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nr. 219 408 van 2 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. BRONLET

Haachtsesteenweg 55

1210 BRUSSEL

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 29 oktober 2018

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

staatlozen van 28 september 2018.

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.

Gelet op de beschikking van 19 december 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 januari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN DEN BROECK loco

advocaat R. BRONLET en van attaché E. GOOVAERTS, 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 verklaart een Soedanees staatsburger te zijn, afkomstig uit Kambo Osman (Gezira provincie) en

behorende tot de Tama etnie (een Afrikaanse stam oorspronkelijk afkomstig uit Darfoer). U werd op 30

september 2000 geboren in Al Hawgali, maar u groeide op bij uw grootmoeder in Kambo Osman,

provincie Gezira (ook gespeld Al Jazirah). Uw moeder hertrouwde na de dood van uw vader en ging in

de provincie Sennar wonen, in een dorpje tegen Dinder. In uw dorp moest u werken voor mensen van

de Arabische stammen, net zoals uw grootmoeder en iedereen van Afrikaanse afkomst.
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U werd niet betaald en had maar één maaltijd per dag. Omdat u van Afrikaanse afkomst was had u

geen toegang tot onderwijs of medische hulp. Uw familie was sinds 2005 in een stammenconflict binnen

de Tama etnie verwikkeld. Bij dit conflict waren in 2005 uw oom en twee zussen van uw grootmoeder

omgekomen. Sindsdien bleef het conflict aanslepen, waardoor u geen toegang had tot educatie of

andere hulp, maar slechts een slaaf kon zijn die voor zijn eten werkt. Eind 2014 zocht u uw moeder op

in Dender, u bleef er zes of zeven maanden, waarna u naar Port Sudan reisde, op zoek naar werk. U

had niet het geluk er werk te vinden en keerde na twee of drie maanden terug naar Kambo Osman.

Vandaaruit reisde u in 2015 naar het noorden van Soedan om in de goudmijnen te werken. Omdat er

veel diefstallen plaatsvonden besloot u ook daar te vertrekken, u verliet Soedan op 16 mei 2016 en

reisde naar Libië, waar u op 20 mei 2016 aankwam. U verliet Libië ongeveer een jaar later op 25 mei

2017 en kwam 30 mei 2017 in Italië aan. In augustus reisde u via Frankrijk naar België, waar u op

2 september 2017 aankwam. Op 5 september 2017 vroeg u internationale bescherming bij de Belgische

instanties.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit uw verklaringen en het administratief dossier blijkt immers dat u minderjarig bent. Om hier op

passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de

behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal: u werd gehoord door een

gespecialiseerd medewerker van het Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in

het bijzijn van uw voogd, en het persoonlijk onderhoud werd aangepast aan uw leeftijd. Gelet op wat

voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in

het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden, evenals dat u kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

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 stelt in Soedan een stammenconflict (zie notities van het persoonlijk onderhoud op het CGVS, p. 12,

17, 18) en moderne slavernij (zie CGVS, p. 11, 12) ontvlucht te zijn.

U verklaarde te behoren tot de Tama etnie, een niet Arabische (Afrikaanse) stam afkomstig uit Darfoer.

Wat betreft personen die tot een niet Arabische stam behoren die afkomstig is uit Darfoer dient gesteld

dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier is gevoegd (zie informatie in groene map van het administratief dossier) blijkt dat,

hoewel Darfoeri nauwlettender in de gaten worden gehouden door de Soedanese autoriteiten, de

meeste bronnen ervan overtuigd zijn dat de iemands etnische origine alleen geen voldoende reden is

om door de Soedanese veiligheidsdiensten lastig gevallen te worden. Ook de Deens-Britse fact-finding-

missie concludeert in haar rapport in 2016 dat ze geen specifieke informatie heeft ontvangen die

aantoont dat Darfoeri enkel en alleen om hun etnische afkomst worden vervolgd.

Uit deze informatie blijkt ook dat het mogelijk is dat Darfoeri studenten extra in het oog gehouden

worden omdat ze ervan verdacht worden sympathie te hebben voor rebellenbewegingen. Verder

benadrukken de meeste bronnen dat politieke activiteiten de belangrijkste reden zijn voor vervolging en

niet de etnische afkomst.

Bijgevolg kan niet gesteld worden dat het loutere feit te behoren tot een niet Arabische stam/etnie

afkomstig uit Darfoer op zich voldoende is om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling

in toepassing van artikel 1, A (2), van de Vluchtelingenconventie of te besluiten tot de toekenning van de

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. In deze

complexe context dringt zich dan ook vooreerst een individuele beoordeling op van de vraag naar

bescherming in het licht van de Vluchtelingenconventie of in het kader van artikel 48/4, §2, a) en b) van

de Vreemdelingenwet. Aangezien u geboren werd buiten Darfoer en opgroeide bij uw grootmoeder in

Kambo Osman, provincie Gezira (eveneens buiten Darfoer) (CGVS p. 5, 6), moet uw vrees voor

vervolging of uw risico op ernstige schade dus in concreto worden aangetoond.
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Er dient echter na uw gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

(CGVS) te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat er in uw hoofde

een gegronde vrees voor persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel

risico op ernstige schade in het kader van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet bestaat,

dit om onderstaande redenen.”

U kan in het geheel niet concretiseren op welke manier het conflict uit 2005, waarbij uw oom en

twee groottantes zouden zijn omgekomen, aanleiding zou hebben gegeven tot uw vertrek in 2015

(CGVS p. 8, 9). Gevraagd naar de gevolgen voor degene die uw oom en groottantes doodde, stelt u dat

er niets gebeurde, aangezien er geen wapens en weinig jongeren in uw familie zijn (CGVS p. 17).

Gevraagd op welke manier het conflict dan voortduurde, nadat uw familieleden werden doodgeschoten,

antwoordt u slechts dat ze de macht hebben om het verder te zetten. Gevraagd wat ze dan doen stelt u

dat ze elk lid van jullie familie of substam doodden en jullie er veel mensen door verloren. Gevraagd wie

jullie dan nog verloren, stelt u vaagweg dat ze na het conflict naar een ander dorp gingen, maar dat ze

jullie volgden en daarom niet kunnen werken buiten het dorp of voor de overheid. Uit uw eerdere

verklaringen blijkt nochtans dat u sinds uw prille jeugd opgroeide bij uw grootmoeder in Kambo Osman

(CGVS p. 5, 9) en dat u en uw grootmoeder dus in elk geval niet moesten wegvluchten, noch gedood

werden. Gevraagd om de betrokkenheid van de overheid toe te lichten, stelt u dat de overheid zwarten

niet helpt en de Arabieren alles controleren. (CGVS p. 17.) Er opnieuw op gewezen dat u stelde uit

Kambo Osman vertrokken te zijn omwille van het stammenconflict dat (nog steeds) gaande was

en gevraagd naar een specifiek incident dat u deed besluiten om te vertrekken, herhaalt u slechts dat

het conflict nog steeds doorging en u geen kans heeft op onderwijs of hulpverlening (CGVS p. 17, 18).

Ondanks het herhaaldelijk vragen van de ambtenaar naar recente problemen of incidenten in verband

met het stammenconflict, noemt u geen enkel concreet incident, tenzij de gebeurtenissen in 2005, die

bezwaarlijk kunnen gelden als aanleiding voor uw vertrek tien jaar later.

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ), gevraagd een

overzicht te geven van de feiten die tot uw vertrek geleid hebben, slechts stelde dat u in Soedan geen

eigendom of middelen had om naar school te gaan. Gevraagd of er iets gebeurde met autoriteiten of

medeburgers, stelde u niet uit een familie te komen die problemen had. (Zie ‘Vragenlijst CGVS’,

afgenomen door DVZ op 29/11/2017 en door u en uw voogd ondertekend, pt .3.5) Hierop gewezen

tijdens het gehoor stelt u dat u gevraagd werd of u problemen had met de overheid en dat u dit

ontkende. U stelt eveneens niet geweten te hebben wat er met de vragen bedoeld werd en hoe het

interview werkte. (CGVS p. 18.) Dit doet niets af aan de vaststelling dat u op de vraag of er iets

gebeurde met autoriteiten of medeburgers ontkennend antwoordde door te stellen dat u niet van een

familie komt die problemen had, en dat u het stammenconflict in het geheel niet aanhaalde, gevraagd

waarom u uit uw land bent gevlucht. Bovendien blijkt uit uw antwoorden dat u de vragen op zich wel

begreep, wat voldoende is om er naar waarheid op te antwoorden. (Zie ‘Vragenlijst CGVS’, afgenomen

door DVZ op 29/11/2017 en door u en uw voogd ondertekend.)

Van een kandidaat-vluchteling die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag verwacht worden dat hij alle elementen ter

ondersteuning van zijn verzoek om internationale bescherming op correcte wijze en zo accuraat

mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de aanleiding van zijn vertrek of vlucht uit zijn land van

herkomst zouden zijn geweest. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit vanaf het

begin. Ook van een zeventienjarige (uw leeftijd op het moment van uw onderhoud bij DVZ op

29/11/2017) kan verwacht worden dat hij zijn redenen voor vertrek kan toelichten, zeker indien hij op

eigen initiatief (CGVS p. 12) besloot te vertrekken. Dat u naliet het stammenconflict te vermelden, doch

enkel economische motieven aanhaalde als reden om uw land te ontvluchten, doet verder afbreuk aan

de geloofwaardigheid van uw verklaringen met betrekking tot het stammenconflict waarvoor u gevlucht

zou zijn. Bovendien verklaarde u tijdens uw gehoor voor het CGVS dat u, indien u in Noord Soedan geld

zou gekregen hebben, u Soedan niet verlaten zou hebben omdat u dan uw familie had kunnen helpen

(CGVS p. 14). Dit duidt opnieuw op economische motieven om uw land te verlaten en relativeert verder

de ernst van uw vrees bij terugkeer naar Soedan.

U verklaart verder dat u als Darfoeri van Afrikaanse origine door de Arabieren als slaaf behandeld werd

(CGVS p. 8). U hoedde de dieren van de man op wiens land u woonde en uw moeder en grootmoeder

deden huishoudelijk werk om jullie van voedsel te voorzien (CGVS p. 11). U kon niet naar school gaan,

maar slechts voor hen werken zodat u in het dorp kon blijven, zonder dat u betaald werd. De situatie

was hetzelfde voor uw moeder en zussen in Dinder. (CGVS p. 10.)
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U stelt dat u geen geld kon verdienen of studeren, dat de Arabieren jullie gebruikten, maar geen geld

gaven en u aldus besloot naar Egypte te gaan en weg te lopen voor de slavernij (CGVS p. 11, 12).

Bij uw stelling uit slavernij weggevlucht te zijn, dient te worden opgemerkt dat de situatie die

u beschrijft niet overeenkomt met een situatie van slavernij. Penibele economische

omstandigheden zijn niet hetzelfde als een situatie van slavernij. Moderne slavernij veronderstelt

immers een situatie van gedwongen arbeid of (veelal bij vrouwen) gedwongen huwelijk. Uit uw

verklaringen blijkt echter dat u vrij door Soedan kon reizen op zoek naar (ander) werk. U reisde immers

naar uw moeder in Dinder, vervolgens naar Port Soedan (waar u tevergeefs werk zocht), terug naar uw

grootmoeder in Kambo Osman en tenslotte naar Noord-Soedan, waar u enkele maanden in de

goudmijnen werkte in ruil voor een reis naar Libië (CGVS p. 9, 13, 14). Dit komt niet overeen met uw

bewering geen andere keuze gehad te hebben dan voor de Arabieren in uw dorp te werken (CGVS p.

16).

Uw verklaringen over uw situatie in Noord-Khartoem zijn bovendien weinig coherent. Zo stelt u enerzijds

dat u naar het Noorden ging op zoek naar goed werk of een betere situatie, maar de situatie was

hetzelfde als in Kambo Osman, u werd gebruikt en kreeg geen geld, u werkte voor niets, dus besloot u

via Egypte naar Libië te gaan (CGVS p. 11, 12). Bij DVZ verklaarde u anderzijds dat u 5000 Soedanese

pond betaalde voor uw reis naar Libië ‘zie ‘verklaring DVZ’ pt. 31). Indien u inderdaad steeds in slavernij

werkte en nooit geld kreeg voor uw werk, en uw familieleden zich in dezelfde positie bevonden (CGVS

p. 10), reist de vraag hoe u aan 5000 Soedanese pond kwam voor uw reis. Desgevraagd stelt u dat u

werkte voor een periode die overeenkwam met 5000 Soedanese pond (CGVS p. 14), wat niet meteen

hetzelfde is als ‘voor niets werken’.

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

administratief dossier is gevoegd (zie Darfur COI Compilation, ACCORD, september 2017), blijkt dat

gedwongen rekrutering en gedwongen arbeid in het verleden gerapporteerd werd in Darfoer zelf, en bij

het overheidsleger. Tevens is er sprake van discriminatie, niet Arabieren zullen minder snel

gerekruteerd worden bij de overheidstroepen en sneller geaffilieerd worden aan rebellenbewegingen.

Afrikaanse stammen of Darfuri’s worden door de Arabieren soms neerbuigend ‘slaaf’ genoemd. Dit is

echter niet hetzelfde als effectief in slavernij leven. Uit dezelfde informatie blijkt immers dat er wel

degelijk toegang tot educatie is voor Darfoeri buiten Darfoer. Zo blijken er zowel aan de universiteit van

Khartoem als de universiteit van Gezira Darfuri studenten te studeren. Wel weigeren de universiteiten

hen nog langer vrij te stellen van inschrijvingsgeld, wat in het verleden tot protesten van

Darfuri’s, schermutselingen en in sommige gevallen arrestaties en veroordelingen heeft geleid. Er zijn

echter geen redenen om aan te nemen dat Darfoeri buiten Darfoer per definitie een onmenselijk bestaan

lijden. Volgens de beschikbare informatie kunnen zij bijvoorbeeld in Khartoem, ondanks ernstige

restricties in het beoefenen van politieke activiteiten, doorgaans een normaal leven leiden. Aangezien u

vrij kon reizen binnen Soedan en geen problemen met de autoriteiten aanhaalt, kan niet worden

ingezien waarom dit voor u in Gezira (waar uw grootmoeder woont en waar u opgroeide, CGVS p. 5), in

Sennar (waar uw moeder woont en waar u enkele maanden verbleef, CGVS p. 9) of elders in Soedan

niet het geval zou zijn.

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

administratief dossier is gevoegd (zie COI Focus “Soedan: Risico bij terugkeer dd. 6 februari 2018) blijkt

verder dat het Britse Upper Tribunal in een zaak van 2016 besliste dat een afgewezen Soedanese

asielzoeker niet louter op basis van de gedwongen terugkeer of de afwijzing van een asielaanvraag

risico loopt op ernstige schade.

Uit deze informatie blijkt ook dat verschillende bronnen bevestigen dat er niet gesteld kan worden dat

personen van een niet Arabische etnie afkomstig uit Darfoer bij hun terugkeer uit het buitenland louter

omwille van hun etnische herkomst uit Darfoer risico lopen op vervolging.

Uit deze informatie blijkt wel dat afkomstig zijn uit Darfoer de mogelijke interesse van de

Soedanese veiligheidsdiensten verhoogt en dat studenten, in het bijzonder Darfoeri, als een ernstige

bedreiging worden beschouwd. Ook Soedanese opposanten lopen risico op vervolging bij terugkeer als

ze politiek actief zijn in het buitenland.

Verder blijkt uit deze informatie dat Soedanezen uit conflictgebieden zoals de regio Darfoer een ernstig

risico op mensenrechtenscheidingen lopen in geval van terugkeer naar Soedan.
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In dat opzicht moet er opgemerkt worden dat u niet afkomstig bent uit een conflictgebied in Soedan,

aangezien U verklaarde in Cambo Osman, provincie Gezira te wonen (CGVS p. 5).

Gelet op bovenstaande vaststellingen dient te worden geconcludeerd dat u er niet in geslaagd

bent aannemelijk te maken dat er in uw hoofde een gegronde vrees voor persoonlijke vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op ernstige schade in het kader van artikel 48/4

van de Vreemdelingenwet bestaat.”

Met betrekking tot de opmerkingen van de voogd in verband met de vertaling door de tolk, dient

opgemerkt dat de voogd in het geheel niet gevolgd kan worden in zijn bewering dat de vertaling

problematisch verlopen is (CGVS p. 19). Met betrekking tot de weinige woorden (vier in totaal) die de

tolk niet kon vertalen, dient opgemerkt dat dit op een volledig gehoor niet buitensporig is. Om te

beginnen getuigt het van professionaliteit dat de tolk aangeeft bepaalde woorden niet te kunnen

vertalen. De vraag werd dan geherformuleerd zodat de tolk hem correct kon vertalen voor de

asielzoeker. Hierbij dient opgemerkt dat u zelf aangaf de vragen verstaan te hebben. Gevraagd hoe het

gesprek liep in het Arabisch stelde u de vragen verstaan te hebben, maar niet te weten of u zelf

verstaan werd. Gevraagd of u specifieke problemen opmerkte, antwoordde u ontkennend. (CGVS p.

18.) Met betrekking tot de opmerking van de voogd dat de tolk soms korter sprak dan u, dient opgemerkt

dat de ene persoon bovendien meer tijd nodig kan hebben om dezelfde woorden uit te spreken en dat

het aantal seconden dat eenzelfde uitleg in de ene taal duurt daarenboven niet zomaar vergeleken kan

worden met het aantal seconden die men in een andere taal nodig heeft om hetzelfde uit te drukken. Dit

voor zover er inderdaad mogelijk kleine verschillen plaatsvonden tussen de tijd die u aan het woord was

en de tijd die de tolk aan het woord was. Dat de tolk slechts drie seconden gesproken zou hebben nadat

u vijftig seconden sprak, wordt door de Protection Officer die uw dossier behandelde met klem ontkend.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat in uw hoofde geen vermoeden van het

bestaan van een gegronde 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, kan worden vastgesteld.

U legt geen documenten voor die toelaten uw reisweg vanuit Soedan of uw identiteit na te gaan. Uit

het psychologisch attest dat u voorlegt blijkt dat u minstens twee keer op gesprek bent geweest bij

Nathalie Z., klinisch psychologe en psychotherapeute, alwaar u gelijkaardige verklaringen aflegde als

deze tijdens het gehoor. Bijgevolg wordt gesteld dat u worstelt met traumatische ervaringen die

instabiliteit en grote fragiliteit in uw psychisch evenwicht genereren. Specifiek worden slaapproblemen,

somatische problemen en terugkerende gedachten aan het verleden en de onmogelijkheid zich in de

toekomst te projecteren. Hierbij dient opgemerkt dat dat de asielprocedure voor elke asielzoeker in

meerdere of mindere mate stresserend is en een therapeut, die uiteindelijk is aangewezen op uw

verklaringen, kan nooit met zekerheid de oorzaak van eventuele psychische problemen achterhalen. In

elk geval blijkt nergens dat u niet in staat was om verhoord te worden in het kader van uw

asielprocedure, noch dat de door u voorgehouden problemen van die aard zijn om een negatieve

invloed te hebben gehad op de behandeling van uw verzoek. Het attest kan de bovenstaande

argumentatie met betrekking tot uw verzoek om internationale bescherming dan ook niet in een ander

licht plaatsen.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 29 oktober 2018 een schending aan van “artikel A, (2) van het

Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, goedgekeurd door de
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wet van 26 juni 1953”; “artikel 1, (2) van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31

januari 1967, goedgekeurd door de wet van 27 februari 1967”; “artikels 48/3 en 48/4, juncto artikel 62,

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

vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet)”; “artikel 4, punt 3, van de Richtlijn 2004/83/EC betreffende

de minimumnormen voor de verlening van de vluchtelingenstatus of van de subsidiaire

beschermingsstatus”; “de motiveringsplicht, zoals bepaald in artikelen 52 en 62 van de

Vreemdelingenwet”; “artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen”; “en de algemene zorgvuldigheidsplicht en het algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur”.

Verzoeker voert aan dat het CGVS “het feit dat 'Darfoeri' op een etnische afkomst duidt, veeleer dan op

een geografische afkomst” miskent. Verzoeker betoogt dat om te oordelen of verzoeker 'Darfoeri' is – en

bijgevolg lijdt onder de daaraan verbonden veiligheidsrisico's –niet moet gekeken worden naar de

'geografische' afkomst van verzoeker, maar wel naar de 'etnische' afkomst. Verzoeker verwijst naar de

COI Focus van 10 april 2018 en naar de COI Focus “Soedan: Risico bij terugkeer” van 6 februari 2018.

Bovendien besluit men volgens verzoeker in de bestreden beslissing onbegrijpelijk dat de

veiligheidssituatie van niet-Arabische Darfoeri buiten Darfoer niet precair is. Verzoeker haalt aan dat in

de meest recente COI, waarop de bestreden beslissing gebaseerd is, wordt gesteld dat weinig geweten

is over deze veiligheidssituatie. Verzoeker verwijst naar COI Focus “Soedan: Risico bij terugkeer” van 6

februari 2018, p. 27, p. 51. Verzoeker verwijst tevens naar de bij het verzoekschrift neergelegde recente

COI van het Britse Home Office van 20 september 2018, p. 8. Verzoeker voert verder aan dat ook het

EHRM in “A.F. t. Frankrijk” van 15 januari 2015 (80086/13) heeft geoordeeld dat het “loutere feit dat een

persoon tot een niet-Arabische Darfuri etnische groep behoort, een risico op vervolging teweegbrengt en

dat er geen mogelijkheid van interne verplaatsing in het land bestaat voor niet- Arabische Darfuris”.

Verzoeker meent dat de stelling dat verzoeker zou genieten van de mogelijkheid om vrij door Soedan te

reizen, niet alleen voorbarig is, ook in het geval dat ze zou kloppen, niets verandert aan de precaire

veiligheidssituatie.

Verder stelt verzoeker dat hij is gevlucht voor slavernij, verkrachting en stammentwisten. Verzoeker stelt

dat hij zowel in de vragenlijst, als tijdens zijn verhoor, een situatie die overeenkomt met slavernij

beschrijft, zoals dat wordt omschreven in de Internationale Verdragen van 1926 en 1956. Het betreft een

situatie die neerkomt op een onmenselijke behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM.

Verzoeker wijst erop dat de situatie die hij beschrijft overeenkomt met vormen van stammenslavernij

zoals die nog voorkomt in onder meer Soedan en Tsjaad en haalt een rapport van de Verenigde Staten

ingevolge een fact-finding mission in 2002 aan. Verzoeker stelt dat deze vorm van slavernij ook wel

wordt omschreven als “descent-based” slavernij en verwijst naar www.antislavery.org/slavery-

today/descent-based-slavery. Verzoeker verwijst nog naar andere rapporten (“Bureau International du

Travail, Informations sur le Travail forcé en Afrique, www.ilo.org”; “International Labour Organisation,

Une alliance mondiale contre le travail forcé, 2005, p. 46, www.ilo.org”; “Alliance 8.7, Estimations

mondiales du travail des enfants et de l'esclavage moderne 2017 - Fiche d'information régionale pour

l'Afrique, p. 4, www.ilo.org”). Verzoeker meent dat zijn verklaringen over het feit dat hij en zijn

stamgenoten als slaven behandeld worden niet ernstig werden onderzocht in de bestreden beslissing.

De vaststelling dat verzoeker heeft voldaan aan de verwachtingen van de mensensmokkelaars -

namelijk een bepaalde periode voor hen werken - komt er volgens verzoeker niet op neer dat er plots

sprake zou zijn van betaalde arbeid of dat de stam van verzoeker niet langer in een staat van slavernij

zou verkeren. Hij betoogt dat het feit dat de leden van de stam van verzoeker ‘slaaf’ genoemd worden

een belangrijke bijkomende aanwijzing is en geen 'fait divers' dat zomaar terzijde kan worden

geschoven. Verzoeker besluit dat de bestreden beslissing zijn verklaringen aangaande slavernij

onvoldoende onderzoekt en dat er minstens een juridisch foutieve en te enge invulling wordt gegeven

aan het begrip slavernij.

Ten slotte merkt verzoeker op dat in de bestreden beslissing geen alternatief voor hervestiging wordt

aangereikt en dat verzoeker in een situatie verkeert waarbij hij op geen enkele 'veilige' manier terug naar

Soedan kan worden gestuurd. Verzoeker verwijst naar het recente COI-rapport van het Britse Home

Office, p. 11-12. Verzoeker betoogt dat hij niet in aanmerking komt voor hervestiging in Khartoem, nu hij

geen ondersteunende netwerken in Khartoem heeft, hij geen enkel onderwijs heeft kunnen genieten en

hij volstrekt geen financiële middelen en heeft geen connectie met Khartoem heeft.



RvV X - Pagina 7

Verzoeker stelt dat de veiligheidssituatie van niet Arabische-Darfoeri in Khartoem hoe dan ook precair

is. Verzoeker betoogt dat aangezien alle rapporten de hervestiging van niet-Arabische Darfoeri elders in

Soedan uitsluiten, en de mogelijkheid van een hervestiging in Khartoem in casu uitgesloten is, het

onmogelijk is om verzoeker terug te sturen naar Soedan op basis van het non refoulement beginsel.

Voorts voert verzoeker aan dat zijn vluchtrelaas gedetailleerd en geloofwaardig is, niet tegengesproken

wordt door feitelijke elementen en steun vindt in talrijke rapporten over Soedan, niet-Arabische

Darfoeri's en slavernij in Oost-Afrika. In het verzoekschrift wordt opgemerkt dat “verzoeker daarmee ook

bedoelde dat hij vreesde voor zijn leven en zijn fysieke en mentale integriteit omwille van zijn behoren

tot de Tama-etnie. De vervolging manifesteert zich zowel door de slavernij onder de heersende

Arabische klasse in Gezira, als door geweldplegingen door andere, machtigere niet-Arabische

stammen, als door een overheid die niet ingrijpt, of, als ze ingrijpt, precies de stam van verzoeker het

hardst aanpakt.”. Er is dus duidelijk een vrees om vervolgd te worden, dan wel onmenselijk behandeld

te worden op grond van het ‘ras’, dan wel de ‘etnie’ van verzoeker.

Verzoeker merkt op dat de tolk Arabisch die aanwezig was bij het verhoor op 25 juli 2018 onvoldoende

de Engelse taal machtig was om verzoeker toe te laten de concrete elementen van zijn verhaal uiteen te

zetten of, desgevraagd, nader toe te lichten. Verzoeker verwijst naar de kanttekening van de voogd over

de tolk en de vertalingen tijdens het gehoor, opgemaakt na het lezen van de bestreden beslissing.

Verzoeker wijst bovendien op zijn eigen beperkte Arabische woordenschat.

Verzoeker wijst op het door hem voorgelegde psychologisch attest. De raadsman van verzoeker heeft

na afloop van het verhoor opgemerkt dat dit attest pas aan het einde van het verhoor aan bod is

gekomen, terwijl het misschien toch aanleiding had kunnen zijn tot een meer omzichtige vraagstelling.

Bij zijn verklaringen merkt verzoeker op dat hij maximaal 15 jaar oud was op het ogenblik dat hij zijn

thuisland heeft ontvlucht, te weten onmiddellijk nadat hij als ‘man’ de dreigingen ervoer zoals die voor

elke man van zijn etnie bestaan. Verzoeker benadrukt dat hij ongeschoold is en nog jong was en dat hij

aldus geen ‘volwassen’ blik heeft op de conflicten in Soedan. Hij beschrijft wat hij zelf heeft

meegemaakt.

Verzoeker concludeert dat het CGVS geen volledig onderzoek heeft gevoerd naar het risico voor

verzoeker in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst en merkt op dat de bestreden beslissing

geen melding maakt van zijn risicoprofiel als etnische ‘Tama’, noch van zijn jonge leeftijd, met onder

meer het gevaar van rekrutering door gewapende groepen. Daarnaast is het onderzoek naar de

veiligheidssituatie volgens verzoeker op zijn minst onvolledig omdat het CGVS de situatie van slavernij

waarin de Tama moeten overleven niet ernstig heeft onderzocht.

In hoofdorde wordt gevraagd om “de vluchtelingenstatus van verzoeker te erkennen;

In ondergeschikte orde, subsidiaire bescherming toe te kennen aan verzoeker;

In uiterst ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen voor verder onderzoek door het

CGVS”.

2.2. Stukken

Bij het verzoekschrift voegt verzoeker de “COI HOME OFFICE, Non-Arab Darfuri, 20 september 2018”.

Verweerder legt een verweernota neer op 10 december 2018.

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, nr. 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.
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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 verzoeker om internationale bescherming 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.

2.3.3. Verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift dat de tolk Arabisch die aanwezig was bij het verhoor op

25 juli 2018 op het CGVS onvoldoende de Engelse taal machtig was om verzoeker toe te laten de

concrete elementen van zijn verhaal uiteen te zetten of, desgevraagd, nader toe te lichten. Verzoeker

verwijst naar de kanttekening van de voogd over de tolk en de vertalingen tijdens het gehoor. Vooreerst

merkt de Raad op dat verzoeker zowel aan het begin als het einde van het persoonlijk onderhoud

aangaf dat hij de tolk verstond (notities, p. 2, p. 18), zodat er redelijkerwijs kan worden van uitgegaan

dat verzoeker wel degelijk goed verstond welke vragen hem werden voorgelegd. Met betrekking tot de

opmerkingen van de voogd in verband met de vertaling door de tolk, dient samen met het CGVS

opgemerkt dat de weinige woorden (vier in totaal: “Intention, significative, coherent, involved, woorden

die hij niet naar Arabisch kon vertalen”, notities, p. 19) die de tolk niet kon vertalen op een volledig

gehoor niet buitensporig is. Bovendien getuigt het van professionaliteit dat de tolk aangeeft bepaalde

woorden niet te kunnen vertalen en kan worden vastgesteld dat de vraag dan werd geherformuleerd

zodat de tolk hem correct kon vertalen voor de verzoeker om internationale bescherming. Met

betrekking tot de opmerking van de voogd dat de tolk soms korter sprak dan verzoeker, dient opgemerkt

dat de ene persoon meer tijd nodig kan hebben om dezelfde woorden uit te spreken, de ene meer

herhaalt dan de andere en dat het aantal seconden dat eenzelfde uitleg in de ene taal duurt

daarenboven niet zomaar vergeleken kan worden met het aantal seconden die men in een andere taal

nodig heeft om hetzelfde uit te drukken. Tot slot dient opgemerkt dat verzoeker ook in zijn verzoekschrift

niet aangeeft welke vertalingen dan onvolledig of foutief vertaald werden. Noch brengt hij in het

verzoekschrift of ter terechtzitting elementen aan die hij niet eerder kon verklaren of naderhand nog

wenste te verduidelijken. Dat de commissaris-generaal onzorgvuldig zou geweest zijn, kan niet blijken.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Verzoeker verklaarde Soedan te zijn ontvlucht omwille van een stammenconflict (notities van het

persoonlijk onderhoud van 25 juli 2018 (hierna: notities), p. 12) en moderne slavernij (notities, p. 11-12).

Verzoeker verklaarde te behoren tot de Tama etnie, een niet Arabische stam afkomstig uit Darfoer.

2.4.2. Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat Darfoeri algemeen genomen

nauwlettender in de gaten worden gehouden door de Soedanese autoriteiten. Zo worden Darfoeri

studenten vaak gediscrimineerd en worden ze van dichterbij gevolgd omdat ze verdacht kunnen worden

van sympathie voor rebellenbewegingen (COI Focus “Soedan. Darfoeri in Khartoem” van 10 april 2018,

p. 22-23). Anderzijds benadrukken deze bronnen dat in Soedan politieke activiteiten de belangrijkste

reden zijn voor vervolging en niet de etnische afkomst (COI Focus “Soedan. Darfoeri in Khartoem” van

10 april 2018, p. 21). De voorliggende bronnen stellen dat de etnische origine alleen geen voldoende

reden is om door de Soedanese veiligheidsdiensten (NISS) lastiggevallen te worden (COI Focus

“Soedan. Darfoeri in Khartoem” van 10 april 2018, p. 21). De Britse ambassade te Khartoem verklaart in

september 2016 geregeld contacten te hebben met Darfoeri organisaties zelf en daarnaast met

instellingen van de VN en andere ambassades in Khartoem. Geen van deze contacten maakt melding

van “etnische vervolging” van niet-Arabische Darfoeri buiten Darfoer. Ook de Deens-Britse fact-finding-

missie concludeert in haar rapport in 2016 geen specifieke informatie te hebben ontvangen die erop zou

kunnen wijzen dat Darfoeri enkel en alleen om hun etnische afkomst worden vervolgd. De Home Office,

VK komt tot eenzelfde de conclusie dat niet Arabische Darfoeri niet worden vervolgd louter omwille van

hun etniciteit (COI Focus “Soedan. Darfoeri in Khartoem” van 10 april 2018, p. 21).

Deze samenvattende conclusies werden getrokken uit de aan het administratief dossier toegevoegde en

geciteerde landenrapporten die blijken te steunen op vele rechtstreekse contacten (onder meer Darfur

Relief and Documentation, Centre (DRDC) analist voor Soedan en Oeganda, International Crisis Group

(ICG), Horn of Africa project co-directrice Waging Peace, een Soedanese journalist, een Soedanese
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mensenrechtenactivist, een Soedanese professor in de mensenrechtenwetgeving, Reeves E., Soedan-

expert en -consultant, François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard

University, Verney P., Sudan-expert, redacteur Sudan Update) en meerdere geschreven en

audiovisuele bronnen (onder meer : Amnesty International, Austrian Centre for Country of Origin &

Asylum Research and Documentation (ACCORD), Darfur. COI Compilation, 09/2017; United Nations

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Humanitarian Bulletin Sudan. Issue 13 | 22

May - 4 June 2017; Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT), Soedan: een land waarvan

de president gezocht wordt wegens genocide en oorlogsmisdaden, 20/12/2017; Security Council, Report

of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur, 27/10/2017;

Darfur Bar Association (DBA); en andere).

Uit voorgaande dient te worden afgeleid dat het loutere feit te behoren tot een niet-Arabische etnie

afkomstig uit Darfoer op zich onvoldoende is om te besluiten tot de erkenning van de status van

vluchteling in toepassing van artikel 1, A (2), van de Vluchtelingenconventie of te besluiten tot de

toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.4.3. In deze context dringt zich dan ook een individuele beoordeling op van de vraag naar

bescherming in het licht van de Vluchtelingenconventie of in het kader van artikel 48/4, § 2, a) en b) van

de Vreemdelingenwet. Verzoekers voorgehouden vrees voor vervolging of risico op ernstige schade

moet aldus in concreto worden aangetoond.

2.4.4. Verzoeker werd geboren buiten Darfoer en groeide op bij zijn grootmoeder in Kambo Osman,

provincie Gezira (eveneens buiten Darfoer) (notities, p. 5, p. 6).

2.4.5. Verzoeker verklaarde bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 29 november 2017: “Ik heb niets in

Soedan. Ik heb geen grond, geen huis, geen werk, niets. Mijn oma is oud en we hebben geen middelen

om me naar school te laten gaan. Momenteel woont mijn oma op haar werkplaats” (vragenlijst CGVS,

vraag 3.5). Uit deze verklaringen bij de DVZ blijkt dat verzoeker zijn verzoek om internationale

bescherming steunt op economische motieven. Verzoeker bevestigt, wanneer hem werd gevraagd of er

iets gebeurd is met autoriteiten of medeburgers: “Neen, ik kom niet van een familie die problemen had.”

(vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Verzoekers familie had aldus geen politieke problemen.

2.4.6. Tijdens zijn persoonlijk onderhoud bij het CGVS wijzigde verzoeker zijn verklaringen. Hij

verklaarde Soedan te zijn ontvlucht omwille van een stammenconflict uit 2005, waarbij zijn oom en twee

groottantes omkwamen (notities, p. 7-9), en omdat hij er in de slavernij zat (notities, p. 12). De

vaststelling dat verzoeker naliet het stammenconflict en slavernij te vermelden bij de Dienst

Vreemdelingenzaken terwijl dit naast economische redenen het enige asielmotief is, tast de

waarachtigheid ervan aan. Dit klemt te meer nu de verzoeker om internationale bescherming bij het

invullen van de vragenlijst op de Dienst Vreemdelingenzaken erop gewezen wordt dat van hem wordt

verwacht dat hij kort maar nauwkeurig de voornaamste elementen of feiten aangeeft die tot zijn vlucht

hebben geleid. Bovendien werden verzoekers verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken aan hem

voorgelezen in het Arabisch en heeft hij deze voor akkoord ondertekend zonder gebruik te maken van

de mogelijkheid om eventuele correcties aan te brengen, zodat hij zich uitdrukkelijk akkoord heeft

verklaard met de inhoud ervan. In tegendeel op de vraag of hij niets anders wenst toe te voegen of

aanvullingen heeft, stelde verzoeker louter “Neen.” (vragenlijst CGVS, punt 3.8). Ook tijdens het

persoonlijk onderhoud op het CGVS verduidelijkt verzoeker dat indien hij in Noord Soedan geld zou

gekregen hebben, hij Soedan niet verlaten zou hebben omdat hij dan zijn familie had kunnen helpen

(notities, p. 14). Deze verklaringen liggen allen in dezelfde lijn van zijn initiële economische motieven om

zijn land te verlaten.

2.4.7. De Raad ziet bovendien niet in – noch kon verzoeker aannemelijk toelichten – hoe het

stammenconflict uit 2005 aanleiding zou hebben geven tot verzoekers vlucht in 2015 (notities, p. 8-9).

Zo gaf verzoeker aan dat zijn familie geen repercussies nam ten aanzien van de moordenaar van

verzoekers oom en groottantes (“Waren er repercussies voor hem, nadat hij die mensen doodde? Het

werd een conflict?”, “Nee, we hebben geen wapens en in onze familie hebben we weinig jongeren, dus

er gebeurde niets.”, notities, p. 17) en voegde hij eraan toe dat het conflict voortduurde, omdat ze de

macht hadden om het verder te zetten (“U zei dat er drie mensen van uw familie omkwamen, dat is

natuurlijk ernstig, u zei dat het conflict nadien voortduurde en dat u omwille van het conflict vertrok. Op

welke manier duurde het conflict voort. wat gebeurde er nadat uw familie werd doodgeschoten?”,

“Omdat ze de macht hebben om het verder te zetten.”, notities, p. 17).
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Verzoeker stelde dat ze elk lid van zijn familie of substam doodden en dat ze er veel mensen door

verloren (“En wat doen ze?”, “Ze doden elk lid van onze familie of substam, we verloren veel mensen

hierdoor, we weten niet waar ze zijn.”, notities, p. 17), doch weet niet toe te lichten wie zij dan nog

verloren (“Wie verloren jullie nog?”, “Na het conflict, ze gingen naar een ander dorp, maar ze volgden

ons, daarom kunnen we niet werken buiten het dorp, of voor de overheid.”, notities, p. 17). Uit

verzoekers eerdere verklaringen blijkt nochtans dat hij sinds zijn prille jeugd opgroeide bij zijn

grootmoeder in Kambo Osman (notities, p. 5, p. 9) en dat verzoeker en zijn grootmoeder niet moesten

wegvluchten, noch gedood werden. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker, ondanks het

herhaaldelijk vragen van de protection officer naar recente problemen of incidenten in verband met het

stammenconflict, geen enkel concreet incident kan noemen, tenzij de gebeurtenissen in 2005, die

bezwaarlijk kunnen gelden als aanleiding voor zijn vertrek tien jaar later.

Vage verklaringen als “Omwille van dat conflict, omdat het nog steeds doorging, we hebben geen kans

op een goede educatie of hulp, enkel slaaf blijven en voor eten werken.” (notities, p. 17-18), kunnen niet

aantonen dat verzoeker zijn land verliet om politieke motieven, noch omwille van een oorlog of omwille

van het stammenconflict in 2005.

2.4.8. Waar verzoeker verklaarde uit de slavernij te zijn weggevlucht, dient te worden opgemerkt dat de

situatie die verzoeker beschrijft niet overeenkomt met een situatie van slavernij. Hoewel verzoeker zich

in zwakke economische omstandigheden bevond, kon tevens blijken dat hij in staat was vrij door

Soedan te reizen op zoek naar (ander) werk. Zo reisde verzoeker naar zijn moeder in Dinder,

vervolgens naar Port Soedan waar hij tevergeefs werk zocht, daarna terug naar zijn grootmoeder in

Kambo Osman en tot slot naar Noord-Soedan, waar hij enkele maanden in de goudmijnen werkte in ruil

voor een reis naar Libië (notities, p. 9, p. 13, p. 14). Verzoekers bewegingsvrijheid valt niet te verzoenen

met zijn bewering geen andere keuze gehad te hebben dan voor de Arabieren in zijn dorp te werken

(notities, p. 16).

2.4.9. Verzoeker legde voorts incoherente verklaringen af over zijn situatie in Noord-Khartoem. Zo gaf

verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud aan dat hij naar het noorden ging op zoek naar goed werk

of een betere situatie. Hij stelde dat de situatie echter gelijk was als deze in Kambo Osman. Hij werd

gebruikt kreeg en geen geld en dus besloot via Egypte naar Libië te gaan (notities, p. 11, p. 12).

Nochtans verklaarde hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat hij 5.000 Soedanese pond betaalde voor

zijn reis naar Libië (verklaring DVZ, punt 31). Indien verzoeker inderdaad steeds in slavernij werkte en

nooit geld kreeg voor zijn werk en verzoekers familieleden zich in dezelfde positie bevonden (notities, p.

10), kan niet worden ingezien hoe verzoeker aan 5.000 Soedanese pond kwam om zijn reis te

bekostigen. Gewezen op zijn eerdere verklaringen, antwoordde verzoeker dat hij werkte voor een

periode die overeen kwam met 5.000 Soedanese pond (notities, p. 14), wat bezwaarlijk voor niets

werken is. Dergelijke vaststellingen ondergraven verzoekers bewering dat hij in een situatie van slavernij

zou verkeerd hebben.

2.4.10. Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat personen van Darfoer, en in

het bijzonder die van Afrikaanse afkomst, discriminatie of maatschappelijke intimidatie kunnen

ondervinden. Zo worden Darfoeri’s soms neerbuigend ‘slaaf’ genoemd (ACCORD “Darfur COI

Compilation” van september 2017, p. 102) wat niet hetzelfde is als effectief in slavernij leven. Bovendien

zijn er geen redenen om aan te nemen dat Darfoeri buiten Darfoer per definitie een onmenselijk bestaan

lijden. Volgens de beschikbare informatie kunnen zij bijvoorbeeld in Khartoem, ondanks ernstige

restricties in het beoefenen van politieke activiteiten, doorgaans een normaal leven leiden (ACCORD

“Darfur COI Compilation” van september 2017, p. 102). Aangezien verzoeker vrij kon reizen binnen

Soedan, geen problemen met de autoriteiten aanhaalde en verklaarde dat zijn familie geen

moeilijkheden had met de overheid, kan niet worden ingezien waarom hij zich niet in Gezira (waar

verzoekers grootmoeder woont en waar hij opgroeide), in Sennar (waar zijn moeder woont en waar hij

enkele maanden verbleef) of elders in Soedan kan vestigen. Er zijn immers geen redenen om aan te

nemen dat verzoeker zich in een situatie van slavernij bevond, noch dat hij ingeval van terugkeer in een

situatie van slavernij zou terechtkomen.

De door verzoeker in zijn verzoekschrift aangehaalde rapporten beschrijven slechts algemeen een

mogelijke situatie in bepaalde delen van de Soedanese maatschappij maar nemen niet weg dat

verzoeker vrij kon reizen doorheen Soedan, stelde dat hij gewerkt heeft voor het equivalent van 5.000

Soedanese Pond en aangaf dat hij geen problemen kende met de autoriteiten.
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2.4.11. Verzoeker verwijst in het verzoekschrift naar de recente COI van het Britse Home Office van 20

september 2018 en stelt vast dat hierin wordt vermeld dat niet Arabische Darfoeri’s een risico lopen

ingeval van terugkeer naar Khartoem. De door verzoeker in het verzoekschrift aangehaalde alinea’s uit

deze COI blijken echter uit de context gehaald. Immers wordt geconcludeerd dat de beschikbare

landeninformatie niet aangeeft dat alle Darfoeri’s discriminatie en mensenrechtenschendingen

ondervinden die ernstige schade of vervolging uitmaken, en dat hoewel er discriminatie in de toegang tot

publieke diensten bestaat, er geen bewijs voorhanden is waarin algemeen sprake is van vervolging of

ernstige schade. Niet Arabische Darfoeri’s die niet eerder lastiggevallen werden - zoals in het geval van

verzoeker - of andere vormen van discriminatie en mensenrechtenschendingen ondergaan hebben door

de Soedanese overheid of groepen die aan hen verbonden zijn lopen dan ook geen reëel risico op

ernstige schade of vervolging (“COI HOME OFFICE, Non-Arab Darfuri, 20 september 2018”, p. 10-11).

Bovendien wordt expliciet vermeld dat er sinds de in het verzoekschrift aangehaalde rechtspraak uit het

Verenigd Koninkrijk in de “country guidance cases”, “AA (Niet-Arabische Darfuris-hervestiging) Soedan

CG [2009] UKAIT 00056” en “MM (Darfuris) Soedan (CG) [2015] UKUT 10 (IAC)” (5 January 2015)

voldoende bewijsmateriaal bekend raakte om van de conclusies in deze zaken af te wijken. Er wordt

uitdrukkelijk gesteld dat een individuele beoordeling van het risico en de feiten moet gebeuren op basis

van een analyse van de achtergrond van de verzoeker om internationale bescherming, als zijn

individuele omstandigheden en ervaringen in Soedan.

2.4.12. Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt verder dat het Britse Upper

Tribunal in een zaak van 2016 besliste dat een afgewezen Soedanese verzoeker om internationale

bescherming niet louter op basis van de gedwongen terugkeer of de afwijzing van een verzoek om

internationale bescherming risico loopt op ernstige schade (COI Focus “Soedan: Risico bij terugkeer”

van 6 februari 2018).

2.4.13. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat geen alternatief voor hervestiging wordt

aangereikt, merkt de Raad op dat verzoeker niet uit Darfoer, maar Gezira afkomstig is zodat

verwijzingen naar een gebrek aan hervestingsmogelijkheden in Khartoem niet dienstig zijn. Uit

verzoekers verklaringen blijkt overigens dat zijn familie op verschillende plaatsen buiten Darfoer

gevestigd is en dat verzoeker zelf gewerkt heeft in Noord-Soedan.

2.4.14. Uit het door verzoeker bij het CGVS voorgelegde psychologisch attest blijkt dat verzoeker zich in

een staat van grote fysieke en psychische kwetsbaarheid bevindt en dat hij specifiek slaapproblemen,

somatische problemen en terugkerende gedachten aan het verleden en de onmogelijkheid zich in de

toekomst te projecteren, heeft. Verder blijkt dat verzoeker tijdens zijn tweede bezoek aan de psycholoog

vertelde over zijn leven in Soedan, dat hij er slachtoffer was van racisme en discriminatie en geen

gewone jeugd heeft gehad, alsook over zijn detentie en slechte ervaringen in Libië. In deze benadrukt

de Raad dat het niet is omdat het psychologisch verslag verwijst naar verzoekers verklaringen, dat dit

ook zou impliceren dat hieruit een exclusief causaal verband met verzoeker asielrelaas zoals

aangehaald voor de asielinstanties, kan worden afgeleid, noch dat dit de waarachtigheid van de door

hem voorgehouden vervolging zou kunnen aantonen. Hierbij benadrukt de Raad dat psychologische

verslagen en attesten geen sluitend bewijs zijn voor de oorzaak en omstandigheden van de

vastgestelde psychologische problemen. Hoe dan ook blijkt nergens uit het attest dat verzoekers

problemen eventueel een invloed op zijn verklaringen zouden kunnen hebben, noch dat de door hem

voorgehouden problemen van die aard zijn om een negatieve invloed te hebben gehad op de

behandeling van zijn verzoek.

2.4.15. Waar verzoeker nog wijst op zijn jeugdige leeftijd merkt de Raad op dat verzoeker op het

moment van zijn vlucht uit Soedan reeds 17 jaar was en op heden 19 is, wijst de Raad erop

redelijkerwijs ook van een jonge persoon kan worden verwacht dat hij coherente en omstandige

verklaringen aflegt over zijn eigen leven en de gebeurtenissen in zijn omgeving die volgens verzoeker

de aanleiding waren van zijn vertrek uit Soedan. De Raad benadrukt dat verzoekers leeftijd niet inhoudt

dat zijn inherente verstandelijke vermogens zouden zijn aangetast (minstens wordt dit niet aangetoond)

of hem zouden verhinderen zijn vluchtmotieven te omschrijven.

2.4.16. Ter terechtzitting werden nogmaals de leefomstandigheden van verzoeker in Soedan benadrukt.

De Raad kan uit verzoekers verklaringen afleiden dat zijn familie steeds voor Arabische Soedanezen

werkten en zij een eenvoudig bestaan leidden. De Raad acht het mogelijk dat verzoeker zoals andere

mensen in Soedan met een lage scholingsgraad en zonder bijzondere kwalificaties, weinig economische

weerstand kon bieden tegen onderbetaling en/of een vorm van economisch uitbuiting.
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Ook kan aangenomen worden dat verzoeker, zoals hij zelf stelt, in Soedan weinig economische

mogelijkheden en vooruitzichten heeft om zijn familie te ondersteunen. Uit deze vaststellingen kan

echter geen vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag blijken. Om als vluchteling te worden

erkend dient de vreemdeling immers aan te tonen dat hij vervolgd wordt omwille van één van de in

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 (Vluchtelingenverdrag), vermelde

redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging.

2.4.17. Noch uit verzoekers verklaringen, noch uit het administratief dossier, noch uit andere elementen

van het verzoekschrift kan blijken dat verzoeker vreest in Soedan te worden vervolgd omwille van één

van de vermelde redenen in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

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.
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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 twee april tweeduizend negentien 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


