regering is en dat de janjaweed geen deel zijn van de regering maar wel gesteund

worden door de regering. Uit informatie blijkt dat de leden van de RSF gerekruteerd werden uit de

vroegere janjaweed en andere paramilitaire milities waardoor de RSF als een “geïncarneerde versie”

van de janjaweed beschouwd wordt.

Gevraagd wat u in een tearoom over de RSF zei tegen uw vrienden, zei u dat u toen gezegd zou

hebben dat de RSF burgers aanvallen, hun vrouwen verkrachten en hun dieren stelen (zie

gehoorverslag CGVS p.10). Gevraagd waarom u dat toen tegen uw vrienden zei, zegt u eerst dat dit

daar gebeurt en gevraagd waarom u dat dan tegen uw vrienden zei, zegt u dat u dit zei omdat u boos

was omwille van de acties van de regering en dat u niet aanvaardt wat de regering doet (zie

gehoorverslag CGVS p.10). Hoewel u dus bij DVZ verklaarde dat u niet voor of tegen de overheid bent

maar een pacifist, zegt u tijdens uw gehoor op het CGVS dat u over de RSF gesproken zou hebben met

uw vrienden omdat u niet aanvaardt wat de regering doet.

Toen er u, tijdens uw gehoor op het CGVS, gevraagd werd waarom u tegen uw vrienden op de markt

zei dat de regering wapens geeft aan de janjaweed, ontweek u de u gestelde vraag en zei u dat “ ze

geen wapens hebben als de regering er hen geen geeft”. Opnieuw gevraagd waarom u dat dan tegen

uw vrienden zei, zegt u dan dat jullie de regering en de janjaweed samen zien. Wanneer u dan

gevraagd wordt waarom u dat dan tegen uw vrienden zei en of ze dat dan niet wisten, gaf u het vage en

ontwijkende antwoord dat het tijdens een gesprek was, dat een woord op een ander woord volgt en dat

iedereen toen iets zei wanneer jullie over de situatie spraken (zie gehoorverslag CGVS p.11).

Er moet dus vastgesteld worden dat u erg vaag blijft over uw beweegredenen om de Soedanese

regering te bekritiseren omwille van het feit dat ze wapens aan de janjaweed geven. Ook het feit dat u

bij DVZ verklaart dat u niet voor of tegen de overheid bent maar u dan wel openlijk de regering zou

bekritiseerd hebben omdat ze wapens aan de janjaweed geven is opmerkelijk te noemen.

Zoals hierboven al beschreven, verklaarde u tijdens uw gehoor op het CGVS dat er iemand aan u vroeg

dat u zich ging aansluiten bij JEM maar dat u dat niet deed omdat u niemand wil doden (zie

gehoorverslag CGVS p.12). U verklaarde tijdens uw gehoor op het CGVS dat u lid bent van de

Arabische stam Rizeigat en dat u van de Mahariya clan bent (zie gehoorverslag CGVS p.6 &7).

Gevraagd of er veel Rizeigat lid zijn van het JEM zei u dat dit niet het geval is. Gevraagd waarom die

man dan aan u vroeg of u zich bij de rebellenbeweging JEM wilde aansluiten, ontweek u de u gestelde

vraag en zei u “ van Fur”. Gevraagd wie er Fur is, zei u dat degene die u vroeg om lid te worden van

JEM een Fur was en dat die u gezegd zou hebben dat u er voordeel ging uithalen, dat deze plaats van

ons was, dergelijke dingen. Gevraagd waarom hij dat aan u vroeg, gezien het feit dat u Rizeigat bent,

zegt u dat u niet betrokken was bij de zaken van de Rizeigat en dat de meerderheid van de Rizeigat bij

de janjaweed is maar dat u niet opgroeide met hen en u niet veel contact had met hen (zie

gehoorverslag CGVS p.12).

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

administratief dossier werd gevoegd blijkt dat de Rizegat, zoals u zelf aangaf, sterk vertegenwoordigd

zijn in de janjaweed. Verder blijkt ook dat de Rizegat beschouwd worden als de grootste en meest

machtige Arabische stam in Darfoer en dat de leider van de RSF, een voormalige Janjaweed militie

leider, Mohamed Hamdan Dagalo heet. Mohamed Hamdan Dagalo, in Soedan ook gekend onder de

naam “ Hemeti” is net zoals u een Rizegat, van de Mahariya clan.

Dat een lid van de rebellenbeweging JEM die Fur is (Afrikaanse stam uit Darfoer en een van de

Afrikaanse stammen die vervolgd werden / worden door de janjaweed en de Soedanese regering, zie

informatie in het administratief dossier) u, een Rizegat van de Mahariya clan, zou proberen te overtuigen

hebben om JEM te vervoegen met als argument “ deze plaats is van ons” is dus volstrekt

ongeloofwaardig.

Uit alle voorgaande opmerkingen dient te worden geconcludeerd dat er geen geloof gehecht

kan worden aan uw verklaringen dat u in Soedan zou opgepakt zijn op verdenking lid te zijn van

de rebellenbeweging JEM.

Zoals hierboven reeds aangehaald kan niet gesteld worden dat het loutere feit Arabier uit Darfoer te zijn

op zich voldoende is om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing van
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artikel 1, A (2), van de Vluchtelingenconventie of te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire

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

U verklaarde tijdens uw gehoor op het CGVS dat u van Um Baru, Darfoer naar Gedaref verhuisde toen

u zeven jaar oud was, dan terug naar Um Baru in 2003 om dan opnieuw terug naar Gedaref te gaan in

2004 omwille van de incidenten in Darfoer. In 2014 zou u dan, niettegenstaande de slechte

veiligheidssituatie in Darfoer, teruggekeerd zijn naar Darfoer. Gevraagd of het veilig was in 2014 in Um

Baru zei u dat de regering het controleerde en dat veel van de ontheemden terug keerden (zie

gehoorverslag CGVS p.9). U bracht dus het grootste deel van uw leven in Soedan door in Gedaref,

waar uw vrouw nog steeds woont (zie gehoorverslag CGVS p.6). Gevraagd of u ooit problemen hebt

gehad met de Soedanese autoriteiten toen u in Gedaref woonde zei u dat u daar nooit

problemen gekend hebt (zie gehoorverslag CGVS p.21).

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken dat er in uwen

hoofde een gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in de conventie van Genève, of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, in aanmerking kan worden genomen.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u geen documenten neer.

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. Het verzoekschrift

Verzoeker beroept zich, in wat zich aandient als een enig middel, op de schending van artikel 3 EVRM,

artikel 1, (A) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, artikel 7 van het Handvest van de

Grondrechten van de Europese Unie (Handvest), artikelen 48/3, 48/4 en 48/5 van de voormelde wet van

15 december 1980 (Vreemdelingenwet), artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, “het algemeen beginsel van voorzichtigheid” en

het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid.

Waar hem tegenstrijdige verklaringen worden verweten over de reden van zijn arrestatie, doet verzoeker

gelden:

“Verzoeker werd inderdaad gezien met een lid van een JEM met wie verzoeker ongeveer 45

minuten gepraat heeft. Deze heeft hem gesproken over JEM en hun strijd tegen de regering.

Na deze ontmoeting, begon verzoeker met deze beweging te sympathiseren en heeft twee

keer de regering bekritiseerd.

Verzoeker heeft inderdaad verklaard een pacifist te zijn. Hiermee wilde hij duidelijk maken dat

hij niet actief betrokken was in de strijd tegen de regering. zeken niet in de gewapende strijd

tegen de regering.

Verzoeker weet weldegelijk niet waarom hij juist vastgehouden werd, wat de precieze aanloop

hiervan is. Toch zijn het ene en het andere gepaard : verzoeker heeft de regering bekritiseerd

na zijn ontmoeting met de JEM-aanhanger.”

Aangaande de vragen die hem bij zijn arrestatie werden gesteld, voert verzoeker aan:

“Meerdere vragen werden aan verzoeker gesteld gedurende zijn gevangenschap.

Zo werd verzoeker gevraagd of hij een band had met de JEM, waar hun schuilplaats was, wat

hij exact publiekelijk gezegd heeft enz.”

Verzoeker benadrukt verder dat hij bij de aanvang van het gehoor bij het CGVS heeft aangegeven dat

hij bij de DVZ niet alle redenen kon geven waarom hij het land verliet.

Inzake zijn gebrek aan kennis omtrent de RSF, stelt verzoeker:

“De verzoekende partij wenst te onderlijnen dat het feit dat verzoeker 'een erg oppervlakkige

kennis' heeft over het RSF 'en er zelfs foutieve verklaringen over aflegt' niets te maken heeft

met de eigenlijke vrees van verzoeker. Men kan inderdaad iemand of iets bekritiseren zonder

kennis van het voorwerp van onze kritiek en toch hierdoor vervolgd worden.

Wat betreft de verklaringen volgens dewelke verzoeker verklaard heeft een pacifist te zijn maar

toch publiekelijk gezegd heeft niet akkoord te gaan met wat de regering doet, wenst verzoeker

volgende te onderlijnen : men kan publiekelijk zijn opinie laten weten op één of ander punt,
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zonder actief mee te doen aan de strijd tegen de regering, zeker niet de gewapende strijd. Zo

heeft verzoeker ook verklaard gedurende zijn verhoor dat hij niemand wilde doden (p. 12). In

dit opzicht heeft verzoeker gezegd dat hij een 'pacifist' was. De verklaringen van verzoeker

zijn dus niet perse tegenstrijdig”.

Verzoeker wenst voorts te verduidelijken dat de persoon nooit heeft getracht hem te rekruteren maar

hem gewoon heeft aangesproken over de huidige situatie in Darfoer.

Verzoeker gaat verder in op de situatie van leden van de Rizegat in Darfoer. Hij wijst op de inhoud van

de informatie in het administratief dossier, waaruit blijkt dat de inter-Arabische conflicten in Darfoer de

voornaamste reden vormen voor de toename van het geweld in de regio. “De verzoekende partij acht

dat de tegenpartij deze oorzaak van geweld helemaal niet heeft geanalyseerd in de bestreden beslissing

en de vrees van verzoeker enkel evalueert aangaande de overheid. De situatie van Arabische

gemeenschappen in Darfoer is echter heel verschillend van geval tot geval waardoor men de Arabische

gemeenschappen niet als homogeen analyseobject kan nemen (zoals dat het geval is in de COI Focus

van 18.12.2015 en de bestreden beslissing). De verzoekende partij meent dan ook dat de tegenpartij

meer rekening had moeten houden met de specifieke situatie van elke stam en de inter-tribale conflicten

waarin deze verwikkeld is.

In specie is dit des te meer belangrijk daar verzoeker lid is van de stam Rizeigat en dat deze

stam, volgens dezelfde COI Focus waarop de tegenpartij zich baseert, verwikkeld is in twee van de drie

belangrijkste inter-Arabische conflicten in Darfoer.

Gezien de complexiteit van de veiligheidssituatie in Darfoer. meent de verzoekende partij dat

de tegenpartij verdere analyse had moeten doen betreffende deze inter-tribale conflicten in

dewelke de stam van verzoeker duidelijk een hoofdrol speelt.

Zo stelt men vast dat deze inter-tribale conflicten veel doden opeisen : op 18.04.2016 vielen

weer 20 doden door het conflict tussen de stam Rizeiga en Maaliya1.

In 2010, uitte de UNAMID al zijn bezorgheid betreffende deze situatie:

(…)

Ook in 2015:

(…)

De inter-tribale conflicten betreffen onder meer de controle over goudmijnen in Darfoer die

momenteel in handen zijn van de Rizeigat-stam. Op 5.1.2017 heeft de Soedanese Minister

van Binnenlandse zaken een oproep gedaan opdat het Soedanese leger deze controle

opnieuw zou overnemen wat zou kunne leiden tot nieuwe felle gevechten in de regio4.

Verzoeker meent dus dat de tegenpartij meer actuele informatie dient te verkrijgen betreffende de

situatie van Rizeigat

Door dit conflict vluchten tal van mensen de regio. In een artikel van IRIN van 2013 leest men :

(…)”

Verzoeker gaat vervolgens in op de veiligheidssituatie in Darfoer, die volgens hem heel zorgwekkend is.

Hij citeert dienaangaande uit een aantal persartikels.

Verzoeker vraagt in hoofdorde de toekenning van de vluchtelingenstatus overeenkomstig artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet. Hij verwijst naar artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en

naar de aangevoerde feiten en problemen. Verweerder onderzocht de link tussen verzoeker en JEM niet

afdoende. De motivering heeft niets te maken met de vrees. Het doet er niet toe of verzoeker

daadwerkelijk tot JEM behoort. Dat hij zo wordt aanzien is voldoende. Verweerder rept met geen woord

over de gevangenschap van verzoeker. Dit is een essentieel element. Verweerder had vragen moeten

stellen om na te gaan of de gevangenschap plaatsvond. Verzoeker herhaalt dat het er niet toe doet of hij

pacifist is of lid is van JEM maar wel of hij zo wordt aanzien. De enige manier om dit na te gaan was

door na te gaan of de gevangenschap plaatsvond.

Verzoeker vraagt in ondergeschikte orde de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

overeenkomstig artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij wijst andermaal op de inter-tribale conflicten

in Darfoer die door verweerder werden onderschat. Verweerder had de situatie van de stammen

individueel moeten evalueren. De Rizegat zijn fel verwikkeld in de conflicten in Darfoer. Verweerder stelt

dat aan verzoeker geen subsidiaire bescherming moet worden verleend omdat hij lang in Gedaref

leefde. Verzoeker verbleef echter in Darfoer voor hij naar België kwam.

Verweerder geeft volgens verzoeker overigens impliciet toe dat de vrees van verzoeker ten aanzien van

Darfoer moet worden geanalyseerd. Op het einde wordt dit echter plots tegengesproken. Verweerder

heeft verder helemaal niet geanalyseerd of verzoeker naar Gedaref kan terugkeren. Hierover werden
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aan verzoeker geen vragen gesteld. Verzoeker verwijst naar de hoorplicht en naar een bijdrage van

UNHCR. Het CGVS moet het bewijs leveren van de pertinentie en de redelijkheid van het alternatief.

Verzoeker had het recht om geïnformeerd te worden over de mogelijke toepassing van een intern

vestigingsalternatief. Verzoeker verwijst naar een arrest van de Raad en stelt dat dit mutatis mutandis

kan worden toegepast. De vaststellingen ten grondslag van de bestreden beslissing zijn niet objectief

verifieerbaar want er werden te weinig vragen aan verzoeker gesteld. Verzoeker wijst op de inhoud van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 van het EVRM. Een terugkeer naar Soedan

zou hem blootstellen aan handelingen in strijd met artikel 3 EVRM.

Verzoeker vraagt in uiterst ondergeschikte orde de vernietiging van de bestreden beslissing. De

beslissing is onvoldoende gemotiveerd, onder meer op het vlak van zijn gevangenschap, de

ontwikkelingen in Darfoer en de mogelijkheid dat hij zich in Gedaref vestigt. Er werd een lacunaire

analyse van de zaak gemaakt en verweerder deed een partijdige lezing van de informatie in het dossier.

3. Beoordeling van de zaak

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

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

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker preciseert niet hoe artikel 7 van het

Handvest, dat het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven behelst, in

casu zou (kunnen) zijn geschonden. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

3.2. Verzoeker geeft evenmin aan op welke wijze hij het “algemeen beginsel van voorzichtigheid”

geschonden acht. Derhalve wordt ook deze schending niet dienstig opgeworpen.

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

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven

ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden

gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen

de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het

feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in

aanmerking kunnen genomen worden.

3.4. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het Verdrag

van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het onderzoek of een

persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de zin van artikel 3

EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille van één van de

gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR, Manual on

Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For Europe,

Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus



RvV X - Pagina 8

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de orde.

3.5. De Raad dient in deze een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om

welke redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4.

Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op

alle aangevoerde argumenten.

3.6. Dient vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker geen documenten bijbrengt ter staving van zijn

voorgehouden identiteit en herkomst en voor het ontbreken van deze documenten geen afdoende

verklaring aanreikt. Integendeel legde hij in dit kader tegenstrijdige verklaringen af. Bij de DVZ

verklaarde hij dat hij een paspoort en een identiteitskaart had doch dat hij deze beide documenten zelf –

zij het onder druk van de smokkelaar – weggooide. Hij stelde uitdrukkelijk dat hij geen andere

documenten had (administratief dossier, verklaring DVZ, nr.24-25). Bij het CGVS verklaarde verzoeker

echter dat hij slechts een identiteitskaart en een geboortecertificaat had. Bovendien zouden de Libiërs

deze in zee hebben gesmeten (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.7). Dat verzoeker nalaat

identiteitsdocumenten neer te leggen en over deze documenten tegenstrijdige verklaringen aflegt, vormt

een negatieve indicatie voor de algehele geloofwaardigheid van zijn verklaringen.

Verzoeker stelt zijn land van herkomst te hebben verlaten omdat hij door de autoriteiten van zijn land

werd beschouwd als anti-regeringsgezind en daardoor werd gearresteerd.

In de bestreden beslissing wordt echter met recht gemotiveerd dat verzoeker omtrent de kern van zijn

relaas, met name de reden waarom hij zou zijn gearresteerd, tegenstrijdige verklaringen aflegde. De

motieven dienaangaande luiden als volgt:

“Bij het indien van uw asielaanvraag bij DVZ verklaarde u eerst dat u gearresteerd werd omdat men

dacht dat u lid was van de Sudan Liberation Movement (SLM). Daarna zei u dat men dacht dat u lid was

van de Justice and Equality Movement (JEM). Gevraagd waarom u dat denkt zei u dat sommige

mensen u gezien hadden met een man die lid is van JEM en ze dachten dat u dan ook een lid was

en dus een rebel. U voegde eraan toe dat dit de reden was waarom ze u gearresteerd hebben

maar dat u niet tegen of voor de overheid bent maar een pacifist bent (zie verklaringen DVZ,

vragenlijst CGVS, vragen 1 & 5).

Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd waarom u asiel aanvraagt en welke

gebeurtenissen ertoe geleid hebben dat u uit Soedan moest vertrekken, zei u dat u gearresteerd werd in

Soedan omdat men dacht dat u lid was van het JEM. U zei dat de reden hiervoor was dat u met

vrienden in een tearoom sprak en daar gezegd zou hebben dat de regering verantwoordelijk was voor

de verkrachtingen door de Rapid Support Forces (RSF). U zou ook op de markt van Um Baru

gesproken hebben over het feit dat de janjaweed bewapend worden door de regering. U zei dat dit is

wat u zei en dat dit de reden is waarom u gearresteerd werd (zie gehoorverslag CGVS p8).

Hoewel u dus bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ verklaarde dat u niet voor of tegen de

overheid bent (maar pacifist bent) en dat men u in Soedan arresteerde omdat men u daar gezien had

met een man die lid is van JEM, zegt u dan tijdens uw gehoor op het CGVS dat u gearresteerd werd op

verdenking van lid te zijn van JEM omdat u in het openbaar de regering van Soedan bekritiseerde.

Gevraagd waarom men dacht dat u lid van het JEM was, zei u dat dit was omdat u over hen spreekt.

Gevraagd of u dan over JEM sprak, zegt u dan dat u over de regering sprak maar ze zeiden dat u JEM

steunt. Gevraagd waarom men dan zou denken dat u lid bent van JEM nadat u de regering

bekritiseerde, zei u dat dat JEM verschillende keren passeerde maar dat ze u niets deden. U voegt er

dan aan toe dat de meerderheid van de jeugd een doelwit zijn, dat ze bij JEM moeten gaan of bij de

janjaweed (zie gehoorverslag CGVS p.11). Gevraagd of u iemand kent die lid is van JEM , geeft u de

naam van de voorzitter van het JEM, Jibril Ibrahim (zie informatie in het administratief dossier).

Gevraagd of u iemand persoonlijk kent (van JEM), zegt u dat u niemand persoonlijk kent maar dat

Jibril hun leider is en dat hij gekend is (zie gehoorverslag CGVS p.12).

Hoewel u dus bij DVZ verklaarde dat u pacifist bent en niet tegen of voor de Soedanese regering

bent en dat u gearresteerd werd op verdenking van lidmaatschap van de rebellenbeweging JEM

omdat men u gezien had met een man die lid is van het JEM, zegt u dan tijdens uw gehoor op het

CGVS dat u gearresteerd werd in Soedan omdat u de Soedanese regering in het openbaar

bekritiseerde. Dit zijn dus duidelijk tegenstrijdige verklaringen.

U werd er dan, tijdens uw gehoor op het CGVS, op gewezen dat u bij DVZ verklaard had dat u

gearresteerd werd in Soedan omdat sommige mensen u gezien hadden met een man die lid is van JEM

en men dan dacht dat u ook lid was van JEM en dat u eveneens bij DVZ verklaard had dat u niet tegen

of voor de overheid bent maar pacifist bent. U zei hierop dat ze u inderdaad met die man zagen en u
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van vrede houdt en dat JEM altijd in uw buurt passeerde en ze nooit iets doen tegen u. U zei ook dat er

iemand aan u vroeg dat u zich ging aansluiten (bij JEM) maar dat u dat niet deed omdat u niemand wil

doden (zie gehoorverslag CGVS p.12).

Gevraagd of u dan gearresteerd werd omdat u kritiek gaf op de regering of omdat ze u zagen met

iemand van JEM, zegt u dat u het niet weet, dat er mensen waren die u volgden en dat u denkt dat het

een van de twee (redenen) was. U zegt dan dat ze u op de basis (toen u gearresteerd was) twee

vragen stelden, waar u die mensen van kende en ze zeiden u dat u over het regime sprak, ze

sloegen u en zeiden dat u niet van het regime hield (zie gehoorverslag CGVS p.12).

Eerder tijdens uw gehoor op het CGVS werd er u gevraagd wat men tegen u zei dat toen ze u

arresteerden en of men zei tegen u waarom men u arresteerde. U bevestigde dit en gevraagd wat ze

dan tegen u zeiden, zei u dat ze u zouden gezegd hebben dat u over de regering spreekt en dat u lid

bent van JEM. Ze zouden u dan gevraagd hebben om de exacte plaats van JEM te geven, aan te

duiden op welke berg ze zich schuil houden (zie gehoorverslag CGVS p.11).

Hoewel u dus eerst aangeeft dat men u, nadat u gearresteerd werd, vroeg om de exacte locatie te

geven waar JEM zich bevindt, zegt u dan nadat u met uw verklaringen bij DVZ geconfronteerd werd dat

men u 2 vragen stelde; waar u die mensen (van JEM) van kende en ze u zeiden dat u over het regime

sprak. Over uw uitleg kan ten eerste opgemerkt worden dat men u blijkbaar maar 1 vraag stelde in

plaats van twee en ten tweede kan hierover opgemerkt worden dat deze tegenstrijdig is met uw eerdere

verklaringen die u deed tijdens uw gehoor met het CGVS, namelijk dat men u gevraagd zou hebben om

de schuilplaats van JEM te geven.

Er werd u dan gevraagd waarom u bij DVZ niet verteld hebt wat u tijdens uw gehoor op het CGVS

verklaarde, namelijk dat u de Soedanese regering bekritiseerde op de markt en in een tearoom. Uw

uitleg hiervoor was dat men u bij DVZ zei dat u het in het kort moest vertellen maar niet het hele verhaal

(zie gehoorverslag CGVS p.12). Uw uitleg voor het feit dat u daarom bij DVZ niet gezegd zou hebben

dat u tot tweemaal toe openlijk kritiek gaf op de Soedanese regering is weinig geloofwaardig, des te

meer omdat u tijdens uw gehoor op het CGVS enkel deze feiten aanhaalde als reden voor uw arrestatie

maar niet aanhaalde dat u gearresteerd werd omdat u gezien werd met iemand van JEM, hoewel er u

meermaals uitdrukkelijk gevraagd werd waarom men dacht dat u lid van JEM was. Pas nadat u

geconfronteerd werd met uw verklaringen die u bij DVZ deed, zei u tijdens uw gehoor op het CGVS dat

u ook gearresteerd werd omdat men u gezien zou hebben samen met iemand van JEM.

Dat u uw verhaal in het kort moest doen bij DVZ kan dus niet verklaren waarom u daar zegt dat u

gearresteerd werd omdat men u zag met iemand van het JEM en u dan tijdens uw gehoor op het CGVS

zegt dat men u verdacht van lid te zijn van JEM omdat u kritiek gaf op de regering. Bovendien

verklaarde u bij DVZ dat u niet voor of tegen de regering bent maar pacifist bent terwijl u dan tijdens uw

gehoor op het CGVS zegt dat u opgepakt werd omdat u openlijk de regering bekritiseerde. De

verklaringen die u aflegde bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ zijn dus duidelijk

tegenstrijdig met de verklaringen die u deed op het CGVS. Dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt

over de reden van uw arrestatie ondergraaft op ernstige wijze uw verklaringen dat u in

Soedan gearresteerd werd omdat men u daar verdacht zou hebben van lidmaatschap van de

rebellenbeweging JEM.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Waar hij tracht te laten uitschijnen dat hij na

het gesprek met een lid van JEM begon te sympathiseren met deze beweging en de regering

bekritiseerde, dient te worden vastgesteld dat dit andermaal manifest in strijd is met zijn duidelijke

verklaringen bij de DVZ. Aldaar gaf hij namelijk in niet mis te verstane bewoordingen aan: “(…) ik ben

niet tegen of voor de overheid. Ik ben een pacifist” (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.). Hoe dan

ook verklaart verzoeker hiermee hoegenaamd niet waarom hij het gegeven dat hij deze sympathieën

koesterde en kritiek spuide op de overheid niet vermeldde bij de DVZ indien hij werkelijk dacht dat dit

mogelijks of mede aan de basis lag van zijn arrestatie.

Dat hem al de aangehaalde (en nog meer) vragen werden gesteld, vormt voorts een loutere combinatie

van verzoekers eerdere, strijdige gezegden. Hiermee heft verzoeker deze strijdigheid geenszins op.

De loutere herhaling van zijn verklaringen over de korte duur van het gehoor bij de DVZ en het gegeven

dat hij daar niet alles vertelde, is voorts geenszins van die aard om afbreuk te doen aan de voormelde,

omtrent deze verklaringen gedane vaststellingen. Dit geldt des te meer nu verzoeker bij het CGVS

weliswaar aanhaalde dat hij niet alle redenen voor zijn vertrek kon vertellen bij de DVZ doch hieraan

duidelijk toevoegde dat hij wel de hoofdredenen had vermeld (administratief dossier, gehoorverslag

CGVS, p.3).

Verder wordt in de bestreden beslissing met reden gesteld:

“Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd wie die Rapid Support Forces (RSF) zijn, zei

u dat ze het leger van de regering zijn en dat men hen zo noemt (zie gehoorverslag CGVS p.10).

Gevraagd wat dan het verschil is tussen het RSF en andere divisies van het leger zei u dat er geen
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verschil is maar dat mensen hen Rapid Support Forces noemen. Gevraagd waarom ze zo genoemd

worden zei u het niet te weten en gevraagd sinds wanneer ze bestaan zei u enkel dat ze al sinds lange

tijd bestaan. Ook toen er u de vraag gesteld wordt wat het RSF doet, blijft u erg vaag en zegt u dat u het

al zei, dat het een leger van de regering is en dat hun naam de Rapid Support Force is (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 RSF in 2013 werd opgericht

in augustus 2013. U verklaarde dat u gearresteerd werd in Soedan eind 2014, wat betekent dat het RSF

toen ongeveer anderhalf jaar bestond op het moment dat u tegen uw vrienden zou gesproken hebben

over het RSF.

Verder blijkt uit deze informatie dat er wel degelijk een verschil bestaat tussen de RSF en andere

legereenheden; de RSF staan onder het commando van de Soedanese veiligheidsdiensten en maken

dus geen deel uit van het Soedanese leger. Het RSF werd opgericht om gewapende rebellengroepen in

Soedan te bekampen en om de grens tussen Soedan en Libië te controleren.

Er moet dus vastgesteld worden dat u een erg oppervlakkige kennis hebt over het RSF en er zelfs

foutieve verklaringen over aflegt. Gevraagd wat het verschil is tussen het RSF en de janjaweed zei u dat

de RSF van de regering is en dat de janjaweed geen deel zijn van de regering maar wel gesteund

worden door de regering. Uit informatie blijkt dat de leden van de RSF gerekruteerd werden uit de

vroegere janjaweed en andere paramilitaire milities waardoor de RSF als een “geïncarneerde versie”

van de janjaweed beschouwd wordt.

Gevraagd wat u in een tearoom over de RSF zei tegen uw vrienden, zei u dat u toen gezegd zou

hebben dat de RSF burgers aanvallen, hun vrouwen verkrachten en hun dieren stelen (zie

gehoorverslag CGVS p.10). Gevraagd waarom u dat toen tegen uw vrienden zei, zegt u eerst dat dit

daar gebeurt en gevraagd waarom u dat dan tegen uw vrienden zei, zegt u dat u dit zei omdat u boos

was omwille van de acties van de regering en dat u niet aanvaardt wat de regering doet (zie

gehoorverslag CGVS p.10). Hoewel u dus bij DVZ verklaarde dat u niet voor of tegen de overheid bent

maar een pacifist, zegt u tijdens uw gehoor op het CGVS dat u over de RSF gesproken zou hebben met

uw vrienden omdat u niet aanvaardt wat de regering doet.

Toen er u, tijdens uw gehoor op het CGVS, gevraagd werd waarom u tegen uw vrienden op de markt

zei dat de regering wapens geeft aan de janjaweed, ontweek u de u gestelde vraag en zei u dat “ ze

geen wapens hebben als de regering er hen geen geeft”. Opnieuw gevraagd waarom u dat dan tegen

uw vrienden zei, zegt u dan dat jullie de regering en de janjaweed samen zien. Wanneer u dan

gevraagd wordt waarom u dat dan tegen uw vrienden zei en of ze dat dan niet wisten, gaf u het vage en

ontwijkende antwoord dat het tijdens een gesprek was, dat een woord op een ander woord volgt en dat

iedereen toen iets zei wanneer jullie over de situatie spraken (zie gehoorverslag CGVS p.11).

Er moet dus vastgesteld worden dat u erg vaag blijft over uw beweegredenen om de Soedanese

regering te bekritiseren omwille van het feit dat ze wapens aan de janjaweed geven. Ook het feit dat u

bij DVZ verklaart dat u niet voor of tegen de overheid bent maar u dan wel openlijk de regering zou

bekritiseerd hebben omdat ze wapens aan de janjaweed geven is opmerkelijk te noemen.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Zijn gebrek aan

kennis is namelijk wel degelijk relevant. Gezien verzoeker beweerde dat hij de RSF en de Janjaweed

openlijk zou hebben bekritiseerd, mocht wel degelijk redelijkerwijze worden verwacht dat hij hieromtrent

enige kennis zou vertonen. Het is niet ernstig om te beweren dat hij zonder enige kennis over deze

troepen en ondanks zijn beweerde pacifisme toch de drang zou hebben gevoeld om openlijk kritiek te

spuien over de RSF en de Janjaweed.

In zoverre verzoeker zijn verklaringen bij de DVZ andermaal tracht te nuanceren, dient voorts te worden

opgemerkt dat deze verklaringen, zoals reeds hoger aangehaald, duidelijk zijn, niet voor interpretatie

vatbaar zijn en geen ruimte laten voor deze post factum nuancering.

In de bestreden beslissing wordt daarenboven terecht gemotiveerd:

“Zoals hierboven al beschreven, verklaarde u tijdens uw gehoor op het CGVS dat er iemand aan u

vroeg dat u zich ging aansluiten bij JEM maar dat u dat niet deed omdat u niemand wil doden (zie

gehoorverslag CGVS p.12). U verklaarde tijdens uw gehoor op het CGVS dat u lid bent van de

Arabische stam Rizeigat en dat u van de Mahariya clan bent (zie gehoorverslag CGVS p.6 &7).

Gevraagd of er veel Rizeigat lid zijn van het JEM zei u dat dit niet het geval is. Gevraagd waarom die

man dan aan u vroeg of u zich bij de rebellenbeweging JEM wilde aansluiten, ontweek u de u gestelde

vraag en zei u “ van Fur”.

Gevraagd wie er Fur is, zei u dat degene die u vroeg om lid te worden van JEM een Fur was en dat die

u gezegd zou hebben dat u er voordeel ging uithalen, dat deze plaats van ons was, dergelijke dingen.

Gevraagd waarom hij dat aan u vroeg, gezien het feit dat u Rizeigat bent, zegt u dat u niet betrokken

was bij de zaken van de Rizeigat en dat de meerderheid van de Rizeigat bij de janjaweed is maar dat u

niet opgroeide met hen en u niet veel contact had met hen (zie gehoorverslag CGVS p.12).
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Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier werd gevoegd blijkt dat de Rizegat, zoals u zelf aangaf, sterk vertegenwoordigd

zijn in de janjaweed. Verder blijkt ook dat de Rizegat beschouwd worden als de grootste en meest

machtige Arabische stam in Darfoer en dat de leider van de RSF, een voormalige Janjaweed militie

leider, Mohamed Hamdan Dagalo heet. Mohamed Hamdan Dagalo, in Soedan ook gekend onder de

naam “ Hemeti” is net zoals u een Rizegat, van de Mahariya clan.

Dat een lid van de rebellenbeweging JEM die Fur is (Afrikaanse stam uit Darfoer en een van de

Afrikaanse stammen die vervolgd werden / worden door de janjaweed en de Soedanese regering, zie

informatie in het administratief dossier) u, een Rizegat van de Mahariya clan, zou proberen te overtuigen

hebben om JEM te vervoegen met als argument “ deze plaats is van ons” is dus volstrekt

ongeloofwaardig.”

Verzoeker slaagt er niet in afbreuk te doen aan deze motieven. Integendeel legt hij in dit kader

verklaringen af die nog verder afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van zijn relaas. Waar hij heden

beweert dat de persoon behorende tot JEM hem niet trachtte te rekruteren en hem slechts aansprak

over de huidige situatie in Darfoer, is dit namelijk manifest in strijd met zijn eerdere, nochtans duidelijke

verklaringen bij het CGVS. Aldaar gaf hij aan dat deze persoon hem wel degelijk vroeg om zich aan te

sluiten bij JEM en hem daarbij trachtte te overtuigen met de argumenten dat hij hieruit veel voordeel zou

halen en dat deze plaats van hen was (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.12).

Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat zich in verzoekers verklaringen in de vragenlijst nog een

frappante omissie voordoet. Bij het CGVS beweerde verzoeker dat ze hem twee maanden na zijn

vrijlating thuis kwamen zoeken, dat zijn broer hem hiervan op de hoogte bracht en dat dit de concrete en

directe aanleiding vormde voor zijn vertrek uit zijn land van herkomst (administratief dossier,

gehoorverslag CGVS, p.8-9). In de vragenlijst maakte hij van dit alles echter nergens enige melding.

Van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag nochtans worden verwacht dat deze alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land

van herkomst. 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. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van

alle elementen of feiten te geven, kan worden aangenomen dat verzoeker een dermate essentieel en

frappant element als het incident waarbij men hem kwam zoeken en dat de directe, concrete en

onmiddellijke aanleiding vormde voor zijn vertrek hierin zou hebben vermeld.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan het door verzoeker aangevoerde asielrelaas. Het verwijt dat er geen verdere vragen werden gesteld

over zijn gevangenschap doet geen afbreuk aan de hoger gedane vaststellingen en is, nu deze

vaststellingen volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het aangevoerde relaas, niet

dienstig.

Betreffende het gegeven dat verzoeker een lid van de Arabische gemeenschappen uit Darfoer is, wordt

in de bestreden beslissing bovendien terecht gesteld dat dit loutere gegeven niet kan volstaan om te

besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging of een risico in hoofde van verzoeker.

De motieven hieromtrent luiden als volgt:

“Wat betreft de situatie van leden van de Arabische gemeenschappen uit de deelstaat Darfoer dient

gesteld dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd (zie COI Focus “Soedan: Situatie van leden van de Arabische

gemeenschappen uit Darfoer” dd. 18 december 2015), blijkt dat er sprake is van een gewapend conflict

tussen de Soedanese regering en rebellengroepen in de regio van Darfoer. De situatie in Darfoer is

echter complex, en niet louter te herleiden tot een conflict tussen Afrikaanse rebellen versus Arabische

door de regering gesteunde en gecoördineerde milities. De Arabische gemeenschappen maken al

eeuwen deel uit van het sociaal weefsel in Darfoer. Veel Darfoeri Arabieren nemen een neutrale positie

in, in het conflict. Voorts blijkt dat er eveneens tribale conflicten plaatsvinden, zowel tussen de Arabische

gemeenschappen onderling als tussen Arabische en niet-Arabische gemeenschappen.

Sommige Arabische strijders keren zich tegen de centrale regering of sluiten zich zelfs aan bij de

rebellen uit misnoegdheid over het beleid en de acties van de centrale regering. In het algemeen kan

worden besloten dat wanneer de Soedanese overheid een individu verdenkt van sympathie met of

deelname met de Darfoeri rebellengroeperingen, deze persoon in Darfoer, Khartoem en de rest van

Soedan vervolging riskeert. Uit de informatie blijkt echter niet dat (bepaalde) Darfoeri Arabieren risico

lopen op vervolging door de overheid louter omwille van hun herkomst uit Darfoer. Er blijkt evenmin dat



RvV X - Pagina 12

Arabieren uit Darfoer bij hun terugkeer uit het buitenland louter omwille van hun herkomst uit Darfoer

risico lopen op vervolging. Bijgevolg kan niet gesteld worden dat het loutere feit Arabier uit Darfoer te

zijn op zich voldoende is om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing

van artikel 1, A (2), van de Vluchtelingenconventie of te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. In deze complexe context dringt zich

dan ook vooreerst een individuele beoordeling op van de vraag naar bescherming in het licht van de

Vluchtelingenconventie of in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. U moet uw vrees

voor vervolging of uw risico op ernstige schade dus in concreto aantonen.

(…)

Zoals hierboven reeds aangehaald kan niet gesteld worden dat het loutere feit Arabier uit Darfoer te zijn

op zich voldoende is om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing van

artikel 1, A (2), van de Vluchtelingenconventie of te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire

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

Verzoeker betwist noch weerlegt de voormelde motieven. Wel voert hij aan dat het behoren tot zijn

specifieke stam, de Rizegat, in combinatie met de stammenconflicten waarin deze stam verwikkeld is in

zijn hoofde een vrees of risico met zich kan brengen. Verzoeker kan in dit betoog echter niet worden

gevolgd.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat dit betoog, net als het verwijt dat het CGVS dit niet nader

onderzocht, bezwaarlijk ernstig kan worden genomen nu verzoeker zelf nooit eerder enig(e) aan zijn

stamaanhorigheid gerelateerde vrees voor vervolging of risico formuleerde. Bovendien haalde

verzoeker, mede gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas, in dit kader nooit enig

concreet probleem aan. Evenmin maakte hij melding van naaste of zelfs verdere familieleden die

omwille van hun stamaanhorigheid problemen ondervonden of ondervinden. Verzoeker stelde

daarenboven meermaals dat hij niet betrokken was bij zaken van zijn stam. Zo verklaarde hij: “ik was

niet betrokken bij de zaken van de Rizegat (…)”. Tevens gaf hij aan: “Ik was niet actief bij de Rizegat, ik

groeide niet op men hen”. Verder stelde hij duidelijk dat de acties van de Rizegat voor hem niet

aanvaardbaar waren (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.12-13). Verzoeker laat bovendien

na om in concreto aan te tonen of te duiden dat, waar, wanneer en in welke omstandigheden hij bij de

conflicten waarin zijn stam in Darfoer verwikkeld is zou dreigen te worden betrokken. De louter

algemene verwijzing naar deze conflicten, zonder deze duiding te verschaffen, kan hoegenaamd niet

volstaan om aan te tonen dat verzoeker enig(e) vrees of risico zou lopen bij een terugkeer naar zijn land

van herkomst.

Dit geldt nog des te meer nu uit de informatie die verzoeker aanvoert, net als uit de informatie in het

administratief dossier, blijkt dat de conflicten waar de Rizegat bij betrokken zijn zich situeren in en zich

afspelen binnen Noord- en Oost-Darfoer. Nergens uit deze informatie blijkt dat het geweld waarmee

deze conflicten gepaard gaan zich zou uitbreiden of voor problemen zou zorgen elders in het land. In dit

kader is het van belang om aan te stippen dat verzoeker vanaf zijn zevende en nagenoeg zijn hele leven

buiten Darfoer woonde, met name in Gedaref. Hij keerde enkel kort terug naar Darfoer in 2003-2004 en

verbleef minstens tot in 2014 in Gedarif (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.4). Bij de DVZ

maakte verzoekster van zijn terugkeer in 2014 naar Darfoer zelfs geen melding, gaf hij aan dat zijn

laatste adres voor zijn vertrek uit zijn land in Gedaref lag en gaf hij aan dat hij in Gedaref bleef tot aan

zijn vertrek uit zijn land van herkomst (administratief dossier, verklaring DVZ, nr.10). Bovendien wonen

zowel verzoekers vrouw als zijn broer nog in Gedaref (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.6;

verklaring DVZ, nr.17). Verder maakte verzoeker nergens melding van problemen in Gedaref en

verklaarde hij uitdrukkelijk dat hij aldaar nooit problemen kende met zijn autoriteiten. De vaststellingen

dat verzoeker bijna heel zijn leven en minstens tot in 2014 in Gedaref woonde, daar nooit problemen

kende en daar nog over diverse naaste familieleden beschikt, volstaan om te besluiten dat deze regio

kan worden beschouwd als zijn wezenlijke regio van herkomst in Soedan. Verzoeker toont niet aan dat

hij bij een terugkeer naar deze regio geconfronteerd zou worden met of betrokken zou geraken bij een

stammenconflict.

Gezien verzoeker in wezen afkomstig is van Gedaref, is de verwijzing naar de (veiligheids-)situatie in

Darfoer voor het overige evenmin dienstig en toont verzoeker niet aan dat in zijn hoofde een reëel risico

op ernstige schade zou bestaan in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

3.7. 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.



RvV X - Pagina 13

3.8. Verzoeker toont gelet op het voormelde evenmin 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.

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 één september tweeduizend zeventien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


