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nr. 34 901 van 27 november 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 17 september 2009

heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 18 augustus 2009.

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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 8 oktober 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 november

2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B.-N. JEONG en van attaché S.

DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Soedanese nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn van Kabrinarti (wilaya

Shamaliya) en van Mahasi origine te zijn. U stamt uit een landbouwersfamilie. U hebt middelbaar

onderwijs gevolgd en ging daarna aan de slag bij uw ouders. U bent op 20 juli 2006 in het huwelijk

getreden met (S.A.A.), iemand uit uw dorp. Samen hebben jullie een dochter. De grond die u bewerkte

en waar uw dieren graasden zou, net als de hele regio, onder water gezet worden door de bouw van

een dam. De inwoners van de regio zouden worden hervestigd maar het was nog niet bekend naar

waar. U was er erg van aangedaan toen u vernam dat u de grond waar u was opgegroeid en uw hele

leven had gewoond zou moeten verlaten. U vreesde dat hierdoor ook het hele gemeenschapsleven en

de cultuur verloren zouden gaan. In dezelfde periode werd uw vader ziek. U verloor de moed. De enige
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manier om hier iets aan te doen was het weigeren van de dam en weigeren om te vertrekken. Al de

landbouwers waren akkoord om niet te vertrekken. U moedigde anderen aan, leerlingen op

school omdat ze jullie actie zouden ondersteunen. Hierdoor kreeg u problemen met de veiligheidsdienst.

Op 10 april 2007 nam u deel aan een manifestatie tegen de dam. ’s Avonds werd u thuis opgepakt

en meegenomen naar een onbekende bestemming. U werd er vastgebonden, mishandeld en kreeg

te horen dat dit de behandeling is die mensen krijgen die tegen verandering zijn. De volgende morgen

werd u teruggebracht naar het dorp. U werd echter niet met rust gelaten. Op 13 juni 2007 was er

opnieuw een grote manifestatie om te protesteren tegen de bouw van de dam. U nam opnieuw deel.

De veiligheidsdiensten openden het vuur op de menigte en vier betogers verloren het leven. De avond

van de manifestatie werd u opnieuw thuis opgepakt, naar dezelfde onbekende bestemming gebracht en

er mishandeld. Voor het aanbreken van de dag brachten ze u terug naar uw dorp. Kort na dit

incident werden uw dieren losgelaten door mensen van de veiligheidsdienst. Uw vee vernielde hierbij

de gewassen van de buren en één van uw koeien kwam om het leven door het eten van een giftige

plant. Later werd ook nog uw irrigatiepomp vernield. Uw vader overlegde met zijn neef (A.H.) en

ze kwamen tot het besluit dat u beter zou vertrekken uit het land. U vreesde dat men niet enkel u zou

lastig vallen maar ook uw echtgenote en uw familie. Op 15 september 2008 reisde u per bus naar

Khartoum en van daaruit met een vrachtwagen naar Port Sudan. U stapte er aan boord van een boot

die u naar België bracht. Daags na uw aankomst in België, op 10 oktober 2008 wendde u zich tot de

gebouwen van de Belgische asielinstanties en startte er uw asielprocedure.

B. Motivering

Alhoewel er begrip kan opgebracht worden voor uw ontgoocheling omwille van het verlies van uw

land, het gemeenschapsleven en de tradities die hiermee gepaard gaan door de komst van de Kajbar

dam, zijn de door u aangehaalde problemen onvoldoende zwaarwichtig om als een vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie te worden weerhouden. Bovendien heeft het gegeven dat u

en de andere inwoners van de regio mogelijks zullen moeten verhuizen omwille van de bouw van een

dam geen uitstaans met één van de vijf criteria (uw etnie, religie, uw behoren tot een sociale groep,

politieke overtuiging of nationaliteit) zoals vermeld in de Vluchtelingenconventie. Zoals u zelf aangaf

tijdens het eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal (verder Cg I) is de bouw van de dam

een ontwikkelingsproject dat de regio en het land in het algemeen ten goede zou moeten komen (Cg I,

p.9).

U verklaarde twee keer te hebben deelgenomen aan een protestactie en telkens de avond van

uw deelname te zijn gearresteerd door de veiligheidsdiensten. De daaropvolgende morgen werd u

iedere keer in vrijheid gesteld. De twee arrestaties vonden respectievelijk op 10 april en 13 juni 2007

plaats. U verliet het land echter pas definitief op 20 september 2008. Uit uw feitelijk gedrag dient dan

ook te worden geconcludeerd dat de twee kortstondige arrestaties waarvan u het slachtoffer was niet

van die aard waren dat ze een onmiddellijk vertrek uit Soedan noodzakelijk maakten. Het is tevens van

belang op te merken dat u telkens reeds na één nacht in vrijheid werd gesteld en zelfs werd

teruggebracht naar uw dorp. Niettegenstaande de mishandelingen waarvan u melding maakte -maar

waarvan u geen enkel bewijs kon voorleggen- blijkt met andere woorden ook uit de handelwijze van de

veiligheidsdiensten dat er geen reden was om u langdurig vast te houden. U legde de

verantwoordelijkheid voor het loslaten van uw vee en het stuk maken van uw pomp ook bij de

veiligheidsdiensten maar u kon deze incidenten slechts met moeite in de tijd situeren (Cg I, p.10) en

hebt uw informatie als zouden de veiligheidsdiensten hiervoor verantwoordelijk zijn, slechts uit tweede

hand. Het waren de buren die u zegden dat de veiligheidsdienst dit had gedaan om u schade te

berokkenen maar op de vraag van de interviewer hoe de buren wisten dat zij dit hadden uitgevoerd, zei

u dat het enkel de veiligheidsdienst kan zijn, dat het hun methode is, dat ze de mensen schade

berokkenen. Op de vraag hoe u wist dat de veiligheidsdiensten uw pomp vernield hebben, antwoordde u

dat ze gekend zijn in de regio, dat alle inwoners uit uw dorp en de andere dorpen praten over dit soort

incidenten terwijl er voordien nooit dergelijke incidenten waren bij jullie (Cg I, p.11). Dergelijke algemene

informatie (uit tweede hand) overstijgt het niveau van de geruchten en ongegronde vermoedens niet. U

slaagt er dan ook niet in om overtuigende elementen aan te brengen waaruit blijkt dat u na uw

arrestaties nog problemen hebt gehad met de veiligheidsdiensten.

De door u geuite protesten tegen de bouw van de dam waren daarenboven zeer beperkt in omvang.

U verklaarde dat u tijdens uw schooljaren met de andere leerlingen van het internaat praatte over het

op handen zijnde project en later in uw lokaliteit met de dorpsbewoners of bij gelegenheden zoals

een huwelijksfeest of een begrafenisceremonie (gehoorverslag Commissariaat-generaal dd.2 juli

2009, verder Cg II, p.3, p.4). U verklaarde nooit te hebben deelgenomen aan bijeenkomsten die enkel
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als doel hadden de bouw van de dam te voorkomen. Gevraagd naar organisaties die zich inspannen om

het bouwen van de dam tegen te houden, zei u dat er wel comités zijn maar dat u er enkel had over

horen praten. U slaagde er evenmin in namen te geven van personen die actief zijn binnen die comités

(Cg II, p.4). In het verleden zijn er nochtans wel mensen opgepakt die betrokken waren bij de

organisatie van de protesten van de dam (zie informatie in administratief dossier). Ook tijdens de

massabetogingen hebben de autoriteiten soms hardhandig opgetreden tegen de betogers. Het is echter

weinig aannemelijk dat uw beperkte en weinig in het oog springende activiteiten voor de overheid

voldoende reden zouden zijn om u te vervolgen bij een mogelijke terugkeer naar uw land, temeer daar

de bouw van de dam reeds enige tijd aan de gang is en de komst ervan onomkeerbaar lijkt.

Er kan in uw hoofde evenmin een reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming worden weerhouden. U beroept zich hiervoor op de zelfde

feiten die u aanhaalde in het kader van vraag tot bescherming in het kader van de

Vluchtelingenconventie waaromtrent reeds gesteld werd dat ze onvoldoende zwaarwichtig zijn. Deze

feiten nopen evenmin tot een toekenning van het subsidiaire beschermingsstatuut.

Bovenstaande opmerkingen kunnen geenszins het gevolg zijn van communicatieproblemen tijdens

het gehoor. Uw advocate gaf daags voor het gehoor via een fax te kennen dat er een tolk ‘Nobi’

aanwezig moest zijn tijdens het gehoor. Toen er geen Nubi tolk aanwezig bleek te zijn, liet uw advocate

noteren -nog voor het gehoor van start ging- dat er communicatieproblemen zijn. U verklaarde ten

aanzien van de interviewer echter uw volledige schoolloopbaan in de Arabisch taal te hebben doorlopen

(tot het einde van het middelbaar) en blijkens de informatie uit het administratief dossier hebt u bij de

registratie van uw asielaanvraag bijstand verzocht van een tolk die de Arabische taal machtig is. Er werd

bij aanvang duidelijk aangegeven dat u eventuele communicatieproblemen onmiddellijk moest melden.

Ook tijdens het gehoor werd door de interviewer van het Commissariaat-generaal gevraagd of u de tot

dan toe gestelde vragen begrepen had. U antwoordde bevestigend (Cg I, p.5). Aan het eind van het

gehoor werd u nogmaals gevraagd of u alle vragen en de tolk begrepen had. U antwoordde

opnieuw bevestigend. Tijdens het bijkomende gehoor maakten u, noch uw advocate melding van

enige communicatieproblemen (Cg II, pp.5-6).

De door u voorgelegd documenten, uw geboortecertificaat en een kopie van uw

nationaliteitscertificaat, brengen geen wijzigingen aan voorgaande bemerkingen aangezien uw identiteit

en nationaliteit hier niet in vraag worden gesteld.

U blijkt niet in het bezit te zijn van enig document dat uw reisweg kan staven.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert aan dat hij wel degelijk een vluchteling is in de zin van de definitie van de

Vluchtelingenconventie. Hij stelt tot een welbepaalde sociale groep te behoren, meerbepaald de

Nubiërs, of nog, “de bewoners van de gebieden die ontruimd zullen worden bij de bouw van de Kajbar

dam”. Verzoeker verwijst in deze naar de ‘Background paper “Membership in a particular social group”:

analysis and proposed conclusions’. Hij betoogt dat het in casu duidelijk is dat de Nubiërs of “de

bewoners van de gebieden die ontruimd zullen worden bij de bouw van de Kajbar dam” een specifieke

sociale groep zijn. Zij onderscheiden zich van de rest van de maatschappij door het gevaar van

ontruiming en hun geworteldheid aan de gebieden, alsmede door hun specifieke cultuur en tradities, die

naar mening van verzoeker elders niet verder kunnen worden gezet. Verzoeker wijst erop dat, zelfs

indien zij gedwongen zouden mogen worden om hun land te verlaten, er al veel protesten zijn geweest

over de manier waarop de Soedanese overheid de grote dammen bouwt, daar er schendingen waren

van mensenrechten en wereldcultuur. Hij stelt dat het verzet van deze groep tegen de bouw van de dam

kennelijk wordt gezien als een obstakel door de overheid.

Betreffende het tijdsverloop tussen de arrestaties en zijn vertrek, benadrukt verzoeker dat er in

tussentijd nog meer pesterijen waren door de veiligheidsdienst, meerbepaald het loslaten van vee, het

drijven van het vee naar giftige gewassen en het vernielen van de pomp. Hij had zwaar te lijden onder

deze feiten, zat psychisch in de put en wilde zelf niets meer doen. Het is dan ook op aanraden van zijn

familie dat hij is vertrokken uit Soedan. Volgens verzoeker kan niet worden ontkend dat de bouw van de

dam nog bezig is, hetgeen blijkt uit het dossier. Evenmin kan worden ontkend dat de overheid hard
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optreedt tegen protesten. De situatie zou voor verzoeker dan ook niet zijn gewijzigd. Bij een terugkeer

naar zijn thuis zal hij opnieuw worden geconfronteerd met de dam. Hij zal niet nalaten hiertegen te

protesteren, zodat het risico groot is dat hij wederom zal worden opgepakt en mishandeld.

Met betrekking tot de ernst van de door hem ingeroepen feiten stelt verzoeker dat het feit dat hij telkens

slechts één dag werd vastgehouden geen afbreuk doet aan het feit dat er ernstige schendingen zijn

geweest van mensenrechten. Volgens verzoeker zou een arrestatie zonder te weten waarom en

mishandeld weten zonder te weten waarom en zonder wettelijke reden op zichzelf al een zwaarwichtige

reden moeten zijn. Hij wijst er nogmaals op dat hij bij een terugkeer naar Soedan niet zou nalaten

opnieuw te protesteren tegen de dam, hetgeen tot gevolg zou hebben dat hij zou worden gearresteerd

en mishandeld.

Verzoeker doet gelden dat de pesterijen wel degelijk zijn gepleegd door de veiligheidsdiensten.

Rekening houdend met de solidaire cultuur, alsook het dossier van verwerende partij waarin letterlijk

wordt verwezen naar het feit dat de waterpompen dor de overheidsmensen in de Nijl werd en gesmeten,

zou niet anders besloten kunnen worden.

Aangaande de beperkte omvang van zijn protestactiviteiten, stelt verzoeker dat hij niet kon deelnemen

in de organisatie zelf door zijn familiale verplichtingen. Het blijft echter wel een feit dat hij met volle inzet

deelnam aan de manifestaties, blijkbaar zodanig dat hij gearresteerd werd. Verzoeker geeft aan dat hij

consistent en vanaf 1995 zich verzette tegen de bouw van de dam en andere mensen hierover

aansprak. Hij heeft aldus alles gedaan wat hij dacht te kunnen doen in protest tegen de dam. Gezien

vanuit zijn geheel kan dit protest misschien beperkt lijken, maar verzoeker heeft alles gegeven en

opgegeven. Zijn vee is dood, zijn pomp en psychische gezondheid zijn vernield en uiteindelijk heeft hij

zijn familie en thuis moeten verlaten. Verzoeker stelt zich de vraag of iemand iets groots gedaan moet

hebben en vele dagen heeft moeten vastzitten om in aanmerking te komen voor asiel.

Verzoeker concludeert dat hem ten onrechte het asiel werd geweigerd en dat artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet is geschonden.

2.1.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient inzake de asielaanvraag een beslissing te nemen

die op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet)

beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). 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, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 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 bestreden beslissing motiveert met recht dat verzoeker, blijkens zijn verklaringen, twee maal werd

gearresteerd in 2007 en dat hij bij beide arrestaties reeds na één dag werd vrijgelaten en zelfs werd

teruggebracht naar zijn dorp. Uit de houding van de veiligheidsagenten blijkt dat er geen reden was om

verzoeker langdurig vast te houden. Verzoeker brengt overigens geen begin van bewijs omtrent de

mishandelingen die hij zou hebben ondergaan bij deze arrestaties.

Tevens stelt de bestreden beslissing met reden dat verzoeker de voorgehouden pesterijen, daargelaten

de vraag of deze al dan niet werden uitgevoerd door de veiligheidsdienst, niet in de tijd kon situeren.

Hoe dan ook zijn deze arrestaties en pesterijen onvoldoende zwaarwichtig om te kunnen spreken van

een persoonsgerichte en systematische vervolging van verzoeker door de Soedanese autoriteiten.

Verzoeker maakte immers slechts melding van het feit dat zijn vee werd vrijgelaten, waarbij de oogst

van de buren werd vernield en één van verzoekers koeien om het leven kwam, alsmede dat zijn

waterpomp werd vernield. Bovendien wordt de ernst en de zwaarwichtigheid van verzoekers problemen
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ondermijnd doordat zijn voorgehouden arrestaties plaatsvonden in 2007 waarbij hij aangaf dat zijn

problemen met de veiligheidsdienst duurden tot “een beetje in 2008” (administratief dossier, stuk 8,

p.10) terwijl hij het land slechts na geruime tijd verlaten heeft, in casu in september 2008. Tevens bleek

nergens uit zijn verklaringen dat zijn familie, die nochtans nog steeds in Kabrinarti woont en met hem

samenwerkte in de landbouw, nadien nog enig probleem zou hebben ondervonden of het slachtoffer

zou zijn geworden van pesterijen aangezien verzoeker louter aangaf dat het goed gaat met hen (ibid.,

p.3, 5).

De ernst van verzoekers problemen wordt daarenboven ondergraven door zijn handelwijze sinds zijn

aankomst in België. Hij heeft immers bij de contacten met zijn familie nagelaten zich te informeren over

zijn situatie en de bouw van de dam (administratief dossier, stuk 4, p.5). Dergelijke houding getuigt van

een gebrek aan interesse voor zijn voorgehouden problemen en doet afbreuk aan de ernst van zijn

voorgehouden vrees voor vervolging.

Uit het voorgaande blijkt dat verzoekers problemen onvoldoende zwaarwichtig zijn om te kunnen

spreken van een persoonsgerichte en systematische vervolging in zijn hoofde.

Verzoeker betwist in het verzoekschrift niet dat zijn protestactiviteiten beperkt waren. De bestreden

beslissing stelt met recht dat hij slechts deelnam aan twee manifestaties, zonder hierbij enige

organisatorische functie te hebben gehad. Voor het overige zou hij het weliswaar met andere mensen

over de bouw van de dam hebben gehad waarbij hij aangaf dat hij nooit deelnam aan bijeenkomsten die

specifiek als doel hadden de bouw van de dam te voorkomen. Verzoeker wist wel dat er comités waren

die zich inspanden om de bouw van de dam tegen te houden maar bleek hiervan enkel te hebben

gehoord en kon geen namen geven van personen die actief waren binnen deze comités. Gelet op het

beperkte karakter van verzoekers protestactiviteiten, alsmede de hoger gedane vaststellingen omtrent

de ernst en zwaarwichtigheid van zijn problemen in het verleden, oordeelde de Commissaris-generaal

op goede grond dat het weinig aannemelijk is dat deze voor de Soedanese overheid voldoende reden

zou zijn om verzoeker te vervolgen bij een mogelijke terugkeer naar zijn land, temeer daar de bouw van

de dam reeds werd aangevat en de komst ervan onomkeerbaar lijkt.

Waar verzoeker stelt dat hij, indien hij weer zal worden geconfronteerd met de bouw van de dam, niet

zal nalaten hiertegen te protesteren, dient te worden opgemerkt dat deze bewering geenszins vermag

om aan te tonen dat verzoeker actueel enige vrees koestert ten aanzien van de Soedanese overheid.

Bovendien lijkt deze bewering te zijn ingegeven door opportunisme daar verzoeker in het verleden

slechts beperkte protestactiviteiten voerde tegen de komst van de dam. Uit het voorgaande blijkt immers

dat hij in de periode van 1995 tot 2008 nooit deelnam aan bijeenkomsten die tot doel hadden de bouw

van de dam te voorkomen, dat hij niet op de hoogte bleek van organisaties of personen die zich tegen

de bouw van de dam inzetten en dat hij slechts deelnam aan twee manifestaties. Dit klemt des te meer

daar verzoeker, zoals hoger aangegeven, naliet zich te informeren omtrent de stand van zaken in zijn

regio en de bouw van de dam.

Daargelaten de vraag of verzoekers profiel van zeer bescheiden protesteerder beantwoordt aan het

begrip ‘sociale groep’ zoals omschreven in artikel 48/3, §4, d van de Vreemdelingenwet, kan omwille

van wat voorafgaat niet worden aangenomen dat hij een gegronde en actuele 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.

2.2.1. Verzoeker betoogt dat hij wel degelijk een groot en reëel risico loopt op ernstige schade. Bij

terugkeer naar Soedan zou hij zich immers opnieuw inzetten in het protest tegen de bouw van de Kajbar

dam met alle gevolgen van dien. Zelfs in het ondenkbare geval dat hij zich elders zou vestigen in

Soedan zou dit een grote weerslag hebben op zijn psychisch welzijn. Bovendien zou niet uitgesloten

kunnen worden dat hij toch zou worden gearresteerd vermits hij gekend is als iemand die zich verzet

tegen de bouw van de Kajbar dam. Hij concludeert dat hem ten onrechte het statuut van subsidiaire

bescherming werd geweigerd en dat artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet is geschonden.

2.2.2. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dat deze aan de grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de sub 2.1.2 omtrent dit relaas

gedane vaststellingen en de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, toont verzoeker

niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer
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naar Soedan 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 aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig november tweeduizend en

negen door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN W. MULS


