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nr. 204 437 van 28 mei 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

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 12 oktober 2017

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

staatlozen van 7 september 2017.

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 1 maart 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 maart 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat A.

LOOBUYCK en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beschikt over de Soedanese nationaliteit en werd geboren op 7 november 1991 in Umdurman. Na het

afmaken van de middelbare school begon u aan de studies Engelse literatuur aan de Al Ahliya

universiteit in Umdurman waar u ook lid was van de unie van de jongeren van Darfoer. Tijdens een

debat dat georganiseerd werd aan de universiteit met vertegenwoordigers van verschillende politieke

partijen op 20 januari 2016, nam u het woord en sprak u over de oorlog in Darfoer en zei u dat er geen

gelijkheid is tussen de stammen in Darfoer.
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U zei verder dat de regering de eerste verantwoordelijke was voor de situatie in Darfoer en dat het doel

van het gewapend conflict was om de blikken af te wenden van de reële eisen van de bevolking.

Omwille van uw tussenkomst werd u gearresteerd door Soedanese veiligheidsdiensten en werd u 15

dagen vastgehouden door hen. U werd mishandeld en ondervraagd tijdens uw vasthouding waarna u

vrijgelaten werd op voorwaarde dat u niet meer aan politieke activiteiten mocht deelnemen en u moest

zich ook elke dag komen aanmelden bij de Soedanese veiligheidsdiensten. Na uw vrijlating nam u deel

aan een manifestatie op 26 april 2016 voor de bevrijding van studenten die in de gevangenis zitten.

Toen u na de manifestatie naar huis ging werd u daar ’s avond opgepakt door de politie waarna u 30

dagen opgesloten werd en mishandeld werd tijdens uw detentie. Na uw vrijlating vertrok u op 27 mei

2016 naar Port Sudan waarna u met in een vrachtwagen naar Cairo, Egypte ging. U ging daarna naar

Alexandrië waar u in een boot vertrok naar Italië. U reisde dan via Frankrijk door naar België waar u

aankwam op 25 oktober 2016 en er asiel aanvroeg op 27 maart 2017.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade ’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaarde dat u de Berti etnie hebt, wat een Afrikaanse stam uit Darfoer is (zie gehoorverslag CGVS

p.5). U verklaarde dat uw beide ouders in Noord Darfoer geboren werden, uw vader in Mellit en uw

moeder in El Fasher (zie gehoorverslag CGVS p.4). U verklaarde ook dat u lid zou zijn van “de unie van

de jongeren van Darfoer”, een beweging die u beschreef als een unie van jongeren, die activiteiten doen

voor de studenten. Gevraagd naar het doel van deze organisatie zei u dat ze de studenten van Darfoer

samenbrengen om ze te helpen en dat ze ook politieke activiteiten hebben aan de universiteit. Toen er u

gevraagd werd hoe het komt dat u lid bent van deze organisatie, gegeven het feit dat u in Umdurman

geboren bent en niet in Darfoer, zei u dat u lid werd door uw origine (vader, grootvader) en u zei dat

enkele andere Berti ook lid waren van deze organisatie. U zou lid geweest zijn van deze organisatie

sinds 2014 (zie gehoorverslag CGVS p.7).

Gevraagd waarom u lid wilde worden van deze organisatie, zei u dat u lid werd om de rechten van de

mensen van Darfoer te verdedigen en deze mensen ook te helpen (zie gehoorverslag CGVS p.7).

Tijdens uw gehoor op het CGVS werd er u gevraagd of studenten van Darfoer inschrijvingsgeld

moeten betalen aan de universiteit waarop u zei dat dit het geval is. Gevraagd of dit altijd zo

geweest is, zei u dat u het niet weet, dat u inschrijvingsgeld betaalde toen u zich inschreef en dat

u de andere jongeren dit ook zag doen (zie gehoorverslag CGVS p.8).

U verklaart dus duidelijk dat u niet weet of studenten van Darfoer altijd al inschrijvingsgeld hebben

moeten betalen. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier werd gevoegd blijkt dat Darfoerese studenten in Soedan volgens het DP

(Darfur Peace Agreement) van 2006 en het DDPD (Doha Document for Peace in Darfur) van 2011

vrijgesteld worden van schoolkosten. Verder blijkt uit deze informatie dat het al dan niet toepassen van

deze regel de bron is van jaarlijks weerkerende disputen tussen studenten van Darfoer en de

universiteiten. Het niet toepassen van deze vrijstelling van kosten voor Darfoerese studenten is ook een

van de belangrijkste oorzaken voor geweld waarbij Darfoerese studenten betrokken zijn en elk jaar

worden er Darfoerse studenten weggestuurd van universiteiten of mogen ze niet aan examens

meedoen omwille van het niet betalen van onderwijskosten.

Het gegeven dat u hier niet van op de hoogte bent ondergraaft volledig uw zelfverklaard profiel

als student van Darfoerese afkomst, die lid zou geweest zijn van een organisatie die de unie van

de jongeren van Darfoer zou heten.

U verklaarde dat u zou deelgenomen hebben aan een politiek debat aan de universiteit en gevraagd

welke politieke partijen er aanwezig waren, zei u dat de communistische partij daar aanwezig was

evenals Hizb Al Umma, de NCP en JEM (zie gehoorverslag CGVS p.11). Gevraagd of er dan een

delegatie van JEM aanwezig was, zei u dat het universiteitsstudenten waren die lid zijn van deze partij.

Er werd u dan gevraagd welk soort beweging dat is, JEM, en wat u over hen weet waarop u zei dat het

een politieke partij is van Soedan. U zei dat u er niet zeker van was maar dat u denkt dat er een link is

met politieke groeperingen van het zuiden van Soedan maar uw kennis over JEM is beperkt zei u.
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Gevraagd of JEM dan actief is op de universiteit en of die activiteiten hebben, zei u dat ze

activiteiten hebben en dat ze meedoen aan de debatten met de andere politieke partijen. Toen u

dan gevraagd werd of JEM geen illegale beweging is, zei u dat ze activiteiten hebben die “niet

efficiënt” zijn en dat ze wel meedoen aan debatten me de andere politieke partijen (zie gehoorverslag

CGVS p.11).

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier werd gevoegd blijkt dat JEM een rebellenbeweging is die tegen de Soedanese

autoriteiten vecht, onder andere in de regio Darfoer en de staten Zuid Kordofan en Blauwe Nijl.

Dat JEM als politieke partij zou vertegenwoordigd zijn tijdens debatten aan een Soedanese universiteit

en dat deze zelfs activiteiten zouden organiseren voor studenten is dan ook compleet ongeloofwaardig.

Dat u als universiteitsstudent van Darfoerese origine niet weet wie of wat JEM is en zelfs

verklaart dat deze als politieke partij zou deelnemen aan debatten aan een universiteit is volledig

ongeloofwaardig.

U verklaarde tijdens uw gehoor op het CGVS ook dat u tijdens uw detentie ondervraagd werd en

gevraagd wat men dan van u wilde weten, zei u dat ze wilden weten wat uw relatie was met de

gewapende bewegingen van Darfoer. Gevraagd wie de gewapende bewegingen uit Darfoer dan zijn en

gevraagd of u namen kon geven van dergelijke bewegingen, zei u dat er geen kent (zie gehoorverslag

CGVS p.12).

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier werd gevoegd blijkt ook dat JEM in mei 2008 een grootschalige aanval uitvoerde

op Umdurman en Khartoem. Het gevolg van deze afgeslagen aanval was dat de Soedanese autoriteiten

in Khartoem en Umdurman op grote schaal mensen arresteerden die van Darfoer afkomstig waren.

Deze mensen werden het doelwit van de Soedanese autoriteiten omwille van hun etnische afkomst

(Darfoerese afkomst).

U verklaarde dat u geboren werd in Umdurman en nooit ergens anders gewoond hebt in Soedan (zie

gehoorverslag CGVS p.3).

Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd wat u kon zeggen over de aanval die

gebeurde in Umdurman in 2008, vroeg u of het ging over de aanval van Ibrahim Khalil (de stichter van

JEM, zie informatie in de blauwe map in het administratief dossier). U zei dan dat er niet veel gebeurde

in de zone waar u woonde en dat jullie geboren werden in Umdurman maar dat er andere mensen

aangevallen werden die nochtans niets te maken hadden met wat er gebeurde. Gevraagd wie Ibrahim

Khalil is, zei u dat hij een van de leiders is van een gewapende beweging in Darfoer. Gevraagd van

welke gewapende beweging vroeg u zich af of het de volksbeweging was waarna u zei dat u er niet

zeker van was (zie gehoorverslag CGVS p.16).

Het feit dat u niet eens de naam kent van de gewapende Darfoerese rebellenbeweging die

Umdurman aanviel in 2008 waarna mensen van Darfoerese origine in Umdurman en Khartoem

het slachtoffer werden van willekeurige arrestaties en willekeurig geweld omwille van hun etnie

en Darfoerese afkomst ondergraaft volledig uw, door u verklaarde, profiel als een persoon van

Darfoerese origine die in Umdurman woonde.

Omwille van de hierboven aangehaalde argumenten kan er dus ook geen enkel geloof gehecht

worden noch aan uw verklaringen dat u lid zou zijn van de Berti stam, noch dat u uit Darfoer

afkomstig zou zijn. Evenmin kan er dus geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat u als

student en lid van een Darfoerese studentenverering werd opgepakt tijdens een politiek debat

aan de universiteit.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u dus niet aannemelijk kunnen maken dat er 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.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u geen documenten neer.

C. Conclusie
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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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 12 oktober 2017 een schending aan van de artikelen 48/3 en

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: Vreemdelingenwet), van het

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.

Waar verweerder het vreemd vindt dat verzoeker niet op de hoogte is dat Darfoerse studenten in

Soedan volgens het DP (Darfur Peace Agreement) van 2006 en DDPD (Doha Document for Peace in

Darfur) vrijgesteld worden van schoolkosten, herneemt verzoeker dat hij en zijn medestudenten wel

degelijk inschrijvingsgeld moesten betalen. Hij legt uit dat, hoewel het aldus op papier overeengekomen

was dat studenten met Darfoerse herkomst geen inschrijvingsgeld dienden te betalen, het in de praktijk

helemaal anders was: iedereen diende inschrijvingsgeld te betalen.

Verzoeker wijst er daarnaast op dat hijzelf niet in Darfoer geboren is, maar zijn ouders wel. Hij merkt op

dat hij hoe dan ook inschrijvingsgeld diende te betalen. Verzoeker benadrukt dat hij zich inzette voor de

rechten van de Soedanese studenten die afkomstig waren uit Darfoer. Het feit dat hij inschrijvingsgeld

diende te betalen en niet op de hoogte was van de overeenkomsten van 2006 en 2011 doet geen

afbreuk aan zijn relaas en het feit dat hij aangesloten was bij de unie van de jongeren uit Darfoer.

Verzoeker herneemt dat hij deelnam aan een politiek debat op de universiteit. De mensen die aan het

debat deelnamen, waren allemaal studenten die sympathieën hadden voor de verschillende politie

partijen, alsook voor JEM. Verzoeker benadrukt nooit te hebben verklaard dat effectief leden van de

politieke partijen aanwezig waren op het debat. Er waren bijzonder veel studenten aanwezig, ook zij die

zich identificeerden met JEM. Verzoeker begrijpt niet wat hier ongeloofwaardig aan is.

Verzoeker wijst erop dat hij wel degelijk spontaan heeft verteld over de aanval in Umdurman in 2008

(CGVS-verslag, p. 16). Hij kende aldus wel degelijk de aanval op zijn dorp en de leider van de

rebellenbeweging. Hij merkt op dat hij op dat ogenblik ook nog erg jong was en zich de details van de

aanval niet meer kan herinneren. Hij was op dat ogenblik ook nog helemaal niet met politiek bezig.

Verzoeker verduidelijkt dat hij pas op de universiteit geïnteresseerd is geraakt in politiek, is opgekomen

voor zijn mening en hierdoor in de problemen is gekomen (CGVS-verslag, p. 10).

Verzoeker betoogt dat hij eveneens uitgebreid verteld heeft over het conflict in Darfoer en waarom hij

ertegen opkwam (CGVS-verslag, p. 15).

Verzoeker meent dat verweerder bijzonder onzorgvuldig te werk is gegaan en hem ten onrechte de

vluchtelingenstatus geweigerd heeft.

In hoofdorde wordt gevraagd “de betwiste beslissing van de Commissaris-Generaal voor de

Vluchtelingen en Staatlozen te hervormen.

en

verzoekende partij de vluchtelingenstatus te verlenen.

Subsidiair,

verzoekende partij de subsidiaire beschermingsstatus te verlenen

Uiterst subsidiair,

De bestreden beslissing ingevolge artikel 39/2 §1,2° Vreemdelingenwet te vernietigen teneinde het

CGVS toe te laten de nodige bijkomende onderzoeksmaatregelen te nemen en een nieuwe beslissing te

nemen.”.

2.2. Stukken

Bij aanvullende nota van 12 maart 2018 legt verweerder de COI Focus “Soedan. Risici bij terugkeer”

van 6 februari 2018 neer.
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2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, nrs. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante

elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn verzoek om internationale

bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op

individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle relevante informatie in

verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt

genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van

herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas

ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze

evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Verzoeker verklaart Soedan te zijn ontvlucht, nadat hij problemen kreeg met de Soedanese

autoriteiten omwille van zijn politieke activiteiten. De Raad hecht echter geen geloof aan verzoekers

politiek profiel en asielrelaas.

2.4.2. Vooreerst is verzoeker er niet van op de hoogte is dat studenten van Darfoerse afkomst al dan

niet inschrijvingsgeld moeten betalen en stelde hij zelf steeds inschrijvingsgeld te hebben betaald

(gehoorverslag van het CGVS van 7 augustus 2017 (hierna: CGVS-verslag), p. 8). Uit de informatie in

het administratief dossier blijkt nochtans dat Darfoerse studenten in Soedan volgens het DP (Darfur

Peace Agreement) van 2006 en het DDPD (Doha Document for Peace in Darfur) van 2011 vrijgesteld

worden van schoolkosten (rapport Amnesty International “Uninvestigated, unpunished. Human rights

violations against Darfuri students in Sudan”, p. 5). Verzoekers onwetendheid klemt des te meer nu het

al dan niet toepassen van deze vrijstelling de bron is van jaarlijks weerkerende disputen tussen de

studenten van Darfoer en de universiteiten en dit één van de belangrijkste oorzaken van geweld is

waarbij Darfoerse studenten betrokken zijn. Dergelijke vaststellingen ondergraven verzoekers

voorgehouden profiel van student van Darfoerse afkomst, die lid zou zijn geweest van een organisatie

‘de unie van de jongeren van Darfoer’ (CGVS-verslag, p. 4, p. 7).

2.4.3. Verzoeker volhardt in zijn verzoekschrift dat hij en zijn medestudenten wel degelijk

inschrijvingsgeld moesten betalen. Hij legt uit dat, hoewel het aldus op papier overeengekomen was dat

studenten met Darfoerse herkomst geen inschrijvingsgeld dienden te betalen, het in de praktijk helemaal

anders was: iedereen diende inschrijvingsgeld te betalen. De Raad merkt op dat verzoekers post factum

verklaringen in het verzoekschrift niet wegnemen dat verzoeker niet op de hoogte was van deze

vrijstellingen van betalen van inschrijvingsgeld voor Darfoerse studenten, noch over de commotie die

hierrond bestond.

Verzoeker wijst er daarnaast op dat hijzelf niet in Darfoer geboren is, maar zijn ouders wel. De Raad

merkt op deze toelichting slechts kan verbazen nu verzoeker verklaarde tot de Berti etnie te behoren,

wat een Afrikaanse stam uit Darfoer is (CGVS-verslag, p. 5). Verzoeker had wel degelijk dienen te

kunnen antwoorden op de voorvermelde eenvoudige vragen die rechtstreeks personen aanbelangen die

behoren tot etnieën afkomstig uit Darfoer. Daarenboven indien verzoeker zich inzette voor de rechten

van de Soedanese studenten die afkomstig waren uit Darfoer, moest hij redelijkerwijs ook op de hoogte

zijn van de situatie omtrent de inschrijvingsgelden. Verzoeker toont geen aansluiting met Darfoer of de

Berti aan.

2.4.4. Voorts stelde verzoeker dat hij heeft deelgenomen aan een politiek debat aan de universiteit,

waarbij de communistische partij, Hizb Al Umma, de NCP en JEM aanwezig waren (CGVS-verslag, p.

11).
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Uit informatie in het administratief dossier blijkt dat JEM als rebellenbeweging tegen de Soedanese

autoriteiten vecht, onder andere in de regio Darfoer en de staten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl

(Wikipediapagina “Justice and Equality Movement”). Verzoekers verklaringen, dat JEM als politieke

partij zou vertegenwoordigd zijn tijdens debatten aan een Soedanese universiteit en dat deze zelfs

activiteiten zouden organiseren voor studenten, zijn dan ook geheel ongeloofwaardig. Het is evenmin

aannemelijk dat verzoeker als universiteitsstudent van Darfoerse origine niet weet wie of wat JEM is en

zelfs verklaart dat deze als politieke partij zou deelnemen aan debatten aan een universiteit. Verzoeker

toont niet aan over politieke kennis of inzicht te beschikken. De Raad hecht geen geloof aan verzoekers

voorgehouden profiel.

2.4.5. Verzoeker herneemt in zijn verzoekschrift dat hij deelnam aan een politiek debat op de

universiteit. De mensen die aan het debat deelnamen, waren allemaal studenten die sympathieën

hadden voor de verschillende politieke partijen, alsook voor JEM. Verzoeker benadrukt nooit te hebben

verklaard dat effectief leden van de politieke partijen aanwezig waren op het debat. Verzoeker liet

nochtans ondubbelzinnig in het gehoorverslag optekenen: “Was er een delegatie van JEM aanwezig?”,

“Het zijn studenten van de universiteit die lid zijn van de partij.” (CGVS-verslag, p. 11).

2.4.6. Bovendien verklaarde verzoeker, wanneer hem tijdens het gehoor bij het CGVS werd gevraagd

waarover hij ondervraagd werd tijdens zijn detentie, dat “Ze wilden weten wat mijn relatie was met de

gewapende bewegingen in Darfoer, ze zeiden, jullie komen uit Darfoer, jullie staan zeker in contact met

groepen uit Darfoer.” (CGVS-verslag, p. 12). Vervolgens door de “protection officer” gevraagd wie die

gewapende bewegingen uit Darfoer dan zijn, stelde verzoeker “Nee, ik ken er geen. Ik heb geen enkele

link met hen, ze beschuldigden me ervan lid te zijn van die bewegingen.” (CGVS-verslag, p. 12). Dat

verzoeker JEM niet noemt, toont opnieuw aan dat verzoeker niet weet wat JEM inhoudt en ondergraaft

andermaal zijn voorgehouden profiel.

2.4.7. Voorts maakt verzoeker geenszins aannemelijk dat hij als persoon van Darfoerse origine quasi

zijn hele leven in Umdurman heeft gewoond (CGVS-verslag, p. 3). Immers, gevraagd naar de aanval op

Umdurman in 2008, bleek verzoeker de naam van de gewapende Darfoerse rebellenbeweging die

Umdurman aanviel niet te kennen (CGVS-verslag, p. 16). Nochtans blijkt uit de informatie in het

administratief dossier dat mensen van Darfoerse origine in Umdurman en Khartoem tijdens deze aanval

het slachtoffer werden van willekeurige arrestaties en willekeurig geweld omwille van hun etnie en

Darfoerse afkomst (Wikipediapagina “2008 attack on Omdurman and Khartoum”).

2.4.8. Verzoeker wijst erop dat hij wel degelijk spontaan heeft verteld over de aanval in Umdurman in

2008, dat hij op dat ogenblik ook nog erg jong was en niet bezig was met politiek bezig, kan niet

verschonen dat verzoeker niet wist dat JEM deze aanval had uitgevoerd. Bovendien was verzoeker in

2008 reeds 17 jaar, zodat kan verwacht worden dat verzoeker zich wel degelijk kan herinneren welke

groepering mensen van Darfoerse origine in Umdurman aanviel. Dat verzoeker hiervan niet op de

hoogte is, ondergraaft slechts verder zijn Darfoerse origine.

2.4.9. Uit voorgaande kan slechts worden afgeleid dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij de Berti

etnie heeft en van Darfoerse origine zou zijn. De Raad hecht evenmin geloof aan verzoekers

beweringen als student en lid van een Darfoerse studentenvereniging te zijn opgepakt tijdens een

politiek debat aan de universiteit, noch dat hij problemen zou kennen met de Soedanese autoriteiten.

Verzoekers vluchtrelaas is aldus niet geloofwaardig.

2.4.10. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift aldus tot het herhalen van het asielrelaas en het

beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de

bestreden beslissing, het geven van gefabriceerde post factum-verklaringen en het maken van

persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te

voeren.

2.4.11. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus
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2.5.1. 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 zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.5.2. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.6.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.6.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

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 achtentwintig mei tweeduizend achttien

door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


