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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 23.377 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 19
december 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 1 december 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 de verzoekende partij en haar advocaat I. FLACHET loco
advocaat R. JESPERS 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 verklaart een Soedanees staatsburger te zijn, behorende tot de Berti-etnie en
afkomstig van Khartoem.
Op 29 oktober 2003 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst
Vreemdelingenzaken (verder DVZ) die op 31 augustus 2004 door het Commissariaat-
generaal werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van
vluchteling. U diende tegen deze beslissing op 8 september 2004 een beroep in bij de
Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen (verder VBV), die uw beroep bij
beslissing van 12 september 2006 ontvankelijk doch ongegrond verklaarde en u
derhalve de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling weigerde. Op 13 juni
2008 diende u een tweede asielaanvraag in bij de DVZ. U vernam via uw neef dat uw
vader en uw broer drie dagen na de aanval van 10 mei 2008 van de Justice and
Equality Movement (verder JEM) van Khalil Ibrahim op Omdurman thuis opgepakt
werden door veiligheidsagenten. Uw broer bleef aangehouden maar uw vader werd
dezelfde avond nog vrijgelaten op voorwaarde dat hij u zou overtuigen u aan te
melden bij de Veiligheidsdienst. U zou er immers van beschuldigd worden betrokken
te zijn geweest bij de aanval van 10 mei 2008. Aangezien u zich onmogelijk kon gaan
aanmelden in Soedan diende uw vader in uw plaats terug te keren op de vastgelegde
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datum. Hij werd verhoord over uw verblijfplaats en er werd hem gevraagd wat uw
relatie is met (A. N. E.), de broer van Khalil Ibrahim. Vervolgens mocht hij beschikken.
Van uw broer hebt u geen nieuws meer. Voor het overige blijft u bij de eerder door u in
het kader van uw eerste asielaanvraag aangehaalde feiten.
U verklaart sinds uw aankomst in België niet te zijn teruggekeerd naar Soedan. Ter
ondersteuning van uw tweede asielaanvraag legt u een convocatie (dd. 13/05/2008)
en drie internetartikels neer, betreffende de aanval van de JEM op Omdurman en de
daarop volgende arrestaties. U hebt ook via een tussenpersoon een paspoort
aangevraagd met het oog op uw huwelijk, maar dat had u op de dag van het gehoor
niet bij.

B. Motivering
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.
Vooreerst dient opgemerkt te worden dat enkel nieuwe elementen (feiten of
stavingsstukken) relevant zijn voor de beoordeling van uw tweede asielaanvraag. U
zou via uw neef vernomen hebben dat u beschuldigd wordt van betrokkenheid bij de
aanval van de JEM op Omdurman op 10 mei 2008. U verklaart dat uw vader en uw
broer drie dagen na deze aanval opgepakt werden, maar dat uw vader dezelfde dag
nog werd vrijgelaten. Hij werd in het bezit gesteld van een aan u gerichte convocatie
en kreeg de opdracht u te overtuigen u aan te melden bij de veiligheidsdienst.
Aangezien u zich onmogelijk kon aanmelden, diende uw vader in uw plaats terug te
keren op de vastgelegde datum. Na ondervraging over uw verblijfplaats en uw relatie
met (A. N. E.) mocht hij beschikken. Uw vader bleef in het bezit van de aan u gerichte
convocatie die u neerlegt ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag
(gehoorverslag CGVS dd. 3/11/2008, p.2-3 en 6-7).
Betreffende deze convocatie, waarvan uw advocaat beweert dat het een origineel
document is (gehoorverslag CGVS dd. 3/11/2008, p.15), dient echter opgemerkt te
worden dat de erop aangebrachte stempels geen inktstempels zijn, maar dat ze
duidelijk samen met het document afgedrukt werden. Het betreft met andere woorden
geen authentiek document maar een kleurenkopie van een blanco document -
inclusief stempels - dat achteraf ingevuld werd, zodat er geen bewijswaarde aan kan
worden gehecht.
Voorts dient opgemerkt te worden dat deze convocatie geen melding maakt van de
reden(en) waarom u zich dient aan te melden bij de veiligheidsdienst. Gevraagd
waarom u denkt beschuldigd of verdacht te worden van betrokkenheid bij de aanval
van 10 mei 2008, haalt u het feit aan dat deze convocatie precies na de aanval komt,
en dat u ze anders wel al eerder zou ontvangen hebben (gehoorverslag CGVS dd.
3/11/2008, p.4). U haalt zelf volgende redenen aan waarom u - onterecht – zou
beschuldigd worden van betrokkenheid bij de bewuste aanval: (i) uw Darfurese
afkomst, (ii) uw lidmaatschap van de Zonen van de Berti, (iii) het feit dat de
meerderheid van de inwoners van uw wijk Darfuri zijn, (iv) het feit dat (A. N. E.), de
halfbroer van Khalil Ibrahim, uw buur was en u nog stage bij hem gelopen hebt tijdens
uw rechtenopleiding, en (v) de feiten die u in het kader van uw eerste asielaanvraag
reeds aanhaalde (gehoorverslag CGVS dd. 3/11/2008, p. 3-4). U veronderstelt ook dat
uw broer – wiens arrestatie u overigens op geen enkele manier kan staven - om
dezelfde redenen gearresteerd werd (gehoorverslag CGVS dd. 3/11/2008, p. 8).
Betreffende uw beweerde Darfurese afkomst, lidmaatschap van de Zonen van de
Berti, en de feiten die u in het kader van uw eerste asielaanvraag inriep, dient evenwel
verwezen te worden naar de beslissing van het CGVS van 31 augustus 2004 - zoals
bevestigd door de beslissing van de VBV van 12 september 2006 - waarin reeds
uitdrukkelijk en omstandig werd gemotiveerd dat gelet op het bedrieglijk karakter van
uw verklaringen geen geloof kan gehecht worden aan de door u aangehaalde
vluchtmotieven, noch aan uw Darfurese afkomst en lidmaatschap van de Zonen van
de Berti. Betreffende uw beweerde Berti origine dient daarenboven bijkomend
opgemerkt te worden dat u de hoogste leider van de Berti, Husayn Ahmaday Tamim -
wiens naam u tijdens de eerste asielprocedure overigens niets zei (gehoorverslag
CGVS TG dd. 13/08/2004, p. 36) -, onterecht de titel van Sultan toedichtte. Hiermee
geconfronteerd, antwoordde u dat u zijn naam en titel niet hoeft te kennen daar hij zijn
eigen problemen nog niet eens kan oplossen. U voegde er nog aan toe dat het
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niemand interesseert of hij nu Sultan of Omda is (gehoorverslag CGVS dd. 3/11/2008,
p. 13-14). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan
het administratief dossier werd gevoegd, blijkt echter dat Husayn Ahmaday Tamim
niet als Sultan noch als Omda wordt aangesproken, maar integendeel de titel van
Malik (koning) draagt.
Voorts is het niet aannemelijk te noemen dat u zou beschuldigd worden van deelname
aan de bewuste aanval van 10 mei 2008 omdat de meerderheid van de inwoners van
uw wijk Darfuri zijn, zeker nu u geenszins aannemelijk maakt zelf van Darfurese
afkomst te zijn. Wat betreft uw bewering (A. N. E.) te hebben gekend en bij hem stage
te hebben gelopen tijdens uw rechtenopleiding, dient opgemerkt te worden dat het bij
een loutere bewering blijft die u op geen enkele manier kan staven. U brengt immers
geen enkel concreet element aan waaruit blijkt dat u hem inderdaad persoonlijk zou
gekend hebben of stage bij hem zou gelopen hebben, laat staan dat u om die reden
zou verdacht worden van betrokkenheid bij de aanval van 10 mei 2008. Bovendien
oordeelde de VBV in haar beslissing van 12 september 2006 uitdrukkelijk dat u
helemaal niet aannemelijk maakt rechtenstudies te hebben voltooid in Soedan; een
vaststelling die u op geen enkele manier weerlegt. Ook het feit dat uw vader over uw
relatie met (A.) ondervraagd zou geweest zijn (gehoorverslag CGVS dd. 3/11/2008, p.
8), betreft een loutere bewering uwentwege die u niet weet te staven.
Uit de door u neergelegde internetartikels inzake de aanval van de JEM op
Omdurman en de daarop volgende arrestaties, blijkt dat na de bewuste aanval leden
van de JEM gearresteerd werden, dat arrestaties vaak op arbitraire basis gebeurden
en dat hierbij ook sprake was van afrekeningen, en dat (A.) in uw wijk zou gewoond
hebben. Elke asielaanvraag moet evenwel individueel onderzocht worden rekening
houdend met de specifieke gegevens eigen aan de aanvraag en persoon van de
asielzoeker, terwijl deze internetartikels louter algemeen van aard zijn en u er niet in
vermeld wordt (gehoorverslag CGVS dd. 3/11/2008, p. 5-6 en 9). Bovendien maakt u,
gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen in verband met de
ongeloofwaardigheid van uw verklaringen, geenszins aannemelijk hierdoor persoonlijk
geraakt te worden of te zullen worden in geval van een eventuele terugkeer naar
Soedan.
Voorts werd de door u neergelegde convocatie opgestuurd met DHL vanuit Dubai,
maar legt u twee faxkopieën van verzendingsdocumenten neer waaruit moet blijken
dat dit document met SpeedEx vanuit Soedan vertrokken is en vervolgens via Dubai
en DHL werd doorgestuurd naar België. Zonder enige uitspraak te doen over deze
constructie, dient vastgesteld te worden dat de kwestieuze faxkopieën hooguit kunnen
aantonen dat u contacten hebt in Soedan, hetgeen in casu niet onmiddellijk wordt
betwist.
Gelet op de hierboven reeds gemaakte vaststellingen betreffende de door u
neergelegde documenten, dient tot slot nog opgemerkt te worden dat geen enkele van
deze documenten van aard is de in het kader van uw eerste asielaanvraag
vastgestelde bedrieglijkheid van uw asielrelaas te weerleggen of de geloofwaardigheid
van uw verklaringen te herstellen.
Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan geen geloof gehecht worden
aan de door u ingeroepen vervolgingsfeiten, noch aan uw beweerde Darfurese Berti
origine. U bent bovendien afkomstig van Khartoum en brengt geen gegeven aan dat
toelaat aan te nemen dat er op dit ogenblik in Soedan, buiten Darfur, een gewapend
conflict aan de gang zou zijn. De eenmalige aanval van de JEM op Omdurman dateert
ondertussen al van 10 mei 2008 en kan ook op zich onmogelijk als een “gewapend
conflict” beschouwd worden in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de
Vreemdelingenwet.
Derhalve maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde
vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève in
aanmerking kan worden genomen, 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.

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.”
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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 voert in een eerste middel de schending aan van artikel 47 van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (verder: Handvest), de principes van
het EU-procesrecht en de constitutionele tradities van de lidstaten van de Europese Unie.
Hij argumenteert dat het beroep niet voldoet aan de waarborgen zoals vastgesteld in
bovenvermelde rechten, meerbepaald dat hij het recht heeft op een beroep met volle
rechtsmacht. Dit recht wordt volgens verzoeker beperkt gezien hij na het indienen van het
beroep geen nieuwe stukken kan aanbrengen en geen geactualiseerde memorie of
conclusie kan bijbrengen. Verzoeker betoogt dat artikel 6 EVRM en artikel 47 van het
Handvest van toepassing zijn. Hij verwijst hiervoor naar de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en de
Procedurerichtlijn, die direct verwijzen naar het Handvest, naar rechtspraak van het
Europees Hof van Justitie en een preliminaire studie omtrent het belang van het Handvest.
Volgens hem is ook het UNHCR deze visie toegedaan. Derhalve zou de toepassing van
artikel 47 van het Handvest gewaarborgd dienen te worden in alle zaken die het EU-
procesrecht regelt, waaronder het asielrecht.
Verzoeker wijst erop dat de invulling van voornoemd artikel 47 gelijklopend is met die van
artikel 6 EVRM en dit artikel niet enkel toegang tot de rechter garandeert maar tevens eisen
stelt aan de rechterlijke toetsing van overheidsoptreden. In het bijzonder moet de rechter alle
voor het geschil relevante vragen van juridische en feitelijke aard kunnen onderzoeken. Ter
ondersteuning van zijn betoog verwijst verzoeker naar rechtspraak van het EHRM omtrent
de toepassing van dit artikel.
Verzoekers (sic) werden gehoord en vervolgens werden de beslissingen (sic) genomen.
Volgens verzoeker werd het hoorrecht niet op correcte wijze gewaarborgd bij het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder: CGVS). Hij meent
dat, gelet op het feit dat de wet de Raad niet toelaat ‘dergelijk’ onderzoek te voeren, de
bestreden beslissing de voorgenoemde artikelen schendt.
Hij zal dan ook mogelijk bijkomende stukken neerleggen, vergaard in de periode tussen de
indiening van het verzoekschrift en de dag waarop de zitting plaatsvindt.
Verzoeker vraagt aan de Raad om de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het
Europees Hof van Justitie: “Dienen de lidstaten te voorzien in een beroep bij een
administratief rechtscollege inzake de materie van de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt
artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in dat deze
administratieve rechtscolleges over een eigen onderzoeksbevoegdheid dienen te beschikken
die hen toelaat tot op de dag van de eindbeslissing onderzoek te verrichten naar alle
relevante feiten die nuttig zijn om de zaak te beoordelen?”

3.2. Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie heeft als
dusdanig geen bindende kracht. Het Europees Hof van Justitie stelt in het arrest van 27 juni
2006 in de zaak C-540/03 uitdrukkelijk dat “het Handvest geen bindend rechtsinstrument is”
(RvS 18 oktober 2007, beschikking nr. 1400).
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Artikel 6 van het EVRM is niet van toepassing op geschillen betreffende de toegang, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008;
RvS 7 juli 2006, nr. 161.169).
Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de Raad over volle rechtsmacht
beschikt wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, §1 en dat de rechtszoekende niet
van een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd.
Op grond van artikel 39/2 van de voormelde wet van 15 december 1980 kan de Raad de
beslissingen van het CGVS bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen, vernietigen.
Het beroep heeft een devolutieve werking; het geschil wordt in zijn geheel bij de Raad
aanhangig gemaakt. De Raad kan in voorkomend geval de beslissing van het CGVS
hervormen, ongeacht op grond van welk motief deze werd genomen. In bepaalde gevallen
kan de Raad de beslissing van het CGVS vernietigen: hetzij omdat aan de bestreden
beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden
hersteld, hetzij omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan
komen tot de bevestiging of hervorming van de bestreden beslissing zonder aanvullende
onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. Bovendien heeft het beroep van rechtswege
een schorsende werking (artikel 39/70), met uitzondering van de asielaanvragen die door
onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie worden ingediend. Ten slotte kan tegen
elke eindbeslissing van de Raad een administratief cassatieberoep worden ingesteld bij de
Raad van State.
Het hoofdzakelijk schriftelijke karakter van de rechtspleging, vergezeld van de mogelijkheid
voor de partijen en hun advocaat om hun opmerkingen mondeling voor te dragen op de
terechtzitting, zoals daarin is voorzien in artikel 39/60, tweede lid, doet geen afbreuk aan het
recht op een rechterlijke toetsing en aan het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel.
Hieraan wordt evenmin afbreuk gedaan door artikel 39/76, §1, tweede en derde lid, wanneer
deze bepalingen worden geïnterpreteerd in die zin dat zij de bevoegdheid met volle
rechtsmacht van de Raad niet beperken (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008; zie ook RvS 15 mei
2008, nr. 182.963).
De aangevoerde hoorplicht als beginsel van behoorlijk bestuur houdt in dat tegen niemand
een ernstige maatregel kan worden getroffen die gegrond is op zijn persoonlijk gedrag en die
van aard is om zijn belangen zwaar aan te tasten, zonder dat hem de gelegenheid wordt
geboden om zijn standpunt op nuttige wijze te doen kennen. Het volstaat dat de betrokkene
de gelegenheid krijgt zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten, hetgeen ook
schriftelijk kan gebeuren (RvS 15 februari 2007, nr. 167.853; RvS 23 juni 2005, nr. 146.472).
In casu blijkt dat verzoeker stukken heeft bijgebracht, verklaringen heeft afgelegd bij de
Dienst Vreemdelingenzaken en uitvoerig werd gehoord bij het CGVS op 3 november 2008
(administratief dossier, stukken 3, 8 en 11). Derhalve heeft hij ruimschoots de kans gehad
zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten en aanvullende stukken neer te leggen
en kan een schending van de hoorplicht niet worden aangenomen.
Het eerste middel is ongegrond.

4.1. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 39 van Richtlijn
2005/85 betreffende de minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de
toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus.
Dit artikel zo zijn geschonden doordat de termijn om beroep in te stellen slechts vijftien
dagen bedraagt. Verzoeker stelt dat artikel 39 het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel
verschaft. De termijn moet hem in staat stellen een onderbouwd beroep in te stellen, doch
verzoeker meent dat de termijn hiervoor te kort is. Hij verwijst hiervoor naar rechtspraak van
het Europees Hof van Justitie en naar het feit dat bij gelijkaardige procedures, met name
deze inzake gezinshereniging, de termijn één maand bedraagt. Het Grondwettelijk Hof
oordeelde reeds dat de termijn te kort is, doch het Hof vond het niet noodzakelijk de
schending onmiddellijk te vernietigen. Hij vindt dat zulks niet kan en vraagt de Raad de
volgende prejudiciële vraag te stellen: “Voldoet een termijn van vijftien dagen om een beroep
bedoeld in artikel 39 van de Procedurerichtlijn 2005/85 aan de vereisten van effectiviteit
zoals vastgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie?”
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4.2. Artikel 39 van de richtlijn 2005/85 betreffende de minimumnormen voor de
procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus legt
geen termijn op die door de lidstaten dient te worden gerespecteerd en artikel 39, 2 laat de
lidstaten vrij zelf termijnen te stellen opdat de asielzoeker zijn recht op een daadwerkelijk
rechtsmiddel kan uitoefenen.
Het Grondwettelijk Hof heeft in arrest nr. 81/2008 van 27 mei 2008 beslist de gevolgen van
het vernietigde artikel 39/57, eerste lid van de voormelde wet van 15 december 1980 te
handhaven tot 30 juni 2009 en dit teneinde de wetgever de nodige tijd te laten opnieuw op te
treden (overweging B.46). Deze handhaving maakt tot de voormelde datum de toepassing
mogelijk van de vernietigde bepaling. Verweerder merkt bovendien met recht op dat het
Grondwettelijk Hof, in tegenstelling met wat verzoeker beweert, niet geoordeeld heeft dat de
beroepstermijn te kort is maar wel dat het onderscheid met de andere beroepstermijnen in
de voormelde wet van 15 december 1980 niet redelijk verantwoord is.
De Raad stelt vast dat het onderhavige verzoekschrift hoe dan ook binnen de in het
voornoemde artikel bepaalde termijn van vijftien dagen werd ingediend. Bovendien had
verzoeker, in tegenstelling tot wat hij voorhoudt, overeenkomstig artikel 39/76 van de
voormelde wet van 15 december 1980 de mogelijkheid om nieuwe gegevens aan te brengen
na het indienen van het verzoekschrift, hetgeen hij tot op heden heeft nagelaten te doen.
Gelet op het voormelde, werd verzoeker niet benadeeld door de aangevoerde schending en
is het stellen van de aangehaalde prejudiciële vraag niet dienstig ter beoordeling van
onderhavig beroep.
Het tweede middel is niet gegrond.

5.1. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4
van de voormelde wet van 15 december 1980, artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève
van 28 juli 1951 en de motiveringsverplichting van 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.
Hij wijst erop dat hij een oproeping voorlegde van de veiligheidsdienst, die overhandigd werd
aan zijn vader en die hij toegestuurd kreeg door zijn neef.
Verzoeker is er, gezien het gebeurde ten aanzien van zijn vader en broer na de aanval op
Omdurman, van overtuigd dat hij verdacht wordt van medewerking aan de aanval door de
JEM. Bijkomend is er zijn Darfurese afkomst en het feit dat hij tijdens zijn rechtenopleiding
stage liep bij de broer van Khalil Ibrahim. Verzoeker meent dat dit, in tegenstelling tot wat de
bestreden beslissing stelt, niet onaannemelijk is en dat hij wel degelijk onder het
toepassingsgebied valt van artikel 1, A (2) van de Vluchtelingenconventie.

5.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde
wet van 15 december 1980 en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de
procespartij in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een
beslissing heeft genomen, zodat de rechtszoekende kan oordelen of er aanleiding toe
bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. 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 materiële
motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve
rechtshandeling, in casu 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.
Verzoeker beperkt zich er in het verzoekschrift toe de door hem reeds eerder tijdens de
asielprocedure uiteengezette feiten te herhalen en te betwisten dat zijn relaas onaannemelijk
zou zijn, doch hij laat na in concreto ook maar enig argument aan te voeren dat afbreuk zou
kunnen doen aan de bestreden motivering die stelt dat (i) enkel de nieuwe elementen
relevant zijn voor de beoordeling van zijn tweede asielaanvraag (ii) de aangebrachte
stempels op de convocatie, waarvan zijn advocaat overigens beweert dat het een origineel
document is, geen inktstempels zijn, doch duidelijk samen met het document werden
afgedrukt zodat het geen authentiek document betreft maar een kleurenkopie van een
blanco document dat achteraf werd ingevuld en waaraan bijgevolg geen bewijswaarde kan
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worden gehecht (iii) de convocatie geen melding maakt van de reden waarom verzoeker zich
dient aan te melden bij de veiligheidsdienst (iv) voor zover verzoeker als reden voor zijn
beschuldiging zijn Darfurese afkomst, zijn lidmaatschap van de Zonen van de Berti en de
feiten van zijn eerste asielaanvraag inriep, verwezen kan worden naar de beslissing van het
CGVS in het kader van de eerste asielaanvraag, die werd bevestigd door de beslissing van
de Vaste Beroepscommissie van 12 september 2006, waarin uitdrukkelijk en omstandig werd
gemotiveerd dat er geen geloof kan worden gehecht aan zijn voorgehouden vluchtmotieven,
noch aan zijn Darfurese afkomst en lidmaatschap van de Zonen van de Berti (v) verzoeker
met betrekking tot de hoogste leider van de Berti, wiens naam hem overigens niets zei
tijdens de eerste asielprocedure, verkeerdelijk beweerde dat deze de titel van Sultan had (vi)
het niet aannemelijk is dat hij zou worden beschuldigd omdat de meerderheid van de
inwoners van zijn wijk Darfuri zijn, zeker nu hij niet aannemelijk maakt zelf van Darfurese
afkomst te zijn (vii) verzoeker geen enkel concreet element bijbrengt ter staving van zijn
loutere bewering dat hij A. N. E. persoonlijk kende of stage zou hebben gelopen bij deze
persoon, laat staan dat hij om die reden verdacht zou worden van betrokkenheid bij de
aanval op 10 mei 2008 (viii) de Vaste Beroepscommissie bovendien oordeelde dat hij niet
aannemelijk maakt rechtenstudies te hebben voltooid in Soedan (ix) ook het feit dat zijn
vader zou zijn ondervraagd omtrent verzoekers relatie met deze persoon een loutere
bewering betreft die verzoeker niet weet te staven (x) de bijgebrachte internetartikelen inzake
de aanval op Omdurman en de daarop volgende arrestaties louter algemeen van aard zijn
(xi) verzoeker bovendien, gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen, niet
aannemelijk maakt hierdoor persoonlijk te worden of te zullen worden geraakt in geval van
terugkeer naar Soedan (xii) de neergelegde faxkopieën van verzendingsdocumenten
hoogstens kunnen aantonen dat hij contacten heeft in Soedan, hetgeen in casu niet
onmiddellijk wordt betwist.
Verzoeker weerlegt de voormelde motivering niet, zodat zij geacht wordt niet-betwist en
vaststaand te zijn. Deze motivering is pertinent en terecht en wordt derhalve door de Raad
overgenomen.
Gelet op de voormelde vaststellingen, oordeelde het CGVS op goede grond dat verzoeker er
niet in is geslaagd de in het kader van zijn eerste asielaanvraag vastgestelde bedrieglijkheid
van het asielrelaas te weerleggen of de geloofwaardigheid van zijn verklaringen te herstellen,
zodat er geen geloof kan worden gehecht aan zijn beweerde Darfurese Berti-origine, noch
aan de door hem ingeroepen vervolgingsfeiten.
Derhalve kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees koestert voor
vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin en voldoet hij niet aan de voorwaarden zoals
bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

6.1. Verzoeker meent dat hij minstens in aanmerking komt voor de toekenning van de
subsidiaire beschermingsstatus aangezien er gevreesd kan worden voor een onmenselijke
behandeling indien hij zou moeten terugkeren. Hij legde in verband hiermee internetartikels
neer die aantonen dat er na de aanval door de JEM inderdaad in zijn wijk personen werden
gearresteerd en verdwenen. Verzoeker wijst op de slechte toestand en het risico op foltering
in de Soedanese gevangenissen.

6.2. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen
beroept op de elementen aan de grondslag van zijn asielrelaas en verwijst naar
internetartikelen en de omstandigheden in Soedanese gevangenissen, dient te worden
opgemerkt dat uit het sub 5.2 bepaalde blijkt dat hij zijn asielmotieven noch zijn Darfurese
Berti-origine aannemelijk heeft gemaakt en tevens blijkt dat de internetartikelen van louter
algemene aard zijn, verzoeker er niet in wordt vermeld en hij niet aannemelijk maakt hierdoor
persoonlijk te zullen worden geraakt in geval van terugkeer naar Soedan. De bestreden
beslissing stelt, in acht genomen verzoekers afkomst van Khartoum en het feit dat hij geen
gegeven aanbrengt dat toelaat aan te nemen dat er in Soedan, buiten Darfur, een gewapend
conflict aan de gang zou zijn, met recht dat er in het dossier geen elementen zijn die in
hoofde van verzoeker wijzen op het bestaan van een reëel risico op ernstige schade in de
zin van artikel 48/4, §2 van de voormelde wet van 15 december 1980.
Het derde middel is ongegrond.
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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.


