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nr. 95 094 van 15 januari 2013

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 24 september 2012

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

staatlozen van 30 augustus 2012.

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 25 oktober 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. VERSTRAETE en van attaché

S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 3 juni 2012 het Rijk binnen en diende op 5 juni 2012

een asielaanvraag in. Op 30 augustus 2012 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van

vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel 48/3

en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Soedanese nationaliteit te bezitten, en afkomstig te zijn uit het dorp Safa, nabij de

stad Wau die gesitueerd is in het huidige Zuid-Soedan. U ging naar de secundaire school 'John Paul 2

Senior Secondary' en naar de universiteit Bahr el Gazal te Wau. Toen u op een dag samen met uw

zussen en moeder naar de boerderij ging, werden uw zussen verkracht door leden van het 'Rebels

Militant Army'. Uw moeder zei u dat ze er niet langer tegen kon, en uw moeder kon ook niet meer in

het levensonderhoud van u en uw zussen voorzien. Ongeveer een jaar nadat u zussen verkracht

werden, besloot u, samen met uw moeder en twee zussen, het land te ontvluchten. U vluchtte in het jaar

2005 naar Tsjaad, waar u in een vluchtelingenkamp verbleef tot het jaar 2007. Daarop vertrok u naar

Turkije, waar u bleef tot het jaar 2008. Eind januari 2008 reisde u naar Griekenland, waar uw

vingerafdrukken genomen werden en u asiel aanvroeg. U bleef in Griekenland tot juni 2012, en u

vernam niets meer betreffende uw asielaanvraag in Griekenland. U verliet Griekenland omwille van de

crisis en het misbruik door de politie, en nam op 3 juni 2012 het vliegtuig naar Frankrijk, waar u de trein

nam naar België. U kwam op 3 juni 2012 aan in België, en vroeg er asiel aan op 5 juni 2012.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

voor vervolging’, zoals bedoeld in de conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet

aannemelijk heeft gemaakt

Er dient opgemerkt dat u meerdere verklaringen aflegde die ernstig afbreuk doen aan

de geloofwaardigheid van de door u geopperde afkomst uit Zuid-Soedan, en van de door

u geopperde etnische afkomst

Gevraagd of de stad Wau, waar u beweert te hebben gestudeerd, ver weg ligt van de stad

Juba, verklaarde u dat het inderdaad ver is, dat er een trein is, en dat het per trein een tweetal uren in

beslag nam (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). Volgens de beschikbare informatie (toegevoegd aan

het administratieve dossier) ligt Juba ongeveer 650 kilometer van Wau - wat zou betekenen dat de

door u vermelde trein een wel zeer hoge snelheid zou behalen - en bestaat er geen treinverbinding

tussen Wau en Juba. Gevraagd welke wijken er zoal zijn te Wau, verklaarde u er niet veel te kennen.

Wanneer u gevraagd werd of u er enige kent, gaf u echter 3 namen van straten (zie gehoorverslag

CGVS, p. 7). Volgens de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier) blijkt dat

Wau wel degelijk opgedeeld is in diverse wijken. Gevraagd welke dorpen of steden er in de buurt van

Wau liggen, antwoordde u dat Uku ten zuiden, Acumcum en Mbili ten noord-westen, Mboro en Kangi

ten westen, en Deim ten noorden van Wau ligt (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). Volgens de

beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier), ligt Acumcum ten noord-oosten,

Mbili ten zuid-oosten, en Kangi ten noord-westen van de stad Wau. De stad Deim ligt ten noord-

westen van Wau, maar in een andere staat, en aan de grens met Soedan. Dat u slechts twee van

de door u vermelde steden enigszins juist ten opzichte van Wau weet te situeren, doet verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaring in een dorp nabij Wau te hebben gewoond,

en er gestudeerd te hebben. Gevraagd welke de hoofdwegen zijn voor het in- en uitrijden van de stad

Wau, antwoordde u dat er vijf hoofdwegen zijn en u noemt er drie, namelijk ‘North 43’, ‘South 38’ naar

Juba en ‘East 43’ (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). Volgens de beschikbare informatie (toegevoegd aan

het administratieve dossier), leiden de hoofdwegen ‘B38-North’ en ‘B43-North’ respectievelijk naar

het noorden en het noord-westen, en niet richting, respectievelijk, het zuiden en het oosten zoals

u verklaarde. Gevraagd welke munteenheid u gebruikte, toen u nog te Wau woonde, antwoordde

u ‘Soedanese peseta’s’, gelinkt aan de Soedanese pond (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). Gevraagd of

u geen Soedanese pond gebruikte, antwoordde u ‘Niet echt’. Volgens de beschikbare

informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier) is er evenwel nooit sprake geweest van

peseta’s als munteenheid in Soedan of Zuid-Soedan. Het geheel aan bovenstaande vaststellingen

laat het CGVS enkel toe te concluderen dat er slechts weinig geloof gehecht kan worden aan uw

verklaringen in het dorp Safa nabij Wau te hebben gewoond, en aan de universiteit te Wau

gestudeerd te hebben. U maakt uw Zuid-Soedanese afkomst dan ook geenszins aannemelijk.
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U verklaarde dat men tijdens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken uw etnische afkomst

foutief noteerde als ‘Fur’, maar dat u een etnische Jurchol bent (zie gehoorverslag CGVS, p. 3).

Gevraagd wat u weet te vertellen over de geschiedenis van het volk Jurchol, antwoordde u – bijzonder

beperkt en de vraag ontwijkend – dat jullie een volk zijn dat aan landbouw doet en dat jullie steeds naar

de koeienmarkt in Wau moeten (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd van waar de

Jurchol oorspronkelijk afkomstig zijn, en of ze van elders migreerden, antwoordde u dat de Jurchol er

steeds waren. Volgens de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier)

komen de Jurchol evenwel oorspronkelijk uit Kenya, en migreerden ze via de Nijl-route naar de

regio rond Wau. Gevraagd hoe de chiefs genoemd worden bij de Jurchol, antwoordde u dat jullie

geregeerd worden door staatshoofden. Gevraagd of er dan geen lokale leiders zijn, antwoordde u dat er

geen zijn. Gevraagd welke tradities er bestaan bij sterfgevallen, antwoordde u dat er een koe gedood en

gekookt wordt, en dat de mensen dansen voor de chiefs. Gevraagd of er dan toch chiefs zijn,

antwoordde u bevestigend. Gevraagd of u chiefs van de Jurchol kent, antwoordde u evenwel

ontkennend. Volgens de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier),

hadden de Jurchol vroeger koningen, en heden ten dage hoofdchiefs, onder-chiefs, groepleiders

en ouderen, met als functie het behouden van de harmonie in de gemeenschappen en het

oplossen van conflicten. Dat u eerst verklaarde dat er helemaal geen chiefs zijn, en u, nadat u

verklaarde dat er voor de chiefs gedanst wordt, geen enkele chief wist te noemen, doet ernstig

afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u geopperde etnische afkomst. Samen met de

reeds aangetoonde twijfels over de door u beweerde, afkomst uit de regio Bahr el Ghazal – waar

de Jurchol wonen – kan er geen geloof gehecht worden aan uw verklaring een etnische Jurchol

te zijn.

Voorts dient opgemerkt dat de talrijke tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen afgelegd op

de Dienst Vreemdelingenzaken, en deze afgelegd op het CGVS, verder afbreuk doen aan

de geloofwaardigheid van de door u afgelegde verklaringen in het kader van uw asielrelaas.

Gevraagd waarom u op de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) vermeldde dat u in de

‘Lustely street’ te Wau woonde (zie gehoorverslag DVZ (dd. 8 juni 2012), pt. 9) , en op het CGVS

verklaarde dat u te Safa woonde, en er daar geen straatnamen zijn, antwoordde u dat dat het adres van

uw secundaire school was, en u dat zei omdat dat het enige adres was dat u kon opgeven (zie

gehoorverslag CGVS, p. 15).Dit vormt echter geen verantwoording voor uw bewering voor de DVZ dat u

van uw geboorte tot aan uw vertrek in 2005 op dat adres zou hebben gewoond (zie gehoorverslag DVZ,

pt. 9). Vreemd is ook dat u noch tijdens het gehoor door de DVZ (zie gehoorverslag DVZ, ptn. 5 en 9),

noch in de vragenlijst van het CGVS (zie vragenlijst CGVS (dd. 8 juni 2012), pt. 5) melding maakte van

Safa (als uw geboorte- of woonplaats). Gevraagd waarom u op de DVZ vermeldde dat u voor de

Verenigde Naties werkte in het vluchtelingkamp te Tsjaad waar u verbleven hebt (zie vragenlijst CGVS,

pt. 10), antwoordde u vreemd genoeg dat u nooit voor de Verenigde Naties werkte. U verklaarde daarop

te Tsjaad in een winkel van pindanoten te hebben gewerkt, maar u kan zich niet herinneren in welk dorp

dit was (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). Geconfronteerd met de vaststelling dat u op de DVZ

verklaarde dat uw vader overleed in het jaar 2006 (zie gehoorverslag DVZ , pt. 11), antwoordde u

ontkennend en verklaarde u dat uw vader stierf in het jaar 1998 (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). U

verklaarde dat u in Soedan enkel beschikte over documenten van uw lagere en secundaire school, en

deze vernield waren toen u er vertrok (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Gevraagd waarom u op de DVZ

verklaarde dat u uw documenten liet liggen in Thessaloniki (zie gehoorverslag DVZ , pt. 21) ,

antwoordde u dat u er geen documenten liet liggen (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Gevraagd of u

reeds mensen in België, of in een ander Europees land kende, alvorens u Soedan verliet, antwoordde u

ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Gevraagd waarom u specifiek naar België ging, en of u

daar een reden toe had, antwoordde u dat het uw bestemming was (zie gehoorverslag CGVS, p. 9).

Gevraagd waarom het uw bestemming was, antwoordde u dat dat een plaats is waar u graag wilt leven.

Geconfronteerd met de vaststelling dat u op de DVZ zei dat u reeds iemand kende in Frankrijk – een

zekere O. C. (zie gehoorverslag DVZ , pt. 29)– en gevraagd wie dit is, antwoordde u dat het uw neef is

(zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Geconfronteerd met de vaststelling dat u op de DVZ verklaarde dat O.

C. u aanraadde om naar België te komen, antwoordde u dat hij u dat niet adviseerde. Bij aanvang van

het gehoor op het CGVS gevraagd of uw gehoor op de DVZ goed verlopen is, gaf u enkel aan dat u niet

van Soedan maar van Zuid-Soedan afkomstig bent, en dat u niet van de etnie Fur maar van de etnie

Jurchol bent (zie gehoorverslag CGVS, p. 3). U bent zelf verantwoordelijk voor de verklaringen die u

aflegt. Zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken als op het CGVS werd uitdrukkelijk gewezen op
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het belang van uw verklaringen en de plicht de waarheid te spreken, en u werd in het kader van

uw gehoor op het CGVS uitdrukkelijk gevraagd of alles goed verlopen was tijdens het gehoor op

de Dienst Vreemdelingenzaken. U kan de talloze tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen op

beide gehoren dan ook niet afdoen onder een eenvoudige ontkenning, zonder meer, van de door

u afgelegde verklaringen. Deze vaststellingen doen dan ook verder afbreuk aan

de geloofwaardigheid van de door u afgelegde verklaringen in het kader van uw asielaanvraag.

Gegeven het ongeloofwaardige karakter van uw verklaringen afkomstig te zijn uit Safa nabij Wau te

Zuid Soedan, kan er evenmin geloof gehecht worden aan de door u opgeworpen vervolgingsfeiten.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen, heeft u dan ook niet aannemelijk kunnen maken

dat in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève,

in aanmerking genomen kan worden, 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 legde geen documenten neer om uw nationaliteit, herkomst of reisweg te 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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker roept als “eerste middel” de “Schending van artikel 48/3 Wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen en artikel 1A van het Verdrag van Genève dd. 28juli 1951” en als “tweede middel” de

“schending van artikel 48/4 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen” in. Aangezien uit het verzoekschrift verder

blijkt dat de verzoekende partij opkomt tegen de inhoudelijke motieven van de bestreden beslissing en

wil dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de feitelijke beoordeling overdoet, voert hij ook de

materiële schending aan zodat de middelen vanuit dit oogpunt zullen worden onderzocht.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Voor iedere vorm van internationale bescherming, zowel voor de status van vluchteling als voor de

subsidiaire bescherming, berust de plicht tot medewerking op de verzoekende partij. Deze dient ter

staving van haar asielaanvraag zo spoedig mogelijk alle nuttige elementen noodzakelijk voor de

beoordeling van haar verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen, naast coherente en gegronde

verklaringen, onder meer alle documenten van verzoekende partij en relevante familieleden met

betrekking tot identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken,

reisroutes en reisdocumenten (richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

met artikel 4, lid 1 en 2 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004). Bij het ontbreken

van deze elementen dient een aannemelijke verklaring gegeven te worden.

3.1. Verzoeker heeft in de loop van zijn asielprocedure geen enkel document neergelegd. Aldus staaft hij

noch zijn identiteit, noch zijn reisweg, noch zijn verblijven in diverse andere landen, noch zijn
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asielmotieven. Verzoeker verklaarde dat “Enige documenten die ik had was van lagere en secundaire

school” maar “Toen we vertrokken was alles vernield” (gehoorverslag CGVS, p. 9), wat verzoeker niet

onttrekt van zijn plicht tot medewerking nu hij niet vervolgd wordt door zijn overheid en aldus niet kan

worden ingezien waarom hij zijn identiteit niet kan aantonen. Uit verzoekers verklaringen kan aldus

slechts blijken dat hij bevestigt nooit een andere nationaliteit gehad te hebben dan zijn oorspronkelijke,

met name de Soedanese nationaliteit.

3.2. Bovendien legt verzoeker tegenstrijdige verklaringen af inzake een fundamenteel gegeven als zijn

woonplaats, en zijn verklaringen inzake zijn reisweg kunnen geenszins overtuigen. Verzoeker verklaarde

dat hij naar België reisde met “hulp van zijn neef in Frankrijk” en “heeft niet moeten betalen” (verslag

DVZ), terwijl hij in tegenstelling hiermee op het CGVS beweerde dat hij zowel in Tsjaad als in

Griekenland geholpen werd door onbekenden die hij toevallig ontmoette. Verzoeker biedt geen

aannemelijke verklaring hoe hij zonder documenten via verschillende landen waar hij telkens lange tijd

verbleef, naar Europa reisde. Dat verzoeker aldus geen enkel document neerlegt om zijn asielaanvraag

te staven en hiervoor geen aannemelijke verklaring kan geven, tast zijn geloofwaardigheid aan en houdt

een negatieve indicatie in voor zijn asielmotieven. In casu verklaarde verzoeker dat hij nooit

identiteitsdocumenten van Zuid-Soedan verkreeg omdat dit land onafhankelijk werd nadat hij vertrokken

was. Verzoeker heeft evenmin een procedure gevoerd via de ambassade. Er zijn dan ook geen redenen

om aan te nemen dat verzoekers asielaanvraag moet beoordeeld worden tegenover Zuid-Soedan. Dit

klemt te meer nu gelet op tal van vaagheden, onwetendheden en tegenstrijdigheden in verzoekers

verklaringen, hij geen bekendheid aantoont met Zuid-Soedan. Aldus bevat het administratief dossier

naast loutere beweringen geen elementen die aantonen dat verzoeker afkomstig is uit Zuid-Soedan

noch dat hij tot de JURetnie behoort.

3.3. Immers indien de verklaringen van de kandidaat-vluchteling een voldoende bewijs kunnen zijn van

zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J.

HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84) kan in casu

gesteld worden dat verzoekers verklaringen niet plausibel zijn en hij dit niet kan verklaren. Verzoeker

erkent weliswaar dat hij er niet in slaagde “om de dorpen op hun juiste locatie te schetsen” doch

argumenteert dat voor hem hoewel “secundaire school te hebben gevolgd” het “blijft zéér menselijk

dat verzoeker op een blanco papier geografisch geen perfecte schets kan maken”. Verzoeker betwist

evenmin dat hij vragen over treinverbindingen en wegbeschrijvingen foutief beantwoordde doch voert

aan dat hij “nooit de trein heeft genomen, noch een rijbewijs en/of auto heeft” aangezien de “armoede

die in Wau heerst is zodanig groot, dat het dan ook ondenkbaar is dat verzoeker dergelijke

luxevervoermiddelen’ gebruikt, méér nog, dat hij alle straatnamen, dorpnamen, autosnelwegen,

treinuren... uit het hoofd kent”.

3.3.1. Uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeker verklaarde dat zijn vader van beroep “landbouwer en

cowtourer” was, en dat hij zelf niet alleen naar de lagere en middelbare school ging, maar tevens aan de

universiteit studeerde, en bovendien een job had op een boerderij, wat niet strookt met zijn beweringen

in het verzoekschrift dat hij van zeer arme afkomst is. Dit wordt overigens tevens tegengesproken door

de vaststelling dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij over geen documenten beschikt noch dat hij

zonder geld en bovendien op illegale wijze naar België kon reizen, wat erop wijst dat hij wel over

documenten beschikt en niet onbemiddeld is, zeker nu verzoeker niet aangeeft hoe hij dan wel

universitaire studies kon financieren en welke documenten hij voorlegde bij de inschrijving. Waar

verzoeker argumenteert dat hij “nooit de trein heeft genomen”, gaat hij er bovendien aan voorbij dat blijkt

uit het gehoorverslag dat verzoeker toen hem gevraagd werd “Ligt Wau ver weg van Juba? Hoever

ongeveer”, hij zelf spontaan opmerkte “Het is ver ja, er was een trein, met de trein was het twee uren”

(gehoorverslag CGVS, p.7). Hoe dan ook, voor zover verzoeker zijn hele leven tot zijn vlucht in Wau

woonde, hij er naar verschillende scholen kon gaan en tevens een job had, en met zijn familie rondtrok

en “We namen bussen van de ene plaats naar de andere enzo” (gehoorverslag CGVS, p.11), ziet de

Raad niet in dat verzoeker dermate onwetend kan blijven inzake zijn regio van herkomst. Verzoeker

tracht zijn onwetendheid toe te lichten door tegen het dossier in, zich manifest voor te doen als

geïsoleerde, onbemiddelde persoon met slechts een gebrekkige schoolopleiding. Dergelijke argumenten

doen afbreuk aan zijn geloofwaardigheid. Verzoeker kent Zuid-Soedan niet zodat zijn herkomst uit dit

land verzonnen voorkomt.
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3.4. Ook de hiaten in zijn verklaringen aangaande zijn voorgehouden JUR-etnie, tracht verzoeker toe te

dichten door een loutere stelling dat “Gelet op de jeugdige leeftijd van verzoeker is het niet meer dan

normaal dat hij niet de volledige geschiedenis van de afkomst van zijn volk kent.. Verzoeker kent een

aantal tradities, doch kon geen leidersnaam geven... Verzoeker zijn vader behoorde tot de Jurchol en

daarom is hij dit ook.. Zijn moeder daarentegen behoort tot de Mbororo-etniek.. Gezien verzoeker zijn

vader in 1998 overleed, werd verzoeker dan ook meer volgens de Mbororo-etniek opgevoed.” Nochtans

blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken beweerde dat zijn

vader pas in 2006 overleden is, wat de geloofwaardigheid van zijn verklaringen op het CGVS en in het

verzoekschrift dat zijn vader reeds in 1998 overleden is, hypothekeert. Verzoeker gaat er tevens aan

voorbij dat hij verklaarde dat JUR “samen met Dinka en fertit, wij bezitten die zone. Maar mijn moeder, ik

kon er niet tegen dat zij werd gediscrimineerd. Mboro zjin staatloos in heel Soedan, ze weten enkel waar

ze geboren zijn, ze hebben geen familie” (gehoorverslag CGVS, p.11), wat klaarblijkelijk in strijd is met

zijn beweringen in het verzoekschrift dat hij eerder bij de Mboro aanleunde. Hoe dan ook, aangezien

verzoeker zelf expliciet aangaf dat zijn etnie de kern uitmaakt van zijn asielaanvraag “Stel dat u vandaag

zou teruggaan naar Wau, zou u iets vrezen, bang zijn dat u iets zou overkomen? Ik ben niet bang maar

ik ben een minderheid in etnisch opzicht. De meesten aan de macht zijn Dinka (…)” is het niet ernstig

dat verzoeker geheel onwetend was inzake de tradities en de maatschappelijke organisatie bij de JUR,

zelfs niet weet dat de JUR oorspronkelijk afkomstig zijn uit Kenia. Verzoekers asielrelaas komt dan ook

op dit punt klaarblijkelijk verzonnen voor.

3.5. De door de commissaris-generaal correct weergegeven tegenstrijdigheden/vaagheden en omissies

raken de kern van het relaas en zijn pertinent. Voor het bestaan ervan wordt geen redelijk aanvaardbare

verklaring gegeven. Van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij voor de diverse

asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de

aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en

geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er aanwijzingen zijn

om te besluiten tot het bestaan van een risico voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

De Raad dient vast te stellen na een grondig heronderzoek van de stukken uit het administratieve

dossier dat de commissaris-generaal terecht tot de ongeloofwaardigheid van het relaas heeft besloten.

3.6. De Raad kan verzoeker tenslotte niet volgen waar hij meent dat er “dient nadruk te worden gelegd

op de erbarmelijke situatie in Zuid-Soedan”, en hij verwijst naar allerhande algemene informatie

dienaangaande. Aangezien verzoeker geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat hij afkomstig is uit Zuid-

Soedan maakt hij immers evenmin aannemelijk dat zijn asielaanvraag dient te worden afgewogen ten

opzichte van de situatie in Zuid-Soedan, de aangevoerde informatie dienaangaande is dan ook

irrelevant.

3.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen

van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet te meer nu

verzoeker niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn uit Zuid-Soedan en hij geen vrees voor vervolging of een

reëel risico op ernstige schade inroept tegen Soedan.

4.3. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.
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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 vijftien januari tweeduizend dertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


