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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 23.373 van 20 februari 2009
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 7
november 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 21 oktober 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 22 januari 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19
februari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VAN DER HASSELT, die loco advocaat E.
STESSENS verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché H. JONCKHEERE, die
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
U verklaarde de Soedanese nationaliteit te bezitten en uit Al Abbassiya Tagilla in Zuid-
Kordofan afkomstig te zijn. Op 3 januari 2003 verliet u Soedan per boot vanuit Port-
Soedan en u arriveerde op 18 januari 2003 in België. Twee dagen later, op 20 januari
2003, vroeg u een eerste keer asiel aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.
Op 26 februari 2003 werd uw asielaanvraag afgesloten met een bevestigende
beslissing van weigering van verblijf omdat uw asielrelaas bedrieglijk werd bevonden.
U diende geen beroep tot schorsing en/of nietigverklaring in tegen deze beslissing bij
de Raad van State.
Op 14 mei 2008 diende u een tweede asielaanvraag in. U keerde niet terug naar
Soedan maar reisde tussen uw twee asielaanvragen wel naar het Verenigd Koninkrijk
en Ierland. Voor uw tweede asielaanvraag in België baseerde u zich enerzijds op
dezelfde feiten en gebeurtenissen zoals door u aangehaald tijdens uw eerste
asielaanvraag, maar verklaarde u anderzijds uitdrukkelijk dat u in Zuid-Kordofan
meerdere malen persoonlijk het slachtoffer werd van raciale onlusten. U werd tot drie
keer toe op gewelddadige wijze geconfronteerd met Janjaweed-milities nabij Al
Abbassiya Tagilla. Ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag legde u geen
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nieuwe documenten voor. U heeft sinds uw vertrek uit Soedan ook geen contact meer
gehad met familie of kennissen in Soedan.

B. Motivering
Er dient te worden vastgesteld dat u uw tweede asielaanvraag enerzijds baseert
op de feiten en gebeurtenissen zoals u naar voor bracht tijdens uw eerste
asielaanvraag terwijl u anderzijds voor het eerst melding maakt van raciale
problemen waarmee u in Soedan en Zuid-Kordofan in het bijzonder, werd
geconfronteerd. U maakte echter niet aannemelijk dat er in uw hoofde een
“gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève in
aanmerking kan worden genomen, noch dat er in uw hoofde een reëel risico op
het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire
bescherming zou bestaan.
Het bedrieglijk karakter van uw eerste asielaanvraag werd afgeleid uit de vaststelling
dat er in het geheel geen geloof kon gehecht worden aan uw vermeende problemen in
Soedan als gevolg van uw dissidente overtuigingen tijdens uw studententijd en uw
dienstweigering. Bij uw tweede asielaanvraag baseerde u zich enerzijds op dezelfde
problemen, maar verklaarde u anderzijds uitdrukkelijk dat u in Zuid-Kordofan
meerdere malen het slachtoffer werd van raciale onlusten (gehoorverslag dd. 25 juni
2008, p. 6 en p. 11).
Voor wat betreft vervolgingsfeiten zoals door u naar voorgebracht tijdens uw eerste
asielaanvraag, dient te worden vastgesteld dat deze niet geloofwaardig werden
bevonden (zie beslissing dd. 26 februari 2004). Tijdens het gehoor voor het
Commissariaat-generaal van uw tweede asielaanvraag bevestigde u kennis te hebben
van de reden van uw initiële negatieve beslissing (gehoorverslag dd. 25 juni 2008, p.
2), maar bracht u geen enkel nieuw element aan dat vermag de motieven van de
beslissing van 26 februari 2004 te wijzigen. Uw advocaat stuurde na uw gehoor wel
een kopie/fax door van een onvolledig ingevuld arrestatiebevel uit 2005 (dd. 26 juli
2005). Enerzijds kan gesteld worden dat gekopieerde en/of gefaxte documenten
gemakkelijk te vervalsen zijn en aldus geen bewijswaarde hebben. Anderzijds kan
erop gewezen worden dat het niet aannemelijk is dat indien een eerste asielaanvraag
bedrieglijk werd bevonden en men zijn tweede asielaanvraag op precies dezelfde
feiten baseert en hiervoor documenten aanbrengt, deze feiten wel geloofwaardig
zouden zijn. Om enige bewijswaarde te geven aan documenten, dienen zij immers
ook ondersteund te worden door geloofwaardige verklaringen, wat in casu dus
duidelijk niet het geval is.
Als “nieuw element” verklaarde u tijdens uw tweede asielaanvraag echter wel dat de
situatie in Soedan op dit moment nergens goed is als gevolg van raciale/etnische
onlusten, en dat u in Zuid-Kordofan zelf meerdere malen het slachtoffer werd van
deze spanningen (gehoorverslag dd. 25 juni 2008, p. 6 en p. 11). Tijdens uw eerste
asielaanvraag heeft u daar echter nooit melding van gemaakt. U zou uiteindelijk tot
drie keer toe een gewelddadige confrontatie hebben ondergaan met leden van de
Janjaweed (gehoorverslag dd. 25 juni 2008, pp. 8-9). Wanneer u door de interviewer
van het Commissariaat-generaal werd gevraagd waarom u nooit eerder melding had
gemaakt van deze gebeurtenissen, verklaarde u simpelweg dat u dit nooit eerder werd
gevraagd en u enkel antwoordt op vragen die u worden gesteld (gehoorverslag dd. 25
juni 2008, p. 9). U stelde nadien dat de dossierbehandelaar van het Commissariaat-
generaal vrij was om u te geloven of niet, maar dat er toch rekening moet gehouden
worden met het feit dat na alles wat er gebeurd is, u geen computer bent die alles zo
maar kan vertellen (gehoorverslag dd. 25 juni 2008, p. 10). Wat er ook van zij, er mag
toch minstens verwacht worden dat u bij het begin van de asielprocedure alle
belangrijke elementen voor uw asielaanvraag naar voor brengt tijdens een gehoor.
Dat u in casu dergelijk belangrijke informatie/gebeurtenissen niet zou verteld hebben
omdat er u niet naar gevraagd werd, komt weinig aannemelijk over. Uw verklaring, dat
er ondertussen al veel tijd gepasseerd is en u daarom soms zaken vergeet, kan niet
worden weerhouden. Het betreft hier immers drie opeenvolgende gebeurtenissen
waarbij u persoonlijk met zwaar geweld zou zijn geconfronteerd. Er kan dan ook van
worden uitgegaan dat indien deze feiten zich daadwerkelijk zouden hebben
afgespeeld (quod non), u deze zeker bij uw eerste asielaanvraag zou vermeld
hebben. Het feit dat u dit niet deed tast ook uw geloofwaardigheid inzake deze
verklaringen fundamenteel aan.
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Tot slot verklaarde u ook niet naar Soedan, en Zuid-Kordofan in het bijzonder, te
kunnen terugkeren als gevolg van de algemene situatie aldaar, die te vergelijken is
met de onlusten in Darfur (gehoorverslag dd. 25 juni 2008, p. 7). Aangezien u tijdens
uw gehoor voor het Commissariaat-generaal geen enkel objectief gegeven naar voor
bracht om deze stelling te staven, stuurde uw advocaat een bijlage van 9 rapporten,
reisadviezen en/of krantenartikels over de algemene situatie in Soedan (zoals terug te
vinden in het administratief dossier). De twee rapporten van de VN (“Conculding
observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Sudan, 15-
08-1993” en een schrijven van Christian Solidarity International van 7 januari 1993,
zoals besproken in de Economic and Social Council op 29 januari 1999) en het HRW
rapport van 1992 zijn dermate gedateerd, dat er nog moeilijk rekening mee kan
worden gehouden als ondersteuning van uw stelling als zou Zuid-Kordofan anno 2008
zich in een staat van veralgemeend geweld bevinden. Uit de overige door u
neergelegde algemene rapporten en reisadviezen kan bovendien geenszins
geconcludeerd worden dat u bij een eventuele terugkeer naar Zuid-Kordofan of naar
Soedan, met uitzondering van de regio Darfur, een reëel risico zou lopen het
slachtoffer te worden van willekeurig en veralgemeend geweld in het kader van een
internationaal of binnenlands gewapend conflict, zoals u beweerde tijdens uw gehoor
voor het Commissariaat-generaal (gehoorverslag dd. 25 juni 2008, p. 7). Een dergelijk
gegeven wordt evenmin door de Commissaris-generaal ontwaart. Volledigheidshalve
dient ook opgemerkt te worden dat de kwestieuze reisadviezen bestemd zijn voor
reislustige Britten en Nederlanders en niet als een richtlijn te beschouwen zijn voor de
diensten belast met het onderzoek van asielaanvragen.
Aangezien u zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming steunt op dezelfde
elementen als deze aan de basis van uw -ongeloofwaardige- asielaanvraag, kan u
zich evenmin beroepen op een reëel risico op ernstige schade zoals bedoeld in artikel
48/4 § 2 van de vreemdelingenwet in geval van een terugkeer naar uw land van
herkomst. U maakte in ieder geval op geen enkele manier concreet aannemelijk dat u
bij een eventuele terugkeer naar Soedan, en Zuid-Kordofan in het bijzonder, een reëel
risico op het lijden van ernstige schade zou lopen.

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. 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. Verzoeker leidt een eerste middel af uit een schending van artikel 62 van de
Vreemdelingenwet. Hij meent dat de bestreden beslissing niet of althans onvoldoende met
redenen is omkleed.
Verzoeker werpt op dat de aangehaalde problemen wel degelijk ressorteren onder de
Vluchtelingenconventie. Hij wijst op de kopie van het arrestatiebevel van 26 juli 2005, dat
dateert van na zijn eerste asielaanvraag. De Commissaris-generaal stelt dan ook ten
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onrechte dat hij geen nieuwe elementen aanbracht. Het arrestatiebevel, waarvan de
authenticiteit niet wordt ontkend, maakt zijn verklaringen juist geloofwaardig.
Verzoeker vervolgt dat het wel degelijk aannemelijk en logisch is dat hij tijdens zijn eerste
asielaanvraag geen melding maakte van de raciale onlusten waarvan hij het slachtoffer werd
daar zijn asielaanvraag reeds één maand na zijn aankomst in België werd afgesloten met
een bevestigende beslissing van weigering van verblijf. Hij diende dan ook in traumatische
omstandigheden zijn verklaringen af te leggen, wat verklaart waarom bepaalde
gebeurtenissen niet werden weergegeven, temeer nu hieromtrent geen vragen werden
gesteld.
Verzoeker werpt verder op dat de Commissaris-generaal ten onrechte oordeelt dat niet wordt
aangetoond dat de veiligheidssituatie in Zuid-Kordofan alarmerend is. Er werden wel degelijk
een heel aantal documenten overgemaakt waaruit de problematische situatie in Zuid-
Kordofan blijkt.

Verzoeker leidt een tweede middel af uit de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en
de fundamentele rechten van de mens zoals die blijken uit het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens. Hij werpt op dat uit uniforme informatie blijkt dat de mensenrechten in
Soedan op grote schaal worden geschonden en hij bij een terugkeer naar zijn land dan ook
het slachtoffer zal worden van gewelddaden, temeer nu hij een alleenstaande jongeman van
‘fighting age’ is en derhalve tot een kwetsbare groep behoort.

3.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde
wet van 15 december 1980 en 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, 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.
De Commissaris-generaal gaat, om zich een juist beeld te vormen van de situatie waarin de
vreemdeling zich bevindt op het tijdstip van zijn vluchtelingenverklaring, alle objectieve
gegevens na die hij nodig heeft om zijn beslissing te kunnen nemen. Bij de beoordeling van
de zaak houdt hij rekening met alle feitelijke elementen, ook met deze welke resulteren uit
verklaringen afgelegd bij vroegere asielaanvragen. Geen enkele wetsbepaling verbiedt
immers dat, in het kader van een meervoudige asielaanvraag, uitspraak wordt gedaan op
basis van gegevens die in het kader van eerdere asielaanvragen bekend waren.
Het is niet aannemelijk dat verzoeker in het kader van zijn eerste asielaanvraag geen
melding gemaakt heeft van de drie raciale aanvallen waarvan hij beweerdelijk het slachtoffer
was voor zijn vertrek uit zijn land van herkomst. Traumatische ervaringen vormen geen
plausibele verklaring voor de omissie van dermate belangrijke elementen als gewelddadige
confrontaties met Janjaweed-milities. Verweerder benadrukt terecht dat de interviewer niet
verplicht is verschillende gerichte vragen te stellen aan de asielzoeker, van wie mag worden
verwacht dat hij zelf deze belangrijke gebeurtenissen spontaan vermeldt. Verzoekers relaas
betreffende de drie raciale aanvallen is niet geloofwaardig.
Aangaande het gefaxte aanhoudingsbevel van 26 juli 2005 dient te worden opgemerkt dat
hieraan geen authenticiteitswaarde kan worden gehecht omwille van de manipuleerbaarheid
van kopieën. Het overtuigt tevens niet dat verzoeker slechts in juli 2008 van dit bevel kennis
kreeg. Het bijgebrachte aanhoudingsbevel kan verzoekers geloofwaardigheid niet herstellen.
Omtrent de bijgebrachte documenten die handelen over de situatie in Zuid-Kordofan stelt de
bestreden motivering terecht dat deze informatie gedateerd is en niet actueel is (rapporten
van de Verenigde Naties en Human Rights Watch) dan wel niet dienstig (reisadviezen en
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algemene rapporten). Bijgevolg toont verzoeker niet aan omwille van de situatie in Kordofan
een gegronde vrees voor vervolging te hebben.
Het eerste middel is ongegrond.

Betreffende de stelling in het verzoekschrift dat “verzoeker een alleenstaande jongeman van
‘fighting age’ betreft en derhalve tot de kwetsbare groepen behoort” wordt vastgesteld, mede
in acht genomen dat verzoeker geboren is op 1 mei 1979, dat dit een blote bewering betreft
die op generlei wijze wordt toegelicht of feitelijk onderbouwd.
De aangevoerde “schending van de fundamentele rechten van de mens zoals die blijken uit
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens” wordt niet dienstig aangevoerd
aangezien dit onderdeel van het middel niet wordt onderbouwd.
Het zorgvuldigheidsbeginsel legt het CGVS de verplichting op om zijn beslissing op een
zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de
bestreden beslissing blijkt dat het CGVS gebruik heeft gemaakt van de stukken van het
administratief dossier, meer bepaald de vragenlijst van het CGVS, het verslag van DVZ en
het verhoorverslag van het CGVS en dat verzoeker de kans kreeg om zijn asielmotieven
omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen.
Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.
Het tweede middel is ongegrond.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een
gegronde vrees voor vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden
besloten dat hij niet voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de
voormelde wet van 15 december 1980.

4.1 Verzoeker vraagt de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

4.2. In de mate dat verzoeker zich beroept op de elementen van zijn asielrelaas teneinde
de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus te verkrijgen, dient deze hem te
worden ontzegd omwille van de vastgestelde ongeloofwaardigheid (zie sub 3.2.).
Waar verzoeker de situatie in Zuid-Kordofan inroept ter verantwoording van zijn verzoek tot
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus dient verwezen te worden naar het hoger
gestelde inzake de bijgebrachte documenten ter staving van de situatie in Zuid-Kordofan. Uit
deze (gedateerde) rapporten en reisadviezen kan niet worden afgeleid dat de situatie in
Zuid-Kordofan beantwoordt aan de bepalingen van artikel 48/ §2, c van de voormelde wet
van 15 december 1980 en toont verzoeker derhalve niet aan een reëel risico te lopen op
ernstige schade.
De subsidiaire beschermingsstatus kan aan verzoeker niet worden toegekend.
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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 20 februari 2009 door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN. W. MULS.


