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nr. 225 700 van 3 september 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X en X

handelend als wettelijke vertegenwoordigers van het minderjarig kind X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. BAELDE

Gistelse Steenweg 229/1

8200 SINT-ANDRIES

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, handelend als wettelijke vertegenwoordigers van het minderjarig

kind X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 25 april 2019 heeft ingediend tegen de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 27 maart 2019.

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 24 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 juli 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. VERSCHRAEGEN loco

advocaat J. BAELDE en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS verklaarde u over de Soedanese nationaliteit te

beschikken en geboren te zijn op 29 mei 2012. U bent geboren in El Gadarif gelegen in het oosten van

Soedan. Uw eerste levensjaren woonde u in uw geboortestad samen met uw ouders.

Op een bepaald moment verliet uw vader Soedan en kwam naar Europa. Hij vestigde zich in Ierland.

Later verliet ook u samen met uw moeder Soedan en trok naar Frankrijk waar jullie een verzoek om
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internationale bescherming indienden. Uw vader vervoegde jullie nadien in Frankrijk. Tijdens de

asielprocedure verbleven jullie in een opvangcentrum in de buurt van Parijs. Op 9 mei 2018 overleed uw

vader in zijn slaap in het opvangcentrum. Na het overlijden van uw vader besloot uw moeder naar

Oostende te komen waar uw oom (de broer van uw vader) en diens gezin woont. Uw moeder was op

dat moment zwanger en had het erg moeilijk na het overlijden van uw vader. Ze besloot eveneens

om de asielprocedure in Frankrijk stop te zetten. Op 14 juli 2018 besloot uw moeder vrijwillig terug te

keren naar Soedan. Ze verkoos ervoor om u bij het gezin van uw oom onder te brengen in Oostende.

Sindsdien verblijft u bij uw familie in Oostende waar u ook schoolloopt. U heeft nog contact met uw

moeder die in Soedan beviel van uw zusje. Op 19 juli 2018 besloot uw familie om voor u een verzoek

om internationale bescherming in te dienen bij de bevoegde 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, als niet-begeleide

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald werd er u een voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure;

werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de

diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een

professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in

het bijzijn van uw voogd en advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren

en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met

uw jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.

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.

Uw voogd en advocaat halen in uw hoofd de gebrekkige veiligheidssituatie in uw regio van herkomst

aan, net als een gebrek aan opvang en zorg in geval een terugkeer van u naar Soedan (zie notities

persoonlijk onderhoud, dd. 7 februari 2019, p.7-8). Ze voegen eraan toe dat u zich in een uitzonderlijke

situatie bevindt en dat de best mogelijke optie – in het kader van uw welzijn en welbevinden – een

duurzaam verblijf bij uw oom en diens gezin in België is (na het overlijden van uw vader en de terugkeer

van uw moeder naar Soedan in 2018).

Vooreerst kan gesteld worden dat het CGVS begrip opbrengt voor de moeilijke situatie waarin u zich

bevindt. Het is echter de taak van het CGVS om de persoonlijke nood aan bescherming te onderzoeken

en te toetsen ten opzichte van uw land van herkomst in de zin van de Vluchtelingenconventie en in

tweede orde in de zin van de definitie van subsidiaire bescherming. Na grondige analyse van de door

uw voogd en advocaat aangehaalde asielmotieven komt het CGVS echter tot de conclusie dat de

aangehaalde 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 niet aan de orde is

in uw persoonlijk geval. Volgende bedenkingen kunnen gemaakt worden bij de door u aangehaalde

asielmotieven in het kader van uw verzoek om internationale bescherming.

Ten eerste kan het volgende opgemerkt worden wat betreft het motief met betrekking tot uw oom die

reeds in 2000 in België een verzoek om bescherming indiende bij de Belgische instanties nadat hij een

kritisch boek over een bepaalde stroming binnen de Islam in Soedan zou hebben geschreven. Zo dient

bemerkt te worden dat de asielaanvraag van uw oom met een negatief antwoord werd beëindigd door

de Belgische bevoegde instanties (zie dossier CGVS X. M., A.) wegens een gebrek aan

geloofwaardigheid, dat deze aangehaalde feiten teruggaan naar een periode van meer dan twintig jaar

geleden – nog voor uw geboorte – en dat de (vrijwillige) terugkeer van uw moeder naar Soedan een
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dergelijke vrees verder ondermijnt. Bijgevolg kan geconcludeerd worden dat deze door u aangehaalde

vrees niet geloofwaardig is.

Ten tweede haalt uw advocaat de gebrekkige veiligheidssituatie in uw regio van herkomst in Soedan

aan als reden waarom u niet kan terugkeren naar Soedan. Ze verwijst hierbij naar de recente protesten

tegen het beleid van de aan de macht zijde president Bashir – onder meer in Al Gadarif (zie

neergelegde documenten toegevoegd aan het administratieve dossier). Uit een beoordeling en evaluatie

van de veiligheidssituatie in uw land van herkomst Soedan door het CGVS komt echter naar voren dat u

niet afkomstig bent uit een conflictgebied in Soedan (aangezien u aangeeft uit El Gadarif afkomstig te

zijn). Uit de informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt en waarvan een kopie bij het

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

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. 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. In dat opzicht moet er dus opgemerkt worden dat u niet afkomstig bent uit een conflictgebied in

Soedan, aangezien u verklaarde in El Gadarif te hebben gewoond. De recente betogingen en

manifestaties in Soedan en de reactie hierop door de Soedanese autoriteiten wijzigen dit beleid van het

CGVS niet.

Ten derde halen uw voogd en uw advocaat aan dat u zich in een bijzonder moeilijke persoonlijke

situatie bevindt sinds het overlijden van uw vader en de vrijwillige terugkeer van uw moeder naar

Soedan. Uw voogd en advocaat betogen onder meer dat u geen (voldoende) opvang of zorg zou

kunnen genieten in uw land van herkomst in geval van een eventuele terugkeer en dat het in het kader

van uw welzijn beter zou zijn dat u bij het gezin van uw oom in België zou wonen en opgroeien. Hierbij

betoogt het CGVS ten eerste dat dit argumenten van humanitaire aard betreffen waarvoor verwezen

wordt naar de hiervoor voorziene procedures. Het argument dat u geen opvang en zorg zou kunnen

genieten in uw land van herkomst werd bovendien niet gestaafd. Uw moeder keerde in 2018 vrijwillig

terug naar Soedan waar ze beviel van uw jongere zus. Uw voogd en advocaat stellen dat uw moeder

nog steeds te kampen heeft met psychologische problemen en niet in staat zou zijn om u op te voeden,

maar laten in het midden of er andere familieleden zijn die zich over u zouden kunnen ontfermen,

aangezien u anderzijds aangeeft dat u nog bij andere familieleden van u in El Gadarif inwoonde voor uw

vertrek uit Soedan in 2018 (zie notities persoonlijk onderhoud, p.4). Zoals voorheen gesteld kan begrip

worden opgebracht voor uw moeilijke persoonlijke situatie, maar anderzijds dient het CGVS te besluiten

dat u niet in aanmerking komt voor het statuut van vluchteling, noch voor de status van subsidiaire

bescherming omwille van het ontbreken aan een nood aan bescherming in de zin van de Conventie van

Génève of in de zin van de definitie van subsidiaire bescherming.

U legt tot slot geen documenten neer die bovenstaande conclusie kan ombuigen of wijzigen.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat in

uwen hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève

in aanmerking kan worden genomen, 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

de subsidiaire bescherming zou lopen.

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 Minister belast met 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 de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In een eerste middel wordt de schending aangevoerd van artikel 48/3 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
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vreemdelingen (hierna de Vreemdelingenwet) iuncto de materiële motiveringsplicht en de

zorgvuldigheidsnorm.

Verzoeker verwijst naar de principes bij de beoordeling van het verzoek tot internationale bescherming

door een minderjarige. Verzoeker dient als minderjarige, die niet kan rekenen op steun van zijn familie,

gezien te worden als behorende tot een sociale groep, dewelke vatbaarder is voor een individuele vrees

voor vervolging. Verzoeker haalde tijdens het verhoor immers aan dat zijn vader gestorven is en dat zijn

moeder lijdt aan een psychische depressie, waardoor zij niet meer in staat is om voor verzoeker te

zorgen. Onder stuk 9 wordt een medisch verslag van 30 mei 2018 voorgelegd, waaruit blijkt dat de

moeder van verzoeker lijdt aan een ernstig stresssyndroom naar aanleiding van een bloeding in het

centrale zenuwstelsel. Tevens verklaart zij zelf niet in staat te zijn voor haar kind te zorgen en liet zij

verzoeker bij de oudere broer van zijn vader in België.

Inmiddels wordt al het nodige gedaan door de nonkel en tante van verzoeker om ook zijn zus naar hier

te halen, aangezien het duidelijk is dat de moeder van verzoeker ook niet voor haar zorgen kan instaan.

Verder is de oma van verzoeker intussen overleden aan acute leukemie. Op heden blijven er in Soedan,

naast de moeder, enkel nog de grootvader en de tante van verzoeker over; zij zijn echter beiden niet in

staat voor verzoeker te zorgen. Aldus wordt door verzoeker aangetoond dat hij geen adequate zorg

heeft in zijn land van herkomst. Verzoeker behoort als alleenstaande minderjarige aldus tot een sociale

groep, waardoor hij uit vrees voor zijn leven, gelet op zijn zwakke positie als 6-jarige kind, niet kan

terugkeren naar zijn land van herkomst.

“Bovendien wordt verzoeker nog steeds gezocht door een familie in KARTHOUM, waar de moeder van

verzoeker voor zijn geboorte werkte als huishoudhulp. Zij werd echter door die familie mishandeld en

misbruikt en raakte op een gegeven moment zwanger door één van de zonen van de familie. De

moeder van verzoeker slaagde er echter in om de familie te ontvluchten, maar verloor op dat moment

haar baby. Niet veel later werd zij evenwel opnieuw zwanger, ditmaal van verzoeker, waardoor de

familie in KARTHOUM meent dat verzoeker de zoon is van één van hen. Dit vormt eveneens een

bijkomend probleem voor verzoeker.”

In een tweede middel wordt de schending aangevoerd van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet iuncto

de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsnorm.

Verzoeker dient immers te worden beschouwd als een minderjarig kind van amper 6 jaar oud, dat niet

kan rekenen op (adequate) steun en opvang van zijn familie (zie supra) en bijgevolg riskeert om ernstige

schade op te lopen bij terugkeer naar zijn land (en regio) van herkomst.

Het blijkt dat bij kinderen seksueel geweld in Soedan veelvuldig voorkomt. Ondanks dat dit iets minder

voorkomt in de niet-conflictgebieden, blijkt dit toch ook daar de harde realiteit te zijn. Verzoeker riskeert

te moeten overleven als straatkind bij terugkeer naar zijn land van herkomst. Verzoeker heeft geen

andere mogelijkheden tot opvang, aangezien hij niet terecht kan bij zijn familie en de

opvangvoorzieningen in Soedan ontoereikend zijn. Verzoeker verwijst naar landeninformatie.

Verzoeker stelt ook dat de situatie in Soedan op heden onrustwekkend is. Recent werd immers, naar

aanleiding van verschillende protesten, voormalig président Omar-al Bashir gearresteerd en

overgebracht naar de gevangenis nadat een staatsgreep door het leger had plaatsgevonden (stuk 14).

Deze protesten zorgen voor heel wat onrust en zelfs voor dodelijke taferelen in de regio van herkomst

van verzoeker. Gelet op de veelvuldige protesten en de erbarmelijke omstandigheden in zijn regio van

herkomst riskeert verzoeker dan ook als zesjarig kind, dat niet kan rekenen op zorg van zijn moeder en

of andere familie, ernstige schade op te lopen bij zijn terugkeer.

2.1.2. Verzoeker voegt volgende stukken bij het verzoekschrift:

- paspoort Elwaleed A. G.;

- paspoort verzoeker;

- Overlijdensakte vader van verzoeker;

- Attest samenstelling gezin dd, 24.04.2018;

- Verklaring M. H. van 13.07.2018 en verklaring M. H. van 11.06.2018;

- Attest school;

- Medisch attest M. H.;

- Psychologisch verslag verzoeker;

- Algemeen Ambtsbericht SOEDAN 2017;

- “Handbook on procedures and criteria for determining refugee status and guidelines on international

protection under the 1951 convention and the 1967 protocol relating to the status of refugees”, p. 42-47;

- “Guidelines on international protection: Child Asylum Claims under Articles 1(A) 2 and 1(F) of the 1951

Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees”, p. 17-28;
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- Krantenartikel: “Soedan: Bashir gevangen gezet, leger neemt het land in handen”;

- Krantenartikel: “Change in people's hearts': anti-Bashir protests put Sudan at a crossroads”;

- Attest pleegzorg.

2.1.3. Verzoeker brengt een aanvullende nota bij (“zittingsnota”), gedateerd op 1 juli 2019. Verzoeker

verwijst naar bijgevoegde krantenartikelen en stelt dat de gevaarlijke toestand niet meer kan worden

ontkend.

Verzoeker verwijst verder naar een reportage van Rudi V. en naar een krantenartikel waarin de oom en

pleegvader van verzoeker getuigt over de situatie. Verzoeker voert aan dat deze reportage in hoofde

van verzoeker een bijkomend element is waaruit blijkt dat zijn oom als opposant openlijk kritiek uit op de

militairen die actueel aan de macht zijn.

Verzoeker voegt drie krantenartikelen toe.

2.1.4. Ter zitting legt verzoeker twee krantenartikelen, respectievelijk van 2 en 3 juli 2019, neer die

betrekking hebben op de situatie in Soedan.

Beoordeling

2.2.1. Omwille van hun inhoudelijke onderlinge verwevenheid worden beide middelen samen

behandeld.

2.2.2. Verzoeker stelt in het verzoekschrift: “Bovendien wordt verzoeker nog steeds gezocht door een

familie in KARTHOUM, waar de moeder van verzoeker voor zijn geboorte werkte als huishoudhulp. Zij

werd echter door die familie mishandeld en misbruikt en raakte op een gegeven moment zwanger door

één van de zonen van de familie. De moeder van verzoeker slaagde er echter in om de familie te

ontvluchten, maar verloor op dat moment haar baby. Niet veel later werd zij evenwel opnieuw zwanger,

ditmaal van verzoeker, waardoor de familie in KARTHOUM meent dat verzoeker de zoon is van één van

hen. Dit vormt eveneens een bijkomend probleem voor verzoeker.”

De Raad stelt echter vast dat voormelde feiten op geen enkel moment werden aangebracht tijdens het

gehoor van verzoeker op het CGVS, waar verzoeker was vergezeld van zijn advocaat en voogd.

Aangezien voormelde feiten voor het eerst en zonder begin van bewijs worden aangevoerd in het kader

van het beroep, dienen ze gekwalificeerd te worden als loutere beweringen waaraan geen geloof kan

worden gehecht.

2.2.2. Verzoeker stelt dat hij behoort tot een sociale groep omdat hij als minderjarige bij terugkeer geen

steun zal hebben van familie, slachtoffer kan worden van seksueel geweld en geen opvang zal hebben.

Verzoeker stelt dat naast zijn moeder enkel nog zijn grootvader en de tante van verzoeker overblijven;

deze zijn echter niet in de mogelijkheid om voor verzoeker te zorgen.

Te dezen stelt de Raad vast dat verzoekers moeder in Soedan woont, daar het leven heeft geschonken

aan zijn zusje en dat uit het gehoorverslag niet naar boven komt dat het voor zijn moeder onmogelijk

zou zijn om verzoeker, naast zijn later geboren zus, ook op te nemen. Hoewel aangenomen kan worden

dat de moeder van verzoeker ingevolge het overlijden haar echtgenoot (verzoekers vader) het

psychisch niet eenvoudig heeft, worden er echter geen nuttige of dienstige elementen bijgebracht

waaruit geloofwaardig blijkt dat zij niet in staat zou zijn verzoeker in haar gezin op te nemen. Er worden

evenmin nuttige elementen bijgebracht waaruit zou blijken dat de moeder van verzoeker, na haar

vrijwillige terugkeer naar Soedan, in een problematische situatie zou zijn terechtgekomen die in haar

hoofde een vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade aantonen.

De loutere verwijzing naar landeninformatie en de niet gestaafde situatie van andere familieleden kan

niet leiden tot het besluit dat verzoeker in zijn land van herkomst geen opvang zou hebben. Verzoeker

maakt niet aannemelijk dat zijn moeder actueel in een problematische situatie de zuster van verzoeker

opvoedt of dat zij bij deze opvoeding geen steun heeft van ander familieleden. Hoewel uiteraard begrip

kan worden opgebracht voor verzoeker omdat hij op jonge leeftijd zijn vader verloor en hij thans goed

blijkt te aarden bij zijn pleegfamilie in België, betreffen dit elementen die los staan van het verzoek tot

internationale bescherming, in casu de beoordeling van een vrees voor vervolging dan wel een reëel

risico op ernstige schade.
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2.2.3. Verzoeker verwijst naar het profiel van zijn oom en pleegvader die aanzien zou worden als

opposant ingevolge onder meer een aantal gezegden in de krant De Standaard en een medewerking

aan een reportage van R. Vranckx.

Te dezen stelt de Raad vast dat in het verzoekschrift geen concreet verweer wordt gevoerd ten aanzien

van de motivering die luidt: “Ten eerste kan het volgende opgemerkt worden wat betreft het motief met

betrekking tot uw oom die reeds in 2000 in België een verzoek om bescherming indiende bij de

Belgische instanties nadat hij een kritisch boek over een bepaalde stroming binnen de Islam in Soedan

zou hebben geschreven. Zo dient bemerkt te worden dat de asielaanvraag van uw oom met een

negatief antwoord werd beëindigd door de Belgische bevoegde instanties (zie dossier CGVS 00/19044

E. M., A.) wegens een gebrek aan geloofwaardigheid, dat deze aangehaalde feiten teruggaan naar een

periode van meer dan twintig jaar geleden – nog voor uw geboorte – en dat de (vrijwillige) terugkeer van

uw moeder naar Soedan een dergelijke vrees verder ondermijnt. Bijgevolg kan geconcludeerd worden

dat deze door u aangehaalde vrees niet geloofwaardig is.”

De vaststelling dat verzoekers oom duiding geeft in een reportage en kritiek uitoefent op de gevolgen

van de machtswissel in Soedan, is evenmin voldoende om in hoofde van verzoeker een risico op

vervolging te laten ontstaan. Er wordt geen afdoende bewijs aangebracht dat verzoeker, zijn jonge

leeftijd mee in acht genomen, een vrees voor vervolging zou hebben in Soedan omwille van een aantal

verklaringen van zijn oom in een Vlaamse televisiereportage of krantenartikel.

2.2.4. De veiligheidssituatie in Soedan ingevolge de machtswissel en daarmee gepaard gaande

gewijzigde situatie, is niet van dien aard dat verzoeker een vrees voor vervolging zou lopen. Verzoeker

is afkomstig uit een regio die blijkens de niet-betwiste vaststellingen in de bestreden beslissing behoort

tot een gebied dat geen conflictgebied is.

De evenementen ingevolge de machtswissel, zoals gestaafd door verzoeker door middel van

persberichten, kunnen evenmin leiden tot het besluit dat verzoeker ingevolge zijn profiel als zesjarige

wiens vader is overleden, een vrees voor vervolging zou ondergaan.

2.2.5. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.6. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2,

a) en b), van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hij zijn

voorgehouden vluchtelingenrechtelijke vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Uit de door verzoeker bijgebrachte landeninformatie kan niet afgeleid worden dat verzoeker in

aanmerking komt voor het bepaalde in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Hoewel uit de

artikelen blijkt dat de demonstraties hebben geleid tot doden en gewonden, blijkt uit de informatie ook

(zie artikel ter zitting neergelegd: “Sudan, ‘Organised liquidation By Sudan Militia” van drie juli 2019) dat

er in El Gedaref, verzoekers regio van herkomst, slechts melding wordt gemaakt van enkele tientallen

gewonde en gedetineerde demonstranten. Uit deze onlusten ingevolge de machtswisseling kan echter

geen situatie worden afgeleid waaruit kan blijken dat er in verzoekers regio van herkomst een gewapend

conflict zou zijn ingevolge hetwelk verzoeker door zijn loutere aanwezigheid een reëel risico op ernstige

schade zou lopen.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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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 drie september tweeduizend negentien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


