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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 25.709 van 7 april 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 25
september 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 8 september 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 5 maart 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 april
2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat G. VAN
CAUTEREN verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché G. HABETS, 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 van Dinka-origine te zijn. U bent geboren in het dorp
Mangala en woonde samen met uw familie in Juba, Zuid-Soedan. Uw vader en uw broer Johnson
vochten bij de Zuid-Soedanese rebellengroepering Sudanese People Liberation Movement (SPLM). U
was bij uw moeder gebleven, omdat u nog jong was. In 1999 bevond u zich op een avond samen met
andere jongens op straat. Er kwam een wagen aan met leden van de SPLM. Ze namen u en de
andere jongens mee en brachten jullie naar een kamp van de militaire vleugel van de SPLM, het
Sudanese People Liberation Army (SPLA), in Ngangala. Daar kreeg u een militaire opleiding. Het
leven in het kamp was erg hard. U werd er geslagen. Eén van de SPLA-leden, James Madud, kreeg
medelijden met u. Hij was ook van Juba afkomstig en kende uw moeder. Na negen maanden hielp hij
u om te ontsnappen uit het kamp. U keerde terug naar uw moeder. Enkele weken later vertrokken u
en uw moeder naar Aweil. In 2004 vernam u van een man uit Juba, Awank Akul, dat uw vader en
broer in 2003 gedood werden tijdens gevechten tussen de SPLA en de rebellen van Kony. Eind 2004
werd u samen met andere jongens ontvoerd door leden van de Popular Defense Forces (PDF). U
weet niet wat er met uw moeder gebeurd is. U werd naar een kamp gebracht in Ed Daein waar u als
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slaaf moest werken. U werd er ook geslagen. In 2005 ondernam u een eerste vluchtpoging die echter
mislukte. In maart 2006 stelde een lid van de PDF, Youssef Bashir Taher, u voor om samen weg te
lopen uit het kamp. Hij kende een man van Dinka-afkomst, Soekaya Ding, die jullie kon helpen te
vluchten. U ontmoette deze man eerst buiten het kamp. Soekaya Ding beloofde jullie te helpen.
Daarop keerden jullie terug naar het kamp. De volgende nacht stal Youssef een tas met geld uit het
huis van de kampleider, Mohamed Abdallah. Jullie verlieten onmiddellijk het kamp. Even buiten het
kamp zei Youssef u dat u alleen moest verdergaan naar het oude treinstation en daar op hem
wachten. Hij gaf u de tas met geld mee. Soekaya Ding was al in het treinstation toen u daar aankwam.
Youssef kwam echter niet meer opdagen. De volgende dag besloten jullie dan maar alleen te
vertrekken. Onderweg vernamen jullie dat Youssef gedood was tijdens een gevecht in het kamp.
Vervolgens namen jullie de bus naar Al Obeid. De volgende dag gingen jullie per bus verder naar
Kosti. Drie dagen later reisden jullie naar Khartoem. Daar bleef u enkele dagen in het huis van
Soekaya Ding. U vreesde dat de PDF u zou vinden. Bovendien kon u niet terugkeren naar Juba,
omdat u vroeger weggelopen was uit het SPLA-kamp. U was bang dat u hiervoor gestraft zou worden
door de leden van uw stam. Op 20 april 2006 vertrok u naar Egypte. Twee dagen later nam u het
vliegtuig naar België. U vroeg in België asiel op 25 april 2006.
B. Motivering
Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens of
elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde vrees
voor vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op
het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat
u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw
land.
U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten omwille van de SPLM/A-rebellen in Zuid-Soedan
en uw ontsnapping uit een militair kamp van Popular Defense Forces (PDF), maar volgende
bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal (dd.23.6.2006 (hierna CGVS
I) en dd. 24.11.2006 (hierna CGVS II)) te worden gemaakt.
Vooreerst dienen volgende opmerkingen te worden gemaakt bij uw verklaring te behoren tot de Dinka-
etnie: Zo verklaart u een Dinka-Kabiyele - of ‘Kabyile’ zoals vermeld in de CGVS-vragenlijst – te zijn
(zie gehoor CGVS I, p.2, CGVS II, p.2 en CGVS-vragenlijst), maar deze subclan van de Dinka werd
nergens in de beschikbare informatie teruggevonden (zie informatie administratief dossier). Daarbij is
het merkwaardig dat u slechts drie subclans van de Dinka kent, van de meer dan twintig clans,
namelijk Dinka-Waw, Kabiyele en Didinka (zie gehoor CGVS II, p.2), die geen van allen werden
teruggevonden in de beschikbare informatie (zie informatie administratieve dossier). Ook de eerder
door u vernoemde subclans Kabiure, Waw, Patang en Jon (zie gehoor CGVS I, p.4) werden niet
teruggevonden in de beschikbare informatie. U blijkt de woorden Bor en Rek niet te herkennen als een
variant van de taal Dinka (zie gehoor CGVS II, p.28) (zie informatie administratieve dossier). U stelt
dat Padang een deel van de Dinka is, maar u kunt hierover niet meer uitleg geven, wat merkwaardig is
gezien het één van de belangrijkste Dinka-dialecten is (zie informatie administratieve dossier). Deze
vaststellingen doen ernstig twijfelen aan de door u beweerde etnische afkomst.
Er dient bovendien te worden opgemerkt dat de door u aangehaalde problemen in Juba gedateerd
zijn. Volgens uw verklaringen verliet u Juba rond 2000 nadat u weggelopen was uit het SPLA-kamp
(zie gehoor CGVS I, p.16 en CGVS II, p.15). Hierbij dient te worden benadrukt dat de door u
aangehaalde problemen in Zuid-Soedan niet langer actueel zijn gelet op het vredesakkoord van 9
januari 2005 tussen het regeringsleger en het SPLA. Uit informatie waarover het Commissariaat-
generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier is gevoegd, blijkt immers dat
het vredesakkoord voorziet in de oprichting van een gezamenlijke troepenmacht en dat het SPLA
momenteel bezig is met zich om te vormen tot een politieke partij. Als illustratie van het gesloten
vredesakkoord en de relatieve rust in Zuid-Soedan, kan worden opgemerkt dat dezelfde informatie
verder stelt dat er een akkoord bestaat tussen de regering van Soedan en het SPLA om gezamenlijk
de Oegandese rebellengroep ‘Lord Resistance Army’ te bestrijden in Zuid-Soedan. De vroegere
vijanden plannen nu dus samen militaire acties.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat u na uw vlucht uit Juba in het zuiden van Soedan nog geruime
tijd in Aweil verbleef, zonder dat u er werd gezocht (zie gehoor CGVS I, p.26). Uw verklaring dat u bij
terugkeer naar uw land van herkomst terug zou worden gebracht naar het SPLA-kamp en u verminkt
of gedood zou worden (zie gehoor CGVS II, p.24) is gebaseerd op vermoedens waarvoor u geen
concrete elementen aanbrengt. Uw beweerde vrees dat u door uw Dinka-stamgenoten zal worden
gestraft als een verrader (zie gehoor CGVS I, p.26 en CGVS II, p.6) is vooreerst twijfelachtig te
noemen gezien bovenstaande opmerkingen in verband met de geloofwaardigheid van uw beweerde
afkomst maar bovendien is deze beweerde vrees, zoals blijkt uit uw verklaringen, enkel gebaseerd op
vermoedens en veronderstellingen waarvoor u eveneens geen concrete elementen aanbrengt. U kunt
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zo onder andere geen voorbeeld geven van een Dinka die door de stam gestraft werd (zie gehoor
CGVS I, p.26).
Verder dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw vlucht uit het kamp van de Popular
Defense Forces (PDF). U verklaart dat u werd meegenomen naar het PDF-kamp en u voor hen
diende te werken. U hielp bij het dragen van materiaal, water halen en kledij wassen (zie gehoor
CGVS II, p.20). U bleef in het kamp en u deed geen actieve dienst voor PDF (zie gehoor CGVS II,
p.21). Het is dan ook weinig aannemelijk dat, na uw vlucht uit het PDF-kamp, geweten is dat u bij PDF
was, u ergens geregistreerd zou zijn als militair of PDF-strijdkracht en u door PDF gezocht werd (zie
gehoor CGVS II, p.24). Uit de beschikbare informatie blijkt dat, zelfs al zou u gezocht zijn, de
Soedanese overheid de deserteurs of dienstweigeraars veeleer onder toezicht en onder dwang de
dienstplicht doet vervullen (zie informatie administratieve dossier). Bovendien verklaart u zelf
uitdrukkelijk geen bezwaar te hebben tegen het vervullen van uw militaire dienstplicht (zie gehoor
CGVS II, p.26). Hierdoor kan uw beweerde vrees omwille van uw vlucht uit het PDF-kamp worden
gerelativeerd.
Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor
vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij een
eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige
schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.
U bent ten slotte niet in het bezit van enig reis- of identiteitsdocument dat uw asielrelaas zou kunnen
staven. Het medische certificaat (van Dr Bocklandt dd.28.6.2006) stelt vast dat u littekens heeft op uw
lichaam, maar vermeldt niets over de omstandigheden of oorzaak waardoor deze letsels werden
opgelopen.
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 blijft bij zijn verklaringen dat hij van Dinka afkomst is en hij meent dat het
gegeven dat de Commissaris-generaal geen informatie vindt over zijn subclan niet zijn
probleem is.
Verzoeker werpt op dat het niet is omdat er inmiddels een vredesakkoord bestaat dat hij niet
zal worden vervolgd omdat hij gevlucht is uit het kamp van de SPLM en vervolgens uit het
kamp van de PDF.
Verzoeker volhardt verder dat hij gevlucht is uit het PDF-kamp en daarom zeker zal worden
vervolgd.
Verzoeker voert aan dat hij geen identiteitsdocument voorlegt omdat hij dit nooit heeft gehad;
hij legt wel een medisch attest voor waaruit blijkt dat hij littekens heeft en dat dit het relaas
staaft dat hij werd geslagen.

3.2. Aangaande verzoekers bewering tot de Dinka-Kabiyele subclan te behoren, blijkt uit
de landeninformatie in het administratief dossier dat omtrent deze subclan van de Dinka
geen informatie werd gevonden. Bovendien was verzoeker slechts vertrouwd met drie
subclans van de Dinka (stuk 4, p.2), die na gedegen onderzoek door het CGVS (zie stuk 27,
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antwoorddocument sud2006-008w) geen van alle werden teruggevonden in de beschikbare
informatie, hetgeen des te meer klemt daar er meer dan twintig clans binnen de etnische
groep van de Dinka zijn. Ook verzoekers kennis van de Dinka-taal en van het belangrijkste
Dinka-dialect (Padang) bleek ondermaats daar hij Patang vermeldde als een subclan terwijl
uit voormeld antwoorddocument blijkt dat het één van de belangrijkste dialecten is. De
bestreden beslissing twijfelt dan ook op goede gronden aan verzoekers beweerde etnische
afkomst. Verzoekers stelling “dat het gegeven dat verwerende partij hierover geen informatie
terugvindt, niet zijn probleem is” kan niet worden aangenomen daar de bewijslast in beginsel
berust bij de asielzoeker die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te brengen ter
staving van zijn relaas en het niet aan de asielinstanties toekomt om lacunes in de
bewijsvoering van de asielzoeker op te vullen, zeker niet inzake algemeen bekende feitelijke
gegevens omtrent de clans en subclans. Verzoeker maakt derhalve niet geloofwaardig tot de
Dinka-etnie te behoren.
Inzake verzoekers verweer dat “Het is niet omdat er inmiddels een vredesakkoord zou zijn,
dat hij niet zal vervolgd worden omdat hij is gevlucht”, merkt verweerder terecht op dat het
vredesakkoord in Zuid-Soedan een nieuwe context creëert, waarbij het aan verzoeker is om
zijn actuele vrees concreet aannemelijk te maken, gezien zijn vlucht uit het SPLA-kamp
reeds dateert van 2000. Uit verzoekers verklaringen, evenals uit voorliggend verzoekschrift,
blijkt dat hij er niet in slaagt zijn vrees concreet aannemelijk te maken aangezien hij zich
beperkt tot vermoedens en veronderstellingen. Uit informatie in het administratieve dossier
blijkt immers dat het vredesakkoord voorziet in de oprichting van een gezamenlijke
troepenmacht en dat het SPLA zich momenteel omvormt tot een politieke partij. Dezelfde
informatie stelt verder dat er een akkoord bestaat tussen de Soedanese regering en het
SPLA om gezamenlijk de Oegandese rebellengroep ‘Lord Resistance Army’ te bestrijden in
Zuid-Soedan waardoor de vroegere vijanden nu samen militaire acties plannen, hetgeen een
treffende illustratie is van thans heersende situatie. Daarenboven dient te worden opgemerkt
dat verzoeker na zijn vlucht uit Juba in het zuiden van Soedan nog geruime tijd in Aweil
verbleef, zonder dat hij er werd gezocht (stuk 15, p.26).
Omtrent verzoekers verblijf in het PDF-kamp blijkt dat hij in onderhavig verzoekschrift
bevestigt dat hij in het kamp bleef om er te werken en hij niet deelnam aan militaire acties.
Verzoekers taak was dragen, water halen en wassen (stuk 4, p.20). Verzoeker weerlegt
derhalve niet in concreto de bestreden beslissing waar die stelt: “Het is dan ook weinig
aannemelijk dat, na uw vlucht uit het PDF-kamp, geweten is dat u bij PDF was, u ergens
geregistreerd zou zijn als militair of PDF-strijdkracht en u door PDF gezocht werd (zie gehoor
CGVS II, p.24). Uit de beschikbare informatie blijkt dat, zelfs al zou u gezocht zijn, de
Soedanese overheid de deserteurs of dienstweigeraars veeleer onder toezicht en onder
dwang de dienstplicht doet vervullen (zie informatie administratieve dossier). Bovendien
verklaart u zelf uitdrukkelijk geen bezwaar te hebben tegen het vervullen van uw militaire
dienstplicht (zie gehoor CGVS II, p.26).”.
Betreffende het medisch attest waaruit blijkt dat hij drie littekens heeft van ongeveer zeven
centimeter (stuk 26) dient te worden opgemerkt dat een medisch attest geen sluitend bewijs
is voor de oorzaak of omstandigheden waarin hij deze verwondingen opliep.
De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en wordt niet
dienstig weerlegd zodat zij door de Raad overgenomen wordt.
Gelet op het voorafgaande 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 dat hem de subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend
gezien de actuele situatie in zijn regio van herkomst.

4.2. Uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat er een vredesakkoord van
kracht is voor Zuid-Soedan en dat er relatieve rust heerst (stuk 27). Geenszins blijkt dat er
momenteel in Zuid-Soedan een situatie heerst van willekeurig geweld in het kader van een
internationaal of binnenlands conflict waardoor er een ernstige bedreiging is voor het leven of
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de persoon van een burger, zoals omschreven in artikel 48/4, §2, c van de voormelde wet
van 15 december 1980.
Gelet op vaststellingen sub 3.2. en de elementen in het administratief dossier toont
verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen
dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de
Vreemdelingenwet.

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 7 april 2009 door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN. W. MULS.


