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nr. 229 799 van 4 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X alias X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. VAN WALLE

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X alias X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op

24 augustus 2018 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 25 juli 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 4 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN WALLE 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 verklaarde dat uw naam H.M.I. luidt, en dat u sinds uw geboorte steeds in Soedan heeft verbleven, tot

uw vertrek uit Soedan, aan het einde van het jaar 2014. Uw vader was een Somaliër, die door de familie

van uw moeder werd gedood, voordat u en uw tweelingbroer, Hu., geboren werden. Uw moeder was lid

van de Zaghawa-stam, afkomstig uit Noord-Darfoer. U verklaarde te zijn geboren in de stad El-Fasher,

op 1 januari 1995. Uw moeder stierf bij de bevalling. U werd daarna opgevoed door uw grootmoeder

aan moederszijde. U vertrok samen met uw grootmoeder en broer naar Khartoem wanneer u zes jaar

oud was.
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De familie van uw moeder wilde immers u en uw broer doden omwille van uw Somalische vader,

waarvan uw moeder zwanger werd zonder te zijn gehuwd. Uw grootmoeder nam jullie mee naar

Khartoem, in de buurt Karton-Kassala, wijk El- Baraki. U groeide er op, en u volgde er Koran-school. U

heeft nooit regulier onderwijs gevolgd. Vanaf het jaar 2003 speelde u ook voetbal bij het Al-Nassar-team

van de wijk Blok Zes. In het jaar 2010, wanneer u vijftien jaar oud was, stierf uw grootmoeder. Uw broer

en u moesten het huis verlaten, en verbleven gedurende acht maanden bij een vriendin van uw

grootmoeder, wiens echtgenoot een bewaker was in een school. Daarna kwamen jullie op straat terecht,

jullie verbleven in Bahri, op de markt of in de werkplaatsen in de wijk El-Bakari. U heeft verschillende

jobs uitgevoerd, en leefde steeds op straat.

In de maand september van het jaar 2013 vonden er verschillende protesten plaats in de stad

Khartoem. Op woensdag 25 september 2013, rond elf à twaalf uur, was u op de markt met een aantal

vrienden, in de wijk Hadj Yussuf. U zag dat er protesten aan de gang waren, en besloot om eraan deel

te nemen, omdat u vaak werd lastiggevallen en gearresteerd door de politie, zonder reden, en dit moe

was. Rond halfvier begonnen de veiligheidsdiensten kogels af te vuren op de menigte. U bent gewond

geraakt, en ging naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis werd u opgemerkt door een veiligheidsagent, en

meegenomen naar een onbekende plaats. U werd er een maand vastgehouden en gefolterd. U werd

beschuldigd van brandstichting in overheidsgebouwen. U werd uiteindelijk doorverwezen naar de

rechtbank, in de maand november van het jaar 2013, samen met vier anderen. U werd er veroordeeld

tot twee jaar gevangenisstraf. Na twee à drie dagen, werd u echter vrijgelaten, omdat de leider van de

wijk zich borg stelde voor u en de vier andere veroordeelden. U moest zich daarna wekelijks aanmelden

bij het politiekantoor. Aan het einde van het jaar 2014 verliet u Soedan. U stelde ook

geen identiteitsdocumenten of rechten te hebben in Soedan, omdat u de familie van uw vader en

moeder niet kent. Dit was eveneens een reden voor uw vertrek uit Soedan.

U reisde naar Libië, alwaar u bijna twee jaar verbleef. Daarna reisde u met de boot naar Italië. Via

Frankrijk, reisde u naar Duitsland. U wilde daarna verder reizen naar Noorwegen, maar werd in

Denemarken tegengehouden, en uiteindelijk keerde u terug naar Duitsland. U diende er een verzoek in

tot internationale bescherming, op 7 november 2016, maar dit verzoek werd afgewezen in het kader van

de Dublin-procedure, omdat uw vingerafdrukken in Italië reeds werden genomen. U keerde niet terug

naar Italië, maar reisde door naar België, met het doel om uiteindelijk naar Groot-Brittannië te reizen. U

kwam aan in België in de maand april of mei, van het jaar 2017. U werd in de maanden mei en juni

verschillende malen aangetroffen op Belgisch grondgebied zonder geldige verblijfsdocumenten. Op 29

juni 2017 werd u in het gesloten centrum voor illegalen te Merksplas geplaatst. U zou worden

teruggeleid naar Italië, maar deze procedure werd uiteindelijk stopgezet. In de maand september heeft u

een gesprek gehad met een delegatie van de Soedanese autoriteiten, met het oog op uw identificatie. U

werd uiteindelijk geïdentificeerd als de heer A.M., geboren op 1 januari 1995, op een onbekende plaats.

Er werd op uw naam een laissez-passer afgegeven, en men heeft gepoogd u terug te leiden naar

Soedan, in de maand oktober van het jaar 2017. U heeft zich echter verzet. Op 20 oktober 2017 diende

u een verzoek in tot internationale bescherming, in België.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet worden

vastgesteld dat u op de dag van het persoonlijk onderhoud, namelijk 5 juni 2018, een psychologisch

attest heeft neergelegd. Naar aanleiding van dit attest, werd u voldoende tijd gegeven om na te denken

over uw antwoorden, en werd aangegeven dat u een pauze kon vragen wanneer u daartoe de nood

voelde. Derhalve kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd werden en dat u in de

gegeven omstandigheden heeft kunnen voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt

dat u een persoonlijke vrees voor vervolging heeft, zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie,

of een reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt, zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.

Vooreerst, dient opgemerkt, dat uw laattijdig verzoek tot internationale bescherming in

België, afbreuk doet aan de ernst van de door u voorgehouden vrees voor vervolging in uw land

van herkomst, namelijk Soedan. U verklaarde Soedan te hebben verlaten aan het einde van het jaar

2014 (zie notities CGVS, p.26). U kwam op 25 oktober 2016 aan in Italië, en reisde daarna door naar

Duitsland, alwaar u een verzoek tot internationale bescherming heeft ingediend, op 7 november 2016

(zie Verklaring DVZ, p.11, punt 37). U zou worden teruggeleid naar Italië, maar u wachtte deze

repatriëring niet af en reisde door naar België (zie Verklaring DVZ, p.8, punt 22 en notities CGVS, p.8).

U kwam er aan in de maand april of mei 2017 (zie Verklaring DVZ, p.11). U diende pas een eerste

verzoek om internationale bescherming te België in op 20/10/2017. Er dient opgemerkt dat u zes

maanden heeft gewacht alvorens een verzoek tot internationale bescherming in te dienen in

België.
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Nochtans kan redelijkerwijs worden verwacht dat een persoon die een oprechte vrees voor

vervolging koestert, binnen een redelijk termijn internationale bescherming verzoekt. Dat u zes

maanden zou wachten met het indienen van een verzoek, om zo uw asielmotieven uiteen te

kunnen zetten, is dan ook danig weinig aannemelijk en doet afbreuk aan de door u

geopperde vervolgingsfeiten die zich in Soedan zouden hebben voorgedaan. Te meer, omdat u

doorheen deze zes maanden – waarin u illegaal in België verbleef – meerdere malen met de autoriteiten

in aanraking kwam. Zo werd u tijdens uw verblijf in België verschillende malen aangetroffen zonder

geldige verblijfsdocumenten (zie Conclusies van de raadkamer van de Nederlandstalige correctionele

rechtbank te Brussel, in het administratieve dossier). Echter, nadat u met de autoriteiten in contact

kwam in de maanden mei en juni van het jaar 2017 - dit op 18/05/2017, 02/06/2017, 14/06/2017 en

29/06/2017, waarbij u telkens een bevel om het grondgebied te verlaten, gegeven werd - heeft u op

geen enkel moment de kans gegrepen om internationale bescherming aan te vragen in België. U bleek

slechts een verzoek tot internationale bescherming in te hebben ingediend, nadat u werd opgesloten in

het Centrum voor illegalen te Merksplas, nadat u werd geïdentificeerd door de Soedanese delegatie, en

men heeft gepoogd om u naar Soedan terug te leiden (zie Verzoekschrift advocaat, p.3, in

het administratieve dossier). U werd dan ook geconfronteerd met deze vaststelling, en zodoende werd u

gevraagd om welke redenen u slechts een verzoek tot internationale bescherming heeft ingediend

wanneer men had gepoogd om u te repatriëren (zie notities CGVS, p.9). U antwoordde slechts dat u in

het begin nog niet wist of België een goed of een slecht land was, en u zei dat u van plan was om met

anderen naar Groot-Brittannië te reizen. Wanneer u in de gevangenis [het gesloten centrum in

Merksplas] werd opgesloten, werd u geen keuze meer gegeven en werd u gedwongen om bescherming

te vragen, en uw vingerafdrukken af te geven. Er dient opgemerkt dat deze verklaringen absoluut

niet afdoende zijn. Dat u niet van plan was om in België internationale bescherming aan te

vragen als u er aankwam, en daarenboven pas bescherming vroeg wanneer u daartoe werd

gedwongen, ondermijnt enkel de ernst van de door u verklaarde vervolgingsfeiten, die zich in

Soedan hebben voorgedaan.

Bovendien, kunnen er zich ook vragen worden gesteld over uw eerdere verblijfplaatsen in Europa. Zo

stelde u tijdens het interview bij de dienst Vreemdelingenzaken dat u op 25 oktober 2016 in Italië bent

toegekomen, dat u op 7 november 2016 internationale bescherming vroeg in Duitsland, maar dat u

daarna, via Frankrijk, onmiddellijk naar België kwam (zie Verklaring DVZ, p.8, punt 22). Echter, wanneer

u tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS werd gevraagd of u ooit nog andere namen heeft

gevoerd, stelde u dat u altijd H.M.I. heeft gebruikt, maar dat het probleem met de naam M.A. is ontstaan

wanneer u in Denemarken bent tegengehouden (zie notities CGVS, p.5). U stelde een Soedanese man

te hebben ontmoet in Italië, die u overtuigde om mee te reizen naar Noorwegen (zie notities CGVS, p.6).

Er dient opgemerkt dat u nergens in uw interview voor de Dienst Vreemdelingenzaken gewag

heeft gemaakt van uw verblijf in Denemarken en Noorwegen. Zelfs wanneer u bij de Dienst

Vreemdelingenzaken letterlijk werd gevraagd om een overzicht te geven van uw reisweg naar België,

bleek u deze landen absoluut niet te hebben vermeld (zie Verklaring DVZ, p.11, punt 37). U zei enkel

vanuit Italië, via Frankrijk, naar Duitsland te zijn gereisd, en daarna naar België. Dat u opeens – tijdens

het persoonlijk onderhoud voor het CGVS – wél verklaarde ook in andere Europese landen te

hebben verbleven, doet enkel het geloof in de oprechtheid van uw verklaringen wankelen.

Alsook, wat betreft uw naam en identiteit, zijn uw verklaringen absoluut niet overtuigend. Zo zei

u dat u een Soedanese man heeft leren kennen in Italië, die u overtuigde om mee te reizen naar

Noorwegen (zie notities CGVS, p.6). De man is uiteindelijk in Noorwegen overleden, en u werd

gearresteerd in Denemarken, waarna u de naam M.A. heeft opgegeven, omdat u bang was om naar

Soedan te worden teruggestuurd, en omdat u geen paspoort had. U stelde dat u een andere naam had

opgegeven, omdat u uw vingerafdrukken niet wilde afgeven in Denemarken. U kreeg echter de keuze

om internationale bescherming aan te vragen, of terug te gaan naar Duitsland. U besloot geen

internationale bescherming aan te vragen in Denemarken, en u keerde terug naar Duitsland. U

stelde uw werkelijke naam opgegeven te hebben in Duitsland, namelijk H.M.I., maar u zei dat de Duitse

autoriteiten niet in staat waren om uw familienaam aan te passen omdat u reeds in Denemarken de

naam M.A. had opgegeven (zie notities CGVS, p.6). Uiteindelijk werd uw naam in Duitsland aangepast

naar H.M.A.. Het dient opgemerkt, dat uw verklaringen wars zijn van enige logica. Het kan immers

niet worden ingezien om welke redenen u - die verklaarde een gegronde vrees voor vervolging te

koesteren in zijn land van herkomst, namelijk Soedan – weigerde om internationale bescherming

aan te vragen in Denemarken. U verklaarde echter dat u geen bescherming wilde vragen in

Denemarken, omdat u door de tolk werd aangeraden dit niet te doen, gezien u moslim bent. Maar deze

opmerkingen van de tolk terzijde, is het absoluut niet duidelijk om welke redenen u een valse

naam, namelijk M.A., zou opgeven, in uw zoektocht naar internationale bescherming, in Europa.
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Tevens blijkt u, in het kader van uw verzoek om internationale bescherming te Duitsland, opgegeven te

hebben dat u geboren zou zijn in de stad Kutum, hoewel u voor het CGVS verklaarde geboren te zijn in

de stad Fasher. Uit het administratieve dossier blijkt eveneens dat u, bij uw aankomst in Italië, ook de

naam H.M.A. had opgegeven (zie Dublinprocedure Italië, in blauwe farde 'landeninformatie', in het

administratieve dossier). Echter, u gaf in Italië op dat uit Zuid-Soedan afkomstig was, en niet uit de

regio Darfoer, in Soedan, zoals u vermeldde voor de Belgische autoriteiten, en gaf u er eveneens een

verschillende geboortedatum [06/11/1991] op. Verder, dient opgemerkt, dat de naam waaronder u

uiteindelijk geïdentificeerd werd door de Soedanese delegatie, M.A. luidt (zie administratief dossier), wat

er op wijst dat u geenszins uw werkelijke naam heeft verteld bij uw confrontaties met verschillende

Europese autoriteiten. Zodoende wijst dit erop dat uw naam wel degelijk M.A. luidt, en u steeds gebruik

heeft gemaakt van aliassen tijdens uw verblijf in Europa.

Verder, bovenop het feit dat er verwarring heerst omtrent uw werkelijke identiteit, kan u ook

uw beweerde etnische herkomst, namelijk als lid van de Zaghawa-stam, geboren in Noord-

Darfoer, niet aannemelijk maken. Zo stelde u dat uw vader afkomstig was uit Somalië, en dat uw

moeder behoorde tot de Darfoerese stam Zaghawa (zie notities, p.10). U zou eveneens tot de leeftijd

van zes jaar in de Noord-Darfoerese stad El Fasher hebben gewoond, totdat uw grootmoeder u en uw

broer meenam naar de hoofdstad Khartoem (zie notities CGVS, p.6 en p.10). U verbleef tot de leeftijd

van zes jaar in de stad El Fasher (zie notities CGVS, p.13). Echter, blijkt u niets over uw stam,

Zaghawa, of uw kindertijd in El-Fasher te kunnen vertellen, waarbij u zich beroept op het feit dat u niets

weet, omdat u nog een kind was wanneer u in El Fasher woonde (zie notities CGVS, p.10). Nochtans

stelde u te zijn opgevoed door uw grootmoeder aan moederszijde tot de leeftijd van vijftien jaar

(zie notities CGVS, p.16). Redelijkerwijs kan dan ook verwacht worden dat u, gezien u tot de

leeftijd van vijftien jaar onder de hoede van uw grootmoeder leefde, op zijn minst een

persoonlijke kennis van de stam Zaghawa heeft. Dit bleek echter geenszins het geval. Zo wist u dat

er subclans waren onder de Zaghawa, maar kon u er geen enkele opnoemen, en wist u eveneens niet

welke subclan uw moeder had (zie notities CGVS, p.10). U weet niet of u de eerste zes jaar van uw

leven nog in de Zaghawa-stam verbleven heeft, u weet enkel dat uw grootmoeder u uit de stam haalde

(zie notities CGVS, p.15). U stelde ook de taal Zaghawa niet te spreken, en deze ook nooit met uw

grootmoeder gesproken te hebben (zie notities CGVS, p.16). U kent geen enkel woord in het Zaghawa.

Verder, herinnerde u zich ook niets over uw verblijf bij de Zaghawastam, en gaf u uiteindelijk aan zich

niet te herinneren of u de eerste zes jaren van uw leven überhaupt bij de Zaghawa heeft geleefd (zie

notities CGVS, p.15). Opnieuw dient vastgesteld dat deze verklaringen uiterst merkwaardig zijn. U

leefde immers nog tot uw zes jaar in Darfoer, en werd daarna tot uw vijftien jaar opgevoed door

uw grootmoeder, die eveneens lid was van de Zaghawa-stam. Dat u nooit over uw eigen stam

met haar zou hebben gesproken, en zelfs geen noties heeft van de taal, is dan ook danig

weinig aannemelijk. Zeker, gezien u wel algemeenheden kon vertellen over een aantal

huwelijkstradities van Darfoerese stammen, die u in de stad Khartoem heeft leren kennen (zie notities

CGVS, p.15). U zou na het zien van deze tradities vragen gesteld hebben over deze tradities aan uw

grootmoeder, die u er meer uitleg over verschafte. Dit is des te opmerkelijk, gezien u blijkbaar wél

sprak over deze algemene huwelijkstradities bij andere stammen met uw grootmoeder, maar niet

over uw eigen stam, Zaghawa en uw daartoe behorende familie. Zo bleek u ook niet te weten hoe

uw ouders elkaar hebben ontmoet, en wie uw vader heeft vermoord, maar enkel dàt hij werd vermoord

door de familie van uw moeder , en dat uw grootmoeder daarom het contact met haar familie had

verbroken (zie notities CGVS, p.13). U wist zelfs niet hoe uw grootvader – de echtgenoot van uw

grootmoeder – heette (zie notities CGVS, p.12). Dit in tegenstelling tot het feit dat u – iets later

tijdens het persoonlijk onderhoud – wel stelde dat u het heerlijk zou vinden om gewoon één familielid te

kennen, om uw rechten te kunnen vragen (zie notities CGVS, p.14). U bleek hier echter geen enkele

moeite voor te hebben gedaan. En sterker nog, u bleek de situatie in uw geboortestreek Darfoer

ook absoluut niet te volgen. Het enige wat u zich nog herinnerde van de stad El Fasher, was de grote

markt en het vluchtelingenkamp Zam Zam (zie notities CGVS, p.13). U stelde vaagweg dat deze

vluchtelingen ontheemd waren tijdens de conflicten (zie notities CGVS, p.14). U kon echter geen uitleg

geven over deze conflicten, u wist niet om welke redenen ze waren gestart, en u volgde op geen enkele

manier de ontwikkelingen in Darfoer, wanneer u reeds in Khartoem verbleef. Tenslotte, wanneer werd

gevraagd wat er gebeurd was in Darfoer wanneer jullie Darfoer hebben verlaten, stelde u daar geen

informatie over te hebben (zie notities CGVS, p.14). U stelde Darfoer te hebben verlaten omdat

uw familie u had willen doden om schaamte te vermijden. Gevraagd hoe u dan nog zes jaar in Darfoer

kon blijven, wanneer uw familie u al die tijd heeft willen doden, moest u opnieuw het antwoord schuldig

blijven. U stelde pas het verhaal over uw familie te weten te hebben gekomen wanneer u vijftien was en

naar informatie heeft gevraagd [aan uw grootmoeder].
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Aldus, dient geconcludeerd, dat u uw werkelijke identiteit en herkomst absoluut niet

aannemelijk heeft weten te maken, zowel door het gebruik van verschillende aliassen tijdens uw

verblijf in Europa, als uw onwetendheid over uw stam Zaghawa, uw regio Darfoer, en uw

beduidende desinteresse in de gebeurtenissen die in Darfoer plaatsvinden -en vonden.

Zodoende, wordt ook de geloofwaardigheid van uw verdere verklaringen, en die van uw algehele

asielrelaas, reeds op ernstige wijze ondermijnd.

Vervolgens, wat betreft uw verklaringen dat u heeft deelgenomen aan protesten in de stad Khartoem, in

het jaar 2013, en dat u daarbij werd gearresteerd, dient vastgesteld dat er verschillende

eigenaardigheden en incoherenties te bemerken zijn in uw verhaal, waardoor de algehele

geloofwaardigheid van uw relaas verder onder druk komt te staan.

Ten eerste, kan niet ingezien worden om welke redenen u aan deze protesten zou hebben

meegedaan. Zo was u slechts vaag op de hoogte van de redenen van deze protesten, en was het zeer

onduidelijk om welke redenen u er zelf aan deelnam, en met wie. Zo bleek u al zeer vaag en beperkt in

uw verklaringen wanneer u de kans kreeg om in vrij relaas uw wedervaren uiteen te zetten (zie notities

CGVS, p.18). U zei enkel vaagweg dat u aan een protest had deelgenomen, dat u door een kogel werd

verwond, en dat u nadien werd gearresteerd. Verder, zei u geen lid te zijn van een groep of een partij,

maar gewoon één van de mensen te zijn die stenen gooiden en dingen aan het afbreken waren (zie

notities CGVS, p.20). U bleek slechts zeer summier te kunnen vertellen om welke redenen deze

protesten waren begonnen. Zo kon u enkel – zeer algemeen - stellen dat de protesten gingen over het

verhogen van de prijzen van levensmiddelen, en de marktprijzen, en u stelde dat er ook geen

transport was (zie notities CGVS, p.19). Opnieuw gevraagd wat dan de aanleiding was voor de start van

deze protesten, herhaalde u enkel dat de uitgaven voor levensmiddelen verhoogd waren, en dat

mensen daartegen protesteerden (zie notities CGVS, p.19). U voegde eraan toe dat ze ook

eigendommen van de regering in brand staken. U wist niet waar de protesten waren begonnen in

Soedan, en u stelde enkel te weten dat ze ook in de wijk Hadj Yusuf waren, en dat mensen u vertelden

dat er een protest was, en dat er ook protesten doorgingen in de wijk Bahry (zie notities CGVS, p.26).

Het dient opgemerkt dat u slechts in beperkte mate op de hoogte bent van de redenen voor deze

protesten en de manier waarop deze gestart zijn in Soedan, en de stad Khartoem. Dat u zich –

zeker gezien u ook gearresteerd, mishandeld en veroordeeld zou zijn geweest omwille van uw

deelname aan deze protesten – niet beter over de redenen zou hebben geïnformeerd, doet dan

ook afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw deelname aan deze protesten. Bovendien, bleken

uw acties, en de redenen voor uw eigen deelname aan deze protesten, dan ook uitermate roekeloos,

zeker gezien u stelde reeds eerder lukraak te zijn gearresteerd omwille van diefstal of moord in uw wijk

(zie notities CGVS, p.24). Gevraagd wat uw reden was om aan de protesten deel te nemen, stelde u

opnieuw dat u niet tot een groep behoorde, maar zei u vaagweg dat u zag dat alle mensen buiten

kwamen, en gezien u de politie moe was, die u reeds verschillend keren had gearresteerd, besliste u

aan de protesten deel te nemen (zie notities CGVS, p.27). U stelde geen plan te hebben gehad, en niet

met voorbedachten rade te hebben deelgenomen. U zag enkel mensen op straat die dingen braken en

meenamen, en u heeft toen met hen meegedaan. U kent echter geen namen van deze mensen,

waarmee u samen heeft geprotesteerd. Gevraagd of er mensen bij u waren die u kende op dat

moment, zei u dat er mensen waren, die ook [na uw veroordeling] door de borgsteller zijn

vrijgelaten. Opnieuw gevraagd of u [op het moment van uw deelname aan de protesten] samen met

mensen was die u kende, zei u dat u samen was met een groep mensen die normaal naar de markt

gingen, waarvan sommigen rookten, anderen stalen en nog anderen dingen kapot maakten. Wanneer u

gevraagd werd wat de namen waren van deze mensen, bleek u zich die – verbazend genoeg – niet te

herinneren, en voegde u eraan toe dat u ze anders moet uitvinden. Nogmaals werd gesteld dat u had

verteld dat er mensen van uw wijk ook gearresteerd waren, en opnieuw werd u gevraagd of u dan geen

namen van hen kent. U stelde uiteindelijk dat u en een andere persoon, genaamd B., van uw wijk

gearresteerd werden, maar u bleek B. slechts gezien te hebben wanneer u voor de rechtbank bent

geleid. Het dient opgemerkt dat u absoluut niet kan aangeven wie er bij u was, op de markt, op

het moment dat u besliste om deel te nemen aan de protesten. Nochtans had u aangegeven, dat u

wel degelijk met een groep optrok waarmee u normaal gezien op de markt was (zie notities CGVS,

p.20).

Ten tweede, wat betreft uw arrestatie door de leden van de Soedanese veiligheidsdienst, dient

opgemerkt, dat u hierover warrige en tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. U stelde dat u werd

gearresteerd op een woensdag, maar dat ze [de veiligheidsdiensten] u initieel niet wisten te arresteren,

en dat u naar het ziekenhuis ging voor behandeling (zie notities CGVS, p.19). U was immers gewond

geraakt door een kogel (zie notities CGVS, p.18). U zei dat u rond 16u naar het ziekenhuis ging, dat u

een behandeling kreeg, en werd genaaid, maar dat één van de veiligheidsagenten na de behandeling

naar de dokter ging om te vragen wat er met u was gebeurd (zie notities CGVS, p.19-20).



RvV X - Pagina 6

De dokter vertelde hem dat u gewond bent geraakt door een kogel, en daarop werd u door

de veiligheidsagent meegenomen. Niet veel later tijdens het persoonlijk onderhoud, zei u – duidelijk

tegenstrijdig aan uw eerdere verklaringen – dat u de dokter zelf verteld had dat uw wonde door een

kogel was veroorzaakt, en dat de politie misschien dichtbij u stond toen u dit heeft verteld (zie notities

CGVS, p.22). Nochtans had u niet veel eerder verklaard, dat de dokter u helemaal niet gevraagd had

wat de wonde veroorzaakt had, gezien er zeer veel mensen gewond waren, en er in het ziekenhuis een

chaos heerste (zie notities CGVS, p.22). Het is zeer opmerkelijk dat u niet op een eenduidige

manier kan aangeven op welke manier u door de veiligheidsdiensten bent meegenomen.

Bovendien stelde u dat u de enige was die in het ziekenhuis werd gearresteerd (zie notities CGVS,

p.22). Dit terwijl u eveneens had gezegd dat er chaos heerste in het ziekenhuis en dat zeer veel mensen

gewond waren, zoals u. Dat u alleen zou worden meegenomen uit het ziekenhuis, omdat u een

kogelwond had aan uw hand, terwijl u beweerde dat zeer veel personen in het

ziekenhuis gewond waren, is dan ook danig weinig aannemelijk. Bovendien, bleek u ook niet te

weten waarheen ze u hebben meegenomen (zie notities CGVS, p.22).

Ten derde, wat betreft uw verklaringen dat u voor de rechtbank werd geleid en veroordeeld werd tot

twee jaar gevangenisstraf, dient opgemerkt, dat uw verklaringen hierover opnieuw weinig aannemelijk

zijn. Zo bleek u met vier anderen voor de rechtbank te zijn geleid, maar opnieuw bleek u hun namen

niet te kennen, en u zich enkel de persoon B. te herinneren. Verder, stelde u dat u door de rechter

werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, hoewel hij had aangegeven dat er onvoldoende

bewijsmateriaal is voor de beschuldigingen die u ten laste werden gelegd, namelijk de brandstichting in

regeringsgebouwen (zie notities CGVS, p.23). Deze stelling is op zijn minst verwarrend te noemen.

Er werd u dan ook gevraagd hoe de rechter u kan veroordelen, wanneer hij terzelfdertijd stelt dat er

geen bewijs genoeg is, maar u antwoordde gewoonweg dat de rechter vroeg om bewijsmateriaal, zoals

video’s, getuigen of bekentenissen, maar gezien de bewijzen slechts zwak waren, werd u slechts tot

twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Het dient opgemerkt dat deze verklaring

geenszins afdoende is. Bovendien, stelde u geen enkel document te hebben ontvangen in verband

met deze veroordeling (zie notities CGVS, p.24). U zei dat u voordien reeds meerdere keren werd

gearresteerd, wanneer iets gestolen werd in de buurt, of wanneer iemand vermoord werd in uw wijk. U

werd hier echter nooit voor veroordeeld. Gevraagd of u in Soedan geen documenten krijgt als u effectief

wordt veroordeeld, antwoordde u – naast de kwestie – dat het afhangt van de zaak, dat de politie soms

geld neemt, en u daarna zegt om te vertrekken, maar dat ze u niet voor de rechtbank leiden. Nogmaals

gevraagd of u geen documenten krijgt in Soedan als u wél naar de rechtbank moet, stelde u wel

veroordeeld te zijn geweest, maar daarna te zijn vrijgelaten, en u vroeg zich af om welke redenen u dan

een document zou moeten hebben gekregen. Een derde maal gevraagd of u dan geen dagvaarding of

een document in verband met uw effectieve veroordeling heeft gekregen, vroeg u zich af – de vraag

ontwijkend – waarheen ze een dergelijk document zouden moeten sturen, gezien u geen adres had in

Khartoem. U voegde eraan toe dat de rechtbanken in Soedan niet zijn zoals de rechtbanken hier [in

België]. Dat u geen enkel document zou kunnen voorleggen, of zou hebben ontvangen, in

verband met uw verschijning voor de rechtbank, uw veroordeling, of uw vrijlating, terwijl u

beweert daadwerkelijk tot een gevangenisstraf te zijn veroordeeld, is echter danig weinig

aannemelijk. Bovendien, antwoordde u enkel ontwijkend op de aan u gestelde vragen

hieromtrent.

Ten slotte, wat betreft uw vrijlating, zijn uw verklaringen opnieuw zeer weinig geloofwaardig te

noemen. Zo stelde u dat u en de vier andere veroordeelden naar de gevangenis van Omdurman werden

gebracht, en er twee à drie dagen zijn verbleven (zie notities CGVS, p.23). Nadien werd u vrijgelaten

omdat het hoofd van de wijk een relatie had met één van de vier andere veroordeelden. U moest zich

echter wel wekelijks op het politiebureau aanmelden. Naast het feit dat u de namen niet kende van deze

andere veroordeelden (zie notities CGVS, p.23), wist u eveneens niet wat de naam was van de

borgsteller zelf (zie notities CGVS, p.24). U wist enkel dat hij familieleden kende van B.. Dat u niet weet

wie de reden is van uw vrijlating, en van de reden dat u aan twee jaar gevangenisstraf bent

ontsnapt, is op zich reeds hoogst merkwaardig. Daarnaast wist u ook niet wat hij dan had gedaan

om jullie vrij te krijgen, en of hij betaald had of niet (zie notities CGVS, p.25). Er kan enkel worden

vastgesteld dat u een dermate desinteresse toont voor de verantwoordelijke van uw

vrijlating, dat afbreuk wordt gedaan aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen te zijn

gearresteerd en veroordeeld in Soedan. U had immers door deze arrestatie een maand

mishandelingen ondergaan (zie notities CGVS, p.22). Verder stelde u te zijn veroordeeld in de maand

november van het jaar 2013 (zie notities CGVS, p.23), en slechts te zijn vertrokken aan het einde van

het jaar 2014 (zie notities CGVS, p.26), wat u ruim de tijd moet hebben gegeven om tenminste enige

informatie hierover in te winnen.
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Gegeven bovenstaande vaststellingen, kan enkel worden geconcludeerd, dat u slechts een vaag

en onsamenhangend verhaal heeft uitgetekend omtrent uw wedervaren in de stad Khartoem

tijdens de protesten in het jaar 2013. U bleek op geen enkele manier meer informatie te kunnen

verschaffen over de verschillende gebeurtenissen die u heeft meegemaakt, zoals uw deelname

zelf, uw arrestatie, uw veroordeling en uw vrijlating; en u bleek ook zeer weinig moeite te hebben

gedaan om hierover achteraf informatie te in te winnen. Nochtans, blijkt u wel degelijk in staat om op

een duidelijke en uitgebreide manier gebeurtenissen en ervaringen uiteen te zetten. Wanneer u werd

gevraagd om alles te vertellen over de Soedanese identificatiemissie, bijvoorbeeld, heeft u uw

ervaringen spontaan en helder uiteen gezet (zie notities CGVS, p.8). Daarenboven, bleek u ook

niemand anders te kennen die dezelfde vervolging had ondergaan als u, namelijk een lukrake arrestatie

en veroordeling omwille van deelname aan deze protesten (zie notities CGVS, p.25). U stelde enkel dat

u zelfs niet eens geloofde dat u zelf gearresteerd was geweest, en voegde eraan toe dat u met niemand

contact had. Opnieuw gevraagd of u gelijkaardige verhalen had gehoord over mensen die ook gevangen

waren gezet, antwoordde u – ontwijkend – dat u Soedan onmiddellijk verliet wanneer u werd vrijgelaten,

namelijk zo een twee à drie maanden later. Er dient opgemerkt dat de coherentie van uw

verhaal opnieuw ver zoek is, gezien u eerder had gesteld dat u Soedan slechts aan het einde van

het jaar 2014 heeft verlaten. Aan u uitgelegd dat u had verklaard aan het einde van het jaar 2013 te

zijn vrijgelaten, en pas aan het einde van het jaar 2014 uit Soedan te zijn vertrokken, waardoor u dus

nog een jaar in Soedan verbleef na uw vrijlating, antwoordde u dat het inderdaad een jaar was, en dat u

inderdaad aan het einde van het jaar 2014 vertrok (zie notities CGVS, p.26). U daarop gevraagd om

welke redenen u dan had gezegd dat u twee à drie maanden na uw vrijlating was vertrokken, stelde u

gewoonweg zich de maand niet meer te herinneren, maar dat u inderdaad vertrok aan het einde van het

jaar 2014. Echter, dat u eerst zou stellen dat u reeds na twee à drie maanden Soedan heeft

verlaten, omdat u zich de maand niet herinnerde, is geenszins geloofwaardig, en wijst enkel op

het feit dat u uw verklaringen simpelweg aanpast aan de vragen die u worden gesteld.

Ten slotte, is het niet duidelijk wat u vreest bij terugkeer naar Soedan.

Ten eerste, werd hierboven reeds gesteld dat u geen geloofwaardige verklaringen heeft afgelegd over

uw arrestatie en veroordeling, omwille van uw deelname aan de protesten in Khartoem, in het jaar

2013.

Ten tweede, vertelde u bij uw eerste interview voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), dat de

familie van uw moeder u nog steeds zoekt omwille van het feit dat ze u als een bastaardkind

beschouwen (zie Vragenlijst DVZ, punt 3, punt 5). U stelde dat zij u willen doden om de eer van de

familie te herstellen. Tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS, daarentegen, bleek u zich niet

te herinneren dat u deze verklaringen had afgelegd. Gevraagd om welke redenen u uw familie

vreest, en wat er zou gebeuren mocht u naar Soedan terugkeren, vroeg u zich af – de vraag ontwijkend

- hoe het uw familie zou zijn als u ze u nooit hebben aanvaard. Gesteld dat u bij de DVZ had

aangegeven de familie van uw moeder te vrezen, zei u dat uw vrees initieel van hen uitging, maar nu

ook van die mensen die uw informatie hebben [waarbij u doelde op de Soedanese identificatiemissie]

(zie notities CGVS, p.28). U stelde dat zij u zullen opwachten aan de luchthaven, en mocht het niet voor

hen zijn, zou u geen problemen kennen. Opnieuw gevraagd om te vertellen over de familie van uw

moeder, herhaalde u dat u in het begin niets wist over hen, maar dat uw grootmoeder u op latere

leeftijd had geïnformeerd over wat er was gebeurd. Een derde keer gevraagd om welke reden u denkt

dat zij u nog steeds zouden vervolgen bij terugkeer naar Soedan, antwoordde u enkel dat u bij terugkeer

niet zou kunnen huwen, en geen identiteitsdocumenten zou kunnen aanvragen, en dat u nergens uw

rechten als Soedanees zou kunnen verkrijgen. Een vierde keer gevraagd of er nog iets gebeurd is met

de familie van uw moeder voor u vertrok, waardoor u zou kunnen denken dat zij u zouden willen doden,

antwoordde u opnieuw –uiterst vaag en summier – dat uw grootmoeder u vertelde dat u niet naar uw

familie moet vragen als u wilde blijven leven. Het dient opgemerkt dat u op geen enkele manier op

een duidelijke wijze aangeeft dat de familie van uw moeder u daadwerkelijk zou willen doden bij

een terugkeer naar Soedan. U stelde enkel dat u geen identiteitsdocumenten zou kunnen ontvangen,

en uw rechten niet zou kunnen vragen, omdat u uw familie niet kent (zie notities CGVS, p.28). U stelde

dat u een identiteitskaart wilde hebben, een geboortecertificaat, een rijbewijs, en dat u ook wilde huwen

(zie notities CGVS, p.29). Om deze rechten te verwerven, diende u echter de familie van uw moeder te

contacteren, die u willen doden. Het dient echter opgemerkt dat u door de delegatie van de

Soedanese autoriteiten in België, werd geïdentificeerd als een persoon met de Soedanese

nationaliteit, waardoor u in Soedan wel degelijk toegang zou moeten hebben gekregen tot

identiteitsdocumenten. Bovendien, bleek u slechts te hebben aangegeven dat u geen Soedanees zou

zijn, wanneer men heeft gepoogd om u terug te leiden naar Soedan (zie notities CGVS, p.8).
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Ten derde, wat betreft uw vrees omtrent de leden van de Soedanese identificatiemissie, die u

identificeerden voorafgaand aan het afleveren van een laissez-passer op uw naam, dienen de volgende

vaststellingen te worden gedaan. U stelde - absoluut vaag - dat u bang bent van deze mannen, omdat u

kennis heeft van mensen die terug gedeporteerd werden naar Soedan, en in de gevangenis werden

gefolterd (zie notities CGVS, p.28). U stelde dat zij [de Soedanese autoriteiten] nu al uw informatie

hebben, en dat zij u zouden opwachten wanneer u in de luchthaven [in Khartoem] zou aankomen.

Gezien u had aangegeven dat u werd gearresteerd en veroordeeld in Soedan, werd u dan ook gevraagd

of de Soedanese autoriteiten niet reeds in het bezit waren van informatie omtrent uw identiteit, maar u

antwoordde ontkennend, en zei – danig vaag – dat zij al informatie hadden van toen u was opgesloten

en toen u geparticipeerd heeft [aan de protesten], maar dat dit document [u verwees naar een e-mail die

u had verkregen via uw advocaat, en waarin een medewerker van de DVZ een

identificatieprocedure voor u aanvraagt bij de Soedanese ambassade] een zeer groot probleem is, en

dat u die mensen zeer goed kent. U zei dat het niet uitmaakt wat u zegt, omdat zij altijd gelijk hebben,

en dat het voor hen geen verschil uitmaakt of er iets met u gebeurt, en of u sterft. Nochtans, in

tegenstelling tot deze vrees omwille van de identificatiemissie, bij terugkeer naar Soedan, bleek de

delegatie van de Soedanese autoriteiten absoluut geen bedreiging tegenover u te hebben geuit (zie

notities CGVS, p.8). U stelde dat een vriend uit het gesloten centrum voor illegalen te Merksplas u had

gewaarschuwd dat de Soedanese missie niet van de ambassade zou zijn, maar van de Soedanese

veiligheidsdiensten. Wanneer u het gesprek met de delegatie aanging, deelden zij u mee dat zij uw

identiteit gingen vaststellen, maar u zou niet tegen hen hebben gesproken. U stelde dat ze u beledigden

om u te doen spreken, waarbij één van hen zei dat u een Somaliër was, en een ander beweerde dat u

een Soedanees was. Op geen enkele manier komt uit uw verklaringen naar voren dat deze

Soedanese delegatie u effectief zou hebben bedreigd, en dat u bij terugkeer naar Soedan gevaar

zou lopen omwille van deze identificatiemissie. Uw vrees om te worden gearresteerd en mishandeld

in Soedan, is louter gebaseerd op veronderstellingen, en vage verwijzingen naar niet nader genoemde

personen die een dergelijk lot zouden hebben ondergaan. Uit de “COI Focus. Soedan. Risico bij

terugkeer.” Van 6 februari 2018 (toegevoegd aan het administratieve dossier), komt duidelijk naar voor

dat een afgewezen verzoeker tot internationale bescherming, die niet afkomstig is uit Darfoer, en

die geen politieke activiteiten heeft gevoerd, niet louter op basis van zijn gedwongen terugkeer,

of de afwijzing van zijn verzoek, risico loopt op ernstige schade (zie COI Focus Soedan, p.23). In

dit opzicht, dient opgemerkt, dat hierboven reeds werd vastgesteld dat er geen geloof kan worden

gehecht aan uw herkomst uit de stad El Fasher, in Noord-Darfoer. Eveneens, stelde u zelf meermaals

nooit tot een groep of politieke partij te hebben behoord (zie notities CGVS, p.20 en p.27). Verder stelt

dezelfde COI Focus dat terugkeer naar Soedan met een laissez-passer op zich geen risico met

zich meebrengt. Afgewezen verzoekers tot internationale bescherming, kunnen op de luchthaven in

Khartoem wel onderworpen worden aan een meer uitgebreide ondervraging van de veiligheidsdiensten,

maar dit houdt niet automatisch in dat zij aan verder onderzoek worden onderworpen, gearresteerd of

mishandeld worden (zie COI Focus Soedan, p.16-17).

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, die werden gedaan in het kader van uw

eigen asielaanvraag en dat van uw echtgenote, dient geconcludeerd dat u niet aannemelijk heeft

weten te maken dat er in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor vervolging’ zoals bepaald in de

Conventie van Genève, in aanmerking kan worden genomen.

Wat betreft de door uw advocaat neergelegde aantekeningen bij de notities van het persoonlijk

onderhoud van 5 juni 2018 (zie groene map, in het administratieve dossier), dient opgemerkt dat deze

aantekeningen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Wat betreft de opmerking dat u niet weet wat

de “NISS” is, dient opgemerkt dat dit slechts een afkorting is van de “National Intelligence and Security

Service”, oftewel Nationale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van Soedan. “NISS” werd hier dan ook als

afkorting gebruikt, en heeft geen invloed op het inhoudelijke aspect van uw antwoorden. Wat betreft uw

opmerking dat u niet heeft gezegd dat uw vriend u had gewaarschuwd dat er een Soedanese delegatie

van de veiligheidsdienst kwam, maar wel van de ambassade, dient opgemerkt, dat dit opnieuw niets

wijzigt aan de gedane bovenstaande vaststellingen. Alsook, uw opmerkingen ter verduidelijking van uw

gesprek met deze delegatie, wijzigt de vaststellingen niet. Er werd immers geargumenteerd dat uw

vrees in verband met deze delegatie, niet gegrond is. Wat betreft uw opmerkingen ter verduidelijking

van uw vrees bij terugkeer, en de personen die u vreest, dient opgemerkt dat deze opnieuw niets aan

bovenstaande vaststellingen wijzigen. De inhoud was immers duidelijk, en werd ook op de juiste

manier geïnterpreteerd. Wat betreft uw opmerking omtrent uw moeders naam, dient opgemerkt, dat

deze geen invloed heeft op het inhoudelijk aspect van uw relaas. Wat betreft uw opmerking, dat de tolk

uw antwoord verkeerd heeft vertaald, en dat u niet heeft gezegd dat u Soedan twee à drie maanden

later heeft verlaten, maar wel dat u de juiste periode niet wist, dient opgemerkt, dat deze absoluut geen

hout snijden.
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U werd immers in de loop van het persoonlijk onderhoud geconfronteerd met uw antwoorden, en

nergens heeft u gesteld dat de tolk uw antwoorden verkeerd heeft vertaald (zie notities CGVS, p.26).

Bijgevolg, weet ook deze opmerking de gedane vaststellingen niet te wijzigen.

De door u, in het kader van uw asielaanvraag, neergelegde documenten, weten bovenstaande

vaststellingen niet te wijzigen.

Wat betreft de kopie van een e-mail, die u heeft gekregen van uw advocaat, en waarin een medewerker

van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de Soedanese ambassade vraagt om voor u een

identificatieprocedure op te starten, dient opgemerkt dat uit deze e-mail enkel kan worden vastgesteld,

dat er voor u een identificatieprocedure werd opgestart, en dat daarbij uw vingerafdrukken en foto aan

de Soedanese ambassade werden doorgegeven. U werd daarop door de delegatie van de Soedanese

autoriteiten geïdentificeerd. Er werd hierboven reeds vastgesteld dat uw vrees met betrekking tot uw

identificatie door deze missie, niet gegrond is.

Wat betreft de door u neergelegde kopie van het bewijs van verblijfplaats in de stad Khartoem, in

Soedan, kan enkel worden vastgesteld dat dit document geenszins een bewijs vormt van uw door u

beweerde werkelijke identiteit, namelijk H.M.I.. Zo stelde u dat uw vriend, A.D., dit document had

opgevraagd bij de registratie, en dat hij ervoor had betaald (zie notities CGVS, p.5). Daarbij had hij

geen problemen ondervonden, en hij heeft het uiteindelijk aan u bezorgd. Uit uw verklaringen kan dus

worden afgeleid dat dit bewijs van verblijf niet de minste garantie biedt dat de daarin opgenomen

gegevens correct zijn. Zo blijkt iedereen het zo maar te kunnen aanvragen voor andere personen, tegen

betaling, en worden voor het opstellen van deze documenten geen identiteitsbewijzen verwacht. U

verklaarde immers nooit identiteitsdocumenten te hebben gehad in Soedan (zie notities CGVS, p.6). Het

verblijfscertificaat kan dus evengoed niet de uwe zijn. Volledigheidshalve dient ook opgemerkt, dat u

heeft verklaard sinds de leeftijd van vijftien jaar steeds op straat te hebben gewoond (zie notities CGVS,

p.18). Echter, de persoon aan wie het verblijfcertificaat toebehoort, heeft een werkelijk adres en

huisnummer, en verblijft op dat adres – volgens het certificaat – tot op heden.

Wat betreft het door u neergelegde artikel van 2 januari 2018, uit de krant De Morgen, en waarin wordt

beschreven dat uw repatriëring naar Soedan werd tegengehouden door een rechter, dient vastgesteld,

dat dit artikel enkel betrekking heeft op de procedures die werden gevolgd door de Dienst

Vreemdelingenzaken, alvorens u een verzoek tot internationale bescherming heeft ingediend. Dit

artikel heeft geen betrekking op onderhavig verzoek om internationale bescherming.

Wat betreft het door u neergelegde medische attest, waarin gewag wordt gemaakt van littekens die op

uw lichaam werden aangebracht wanneer u jong was, dient opgemerkt dat zij bovenstaande

vaststellingen niet weten te wijzigen. Deze littekens zijn immers niet verbonden met uw relaas, en uw

vrees bij terugkeer naar Soedan (zie notities CGVS, p.14). Gevraagd naar de redenen van deze

littekens, antwoordde u dat het een cultuur is, maar dat u het niet weet. Gevraagd wat de littekens te

maken hebben met uw vrees voor vervolging door uw familie, zei u dat u in het begin dacht dat het te

maken had met cultuur, maar dat uw grootmoeder zei dat niemand zulke littekens heeft, en dat de

Zagawa-stam andere [traditionele] littekens dragen. Er dient opgemerkt, dat u enkel aangeeft dat deze

littekens een culturele oorsprong hebben, die voorts geen verband houdt met uw beweerde etnische

afkomst. Wat betreft het door u neergelegde medische attest in verband met uw gehoorproblemen, kan

enkel worden gesteld dat zij bovenstaande vaststellingen niet weten te wijzigen. Het attest stelt enkel

dat u een MRI heeft aangevraagd in verband met uw gehoorproblemen.

Wat betreft het door u neergelegde psychologische rapport, waarin wordt vermeld dat u depressieve

gedachten en nachtmerries heeft, dat u aan slapeloosheid leidt, en dat u problemen heeft met uw

concentratie, dienen de volgende vaststellingen worden gedaan. Ten eerste, dient opgemerkt, dat het

psychologische rapport niet werd opgesteld door een gespecialiseerde arts-psychiater, maar door een

klinisch psycholoog, waardoor het niet kan worden beschouwd als een uitgebreid psychiatrisch verslag.

Ten tweede, wordt in het rapport geen vermelding gemaakt van het feit dat u niet in staat zou zijn

bepaalde gebeurtenissen, die belangrijk zijn voor uw asielaanvraag, uiteen te zetten. Wat betreft uw

psychologische toestand, doet het rapport slechts zeer vage en algemene vaststellingen. Zo stelt het

rapport dat u moeilijkheden zou hebben met uw concentratie. U bleek echter geen enkele keer tijdens

het persoonlijk onderhoud gewag te maken van het feit dat u zich niet goed kon concentreren. Enkel

aan het begin van het persoonlijk onderhoud, zei u zich niet te kunnen concentreren omwille van een

door u neergelegd document (zie notities CGVS, p.2). In het verdere gesprek, heeft u

geen concentratieproblemen aangegeven. Er werd u eveneens aan het begin van het persoonlijk

onderhoud gevraagd of u zich fysisch en mentaal in staat voelde om het persoonlijk onderhoud te laten

doorgaan, en u antwoordde dat u er klaar voor was (zie notities CGVS, p.4). Nergens uit het rapport, of

uit uw verklaringen, komt dan ook naar voor dat het voor u onmogelijk zou zijn uw problemen te

beschrijven.

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 24 augustus 2018 in het eerste middel een schending aan van

“artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen; het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur; de beoordelingsfout, de algemene

zorgvuldigheidsplicht”.

Hij stelt dat er zich “in het administratief dossier, opgevraagd door verzoeker, geen enkel document

[bevindt] dat betrekking heeft op de Soedanese delegatie, noch op de zogezegde identificatie van

verzoeker”, dat het administratief dossier geen bewijs bevat “van de gestelde identificatie van verzoeker,

noch een rapport van de Soedanese delegatie of informatie betreffende de manier waarop zij zijn

overgegaan tot identificatie (Vingerafdrukken ? Fotomateriaal? Verklaringen?...)”. Hij klaagt aan “dat

deze identificatie gebeurde zonder de controle door een Belgische ambtenaar van de Dienst

Vreemdelingenzaken, zodat er op geen enkele manier kan nagegaan worden of deze identificatie

correct is”. Vervolgens wijst verzoeker op “de vaststellingen van Amnesty International, dat stelt in zijn

rapport van 30 januari 2018 (stuk) dat: er geen bilateraal akkoord werd afgesloten tussen de Belgische

en Soedanese autoriteiten en er geen schriftelijke overeenkomst bestaat; er leden van de Soedanese

veiligheidsdienst NISS aanwezig waren in het identificatieteam; er geen Arabisch sprekende Belg

aanwezig was en er geen tolk aanwezig was; er geen opname's bestaan van de interviews”. Verzoeker

besluit dat “er zich enerzijds in het administratief dossier geen enkel stuk bevindt betreffende zijn

identificatie door de Soedanese delegatie zodat niet kan nagegaan worden of de motieven van het

bestreden besluit steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die met de vereiste zorgvuldigheid

werden vastgesteld en deze identificatie anderzijds onzurgvuldig gebeurde zodat er, zelfs al zou er een

rapport over bestaan, niet kan nagegaan worden of deze identificatie gebeurde rekening houdende met

alle relevante informatie”.

In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van “artikel 1 van de Conventie van Genève

van 28 juli 1951; artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 57/6, par. 2, 57/7bis en 62 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen; artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen; het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur; de

beoordelingsfout; de algemene zorgvuldigheidsplicht”.

Volgens verzoeker spreekt de commissaris-generaal zichzelf verschillende keren tegen “waar zij

enerzijds stelt dat de identiteit van verzoeker onduidelijk zou zijn en anderzijds stelt dat hij Soedanees

zou zijn en A.M. zou heten en dit omdat hij zo geïdentificeerd werd door de Soedanese delegatie”.

Aangaande zijn gezondheidstoestand en sociaal statuut, benadrukt verzoeker dat hij ongeletterd is, dat

hij opgroeide in de sloppenwijk van Khartoem, dat hij slechthorend is aan de rechterkant wat “dan ook

zeker een reden [kan zijn] voor kleine misverstanden”.

Hij stelt dat hij “zware psychische problemen [heeft] en lijdt aan depressieve gedachten, slapeloosheid

en concentratieproblemen”. Hij meent dat er “absoluut geen rekening [werd] gehouden met de

psychische gesteldheid van verzoeker in de bestreden beslissing”, terwijl zijn psychische problemen

“verklaren immers waarom zijn relaas op bepaalde vlakken lacunair bevonden werd of niet coherent”,

temeer daar hij “tijdens het gehoor angstig was en op zijn hoede”. Het feit dat de familie van zijn moeder

zijn vader heeft vermoord is, aldus verzoeker, bovendien “een zeer delicaat onderwerp voor verzoeker

om over te spreken”.

Waar de bestreden beslissing erop wijst dat het attest door psycholoog Declercq geen uitgebreid

psychiatrisch verslag is, wijst verzoeker erop dat psycholoog Declercq werkzaam is in het Centrum voor

Geestelijke Gezondheidszorg, dat hij postgraduaat is in de analytische psychotherapie (4-jarig, UCL) en

de psychodiagnostiek (2-jarig, interuniversitair), dat hij een universitair diploma in de

psychotraumatologie (Université de Paris VII, onderzoeksmaster psychopathologie en psychoanalyse)
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heeft en momenteel doctoraal onderzoek i.v.m. psychotraumatologie verricht. Volgens verzoeker kan de

commissaris-generaal “de vaststellingen van Mijnheer DECLERCQ, die uiterst competent is, dan ook

niet louter naast zich neerleggen omdat hij geen arts-psychiater is”. Verzoeker wijst op de richtlijnen van

UNHCR en op “het document « International Association of Refugee Law Judges' Guidelines on the

Judicial Approach to Expert Médical Evidence » geciteerd door het BHCV in het artikel « Trauma,

geloofwaardigheid en bewijs in asielprocedure », waarin het belang wordt benadrukt van het in

aanmerking nemen van medische en pychologische rapporten en de het feit dat psychologische

stoornissen een invloed kunnen hebben op de bewijselementen aangevoerd door de asielzoeker”. Hij

besluit dat het medisch attest een objectief bewijselement is “waar rekening mee moet gehouden

worden, ongeacht de geloofwaardigheid of niet van het asielrelaas”.

Wat de vermeende laattijdigheid van zijn verzoek om internationale bescherming betreft, wijst verzoeker

erop dat hij in Duitsland op 18 november 2016 reeds een verzoek indiende en hij dus “sinds 18

november 2016 al kenbaar [heeft gemaakt] dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft in zijn land

van herkomst, Soedan”. Volgens verzoeker doet het er “op zich niet toe” dat dit verzoek in Duitsland

gebeurde en niet in België. Hij merkt op dat hij tijdens zijn gehoor op 30 juni 2017 bij de politie ook

aangaf dat hij asiel had aangevraagd in Duitsland. Verzoeker voert aan dat “gezien de historiek in dit

dossier is het feit dat de aanvraag internationale bescherming van verzoeker pas dateert van 20 oktober

2017 dan ook in geen enkele zin een indicatie dat verzoeker geen ernstige vrees voor vervolging zou

hebben in zijn land van herkomst, aangezien hij reeds van zijn aankomst in Europa aangaf een vrees

voor vervolging te hebben”.

Verzoeker geeft toe dat hij bij zijn verblijfplaatsen in Europa geen melding maakte van de passage via

Denemarken, dat hij dit niet deed “uit enig kwaad opzet” maar dat hij “dacht dat dit niet van belang was

aangezien hij terug werd gestuurd naar Duitsland”. Verzoeker “ziet niet in in welke zin het feit dat hij in

Denemarken geen asielaanvraag heeft ingediend zijn verklaringen zou ondermijnen”, gezien

Denemarken zijn bestemming niet was en hij gevraagd werd “om ofwel daar asiel aan te vragen ofwel

teruggezonden te worden naar Duitsland” en hij dit laatste koos.

Verzoeker bevestigt in het kader van huidig verzoekschrift dat zijn naam H.M.I. is, geboren op 1 januari

1995 te El-Fasher en dat hij in Denemarken de naam M.A. heeft opgegeven maar in Duitsland zijn

correcte naam opgaf.

Wat de etnische afkomst van verzoeker betreft, gaat de commissaris-generaal volgens verzoeker “totaal

voorbij aan de complexe familiale context in dit dossier”, met name dat zijn vader vermoord werd en hij

op 6-jarige leeftijd met zijn grootmoeder naar Khartoem vertrok, waardoor er “moeilijk kan verwacht

worden van verzoeker concrete herinneringen te hebben aan de tijd dat hij in El- Fasher heeft gewoond

gezien de jeugdige leeftijd waarop hij vertrok”. Hij wijst erop dat hij over El-Fasher wél vertelde “over de

markten, het vluchtelingenkamp (p. 13 gehoorverslag), over de verschillende etnische groepen die er

woonden (p. 10 gehoorverslag) en over de huwelijktradities (p. 15 gehoorverslag)”. Hij legt uit “dat zijn

grootmoeder hen in het Arabisch heeft opgevoed en hen niet ingeleid heeft in de tradities van de

Zaghawa's”. Gezien hij op straat, in sloppenwijken, leefde en ongeletterd is, is het aldus verzoeker

“onredelijk van hem te verwachten dat hij zich informeert over de situatie in Darfoer”.

Hij stelt dat hij geen identiteitsdocumenten had in Soedan, “aangezien zijn Somalische vader vermoord

werd bij de geboorte door de Zaghawa famille van zijn moeder, die overleed tijdens de bevalling”. Hij

wijst op “UNHCR, Background Note on Gender Equality, Nationality laws and Statelessness” waaruit

zou blijken “dat het in 1995, bij de geboorte van verzoeker, niet mogelijk was de Soedanese nationaliteit

te verwerven via de moeder” en dat “de wetgeving van 2005 dan weer de verklaringen van verzoeker

[bevestigt] dat hij, om een applicatie te kunnen indienen, informatie nodig heeft over zijn moeder,

gestorven in het kraambed, en hiervoor contact zou moeten opnemen met zijn familie langs

moederszijde, die echter zijn vader heeft vermoord...”. Hij houdt vol dat hij de facto staatloos is.

Verzoeker legt uit dat zijn deelname aan de protesten “allerminst met voorbedachten rade [was]” en dat

er bijgevolg “dan ook niet van hem verwacht [kan] worden op de hoogte te zijn van details van de

protesten en wie er allemaal aan heeft deelgenomen”. Verzoeker verduidelijkt dat hij heeft gezegd aan

de arts dat hij door een kogel werd geraakt, dat iemand van de veiligheidsdienst dit hoorde en vroeg aan

de arts waarom verzoeker gewond was, waarop hij werd opgepakt. Hij ontkent dat hij heeft verklaard

“dat hij de enige zou geweest zijn die in het ziekenhuis werd gearresteerd, hij zei enkel dat hij "alleen"

was toen hij weggevoerd werd, niet dat hij de enige uit het hele ziekenhuis was”.
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De mede-veroordeelden zou hij nooit eerder ontmoet hebben en voor de eerste maal gezien hebben

toen hij voor de rechtbank verscheen, waardoor er volgens hem moeilijk verwacht kan worden dat hij

hun namen kent.

Verzoeker stelt vervolging te vrezen omwille van zijn staatloos-zijn, met name “geen recht te hebben op

scholing”, “het onderwerp uit te maken van arbitraire detentie” en “essentiële rechten ontkend te worden

zoals het recht tot huwen, werken, een wagen besturen etc”. Volgens verzoeker zijn het “wettelijke,

administratieve, politiële en/of gerechtelijke maatregelen die op op discriminerende wijze worden

uitgevoerd en bijgevolg daden van vervolging uitmaken”.

Hij vreest tevens vervolging omdat “de familie van zijn moeder zijn vader heeft vermoord voor zijn

geboorte omwille van het feit dat hij, als Somaliër (en niet-zaghawa), een buitenechtelijke relatie had

met de moeder van verzoeker”. Hij benadrukt dat hij “verschillende littekens op zijn lichaam (onderbuik)

[vertoont] die hij niet kan verklaren, hij denkt dat de familie van zijn moeder hem en zijn broer ook heeft

proberen vermoorden”.

Hij koestert ook een vrees omwille van de identificatie door Soedanese delegatie, gezien hij “uitgehoord

werd over de redenen waarom hij Soedan had verlaten” en bedreigd werd. Volgens verzoeker heeft de

COI Focus van februari 2018 in het administratief dossier “geen betrekking op de repatriëringen van de

personen geïdentificeerd door de Soedanese delegatie die aanwezig was in België, maar in het

algemeen het risico onderzoekt van vervolging na gedwongen repatriëring”. Hij meent dat uit dit rapport

blijkt “dat personen die niet over een paspoort beschikken, hetgeen het geval is van verzoeker, meer

risico lopen om te worden geviseerd door de NSS gezien afgewezen asielzoeker automatisch een

politiek profiel is”, “dat er geen NGO is waar gedwongen terugkeerders hulp kunnen zoeken” en “dat er

minder problemen zijn wanneer de terugkeer kadert in een vrijwillige terugkeer, hetgeen niet het geval is

van verzoeker”. Hij meent dat hij behoort tot verschillende risicoprofielen: “etnisch (de moeder van

verzoeker is Zaghawa, afkomstig uit Darfoer) en een persoon die reeds eerder in aanraking kwam met

de veiligheidsdiensten (in België en in Soedan), een persoon met een politiek profiel (louter en alleen

zijn asielaanvraag is voldoende)”. Hij citeert uit het rapport van Amnesty Internationaal van 30 januari

2018 (“Belgium: returns to Sudan violated principle of non-refoulement”) en besluit hieruit “dat het feit

zelf dat hij ondervraagd werd door de Soedanese delegatie een verhoogd risico op vervolging met zich

meebrengt”.

Verzoeker geef een theoretische uiteenzetting over de bewijslast en het voordeel van de twijfel.

Aangaande de subsidiaire bescherming voert verzoeker aan dat “geen enkele passage in de bestreden

beslissing de aanvraag van het subsidiaire beschermingsstatuut [betreft]” hoewel “hij, zoals hierboven

uiteengezet, als staatloze gene rechten geniet, en gezien het feit dat hij, gezien zijn etnisch,

toegeschreven politiek profiel en het feit dat hij werd ondervraagd in België door de delegatie”.

Verzoeker vraagt de bestreden beslissing te hervormen en hem als vluchteling te erkennen, hem

minstens de subsidiaire bescherming toe te kennen. In meest ondergeschikte orde vraagt verzoeker de

bestreden beslissing te vernietigen.

2.2. Stukken

Bij het verzoekschrift voegt verzoeker “UNHCR, Background note on Gender Equality, Nationality Laws

and Statelessness 2014” en “Amnesty International, « Belgium : returns to Sudan violated principle of

non- refoulement », 30 januari 2018”.

Bij de verweernota voegt de commissaris-generaal “Synthesedocument telefoongesprek”, “vraag om

identificatie aan de Soedanese ambassade (14 september 2017)”, “Vingerafdrukken verzoeker”,

“laissez-passer” en “hoorrechtfiches”.

Ter terechtzitting legt verzoeker met een aanvullende nota “enerzijds nieuwe stukken [neer] betreffende

de psychische gesteldheid van verzoeker en anderzijds het feit aankaart dat het verbazend is dat het

C.G.V.S. op geen enkele manier verwijst naar de huidige situatie in Soedan, die nochtans uiterst volatiel

is de laatste maanden”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep
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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.

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.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Het bewijs van identiteit maakt een essentieel element uit in iedere procedure en verzoeker is

ertoe gehouden de stukken waarover hij beschikt of kan beschikken voor te leggen. Verzoeker blijft bij

loutere beweringen en wijzigt zijn identiteit doorheen zijn reis in Europa. Verzoeker verklaart in België

dat hij H.M.I. heet en geboren werd in de stad El-Fasher, Noord-Darfoer, op 1 januari 1995, met als

ouders een Somalische vader en een Soedanese moeder, die behoorde tot de Zaghawa-stam,

afkomstig uit Noord-Darfoer. Hij stelt dat zijn vader vermoord werd door de familie van zijn moeder en

dat ook hij en zijn tweelingbroer dat risico lopen, omdat zijn moeder ongehuwd zwanger werd en hij en

zijn tweelingbroer als bastaardkinderen beschouwd worden. Verzoeker zou tot 2001 in El-Fasher,

Noord-Darfoer, hebben verbleven, waarna hij met zijn grootmoeder langs moederskant naar Khartoem

vertrok. In september 2013 zou verzoeker in Khartoem gearresteerd en veroordeeld zijn omwille van zijn

deelname aan protesten, waarna hij in november 2013 werd vrijgelaten. Eind 2014 verliet hij Khartoem.

2.4.2. De Raad stelt vast dat verzoeker niet wenst bekend te worden bij de Europese autoriteiten. Zo

verklaarde verzoeker bij zijn aankomst in Italië H.M.A. te heten (en niet H.M.I.), geboren te zijn op 6

november 1991 (niet 1 januari 1995) en afkomstig te zijn uit Zuid-Soedan (niet Darfoer). Toen hij naar

Noorwegen wilde reizen, maar in Denemarken werd gearresteerd, gaf hij als naam M.A. op. Na zijn

terugkeer naar Duitsland liet verzoeker dan weer optekenen dat hij in de stad Kutum (en niet Fasher)

geboren werd. Dergelijke afwijkende verklaringen wijzen erop dat verzoeker manifest niet wil

meewerken met de autoriteiten van de verschillende lidstaten van de Europese Unie en zijn ware

identiteit en herkomst bewust achterhoudt. Verzoekers handelwijze is bedrieglijk.

2.4.3. Verzoeker legt geen enkel document voor ter staving van zijn beweerde identiteit, geboortedatum

of -plaats, (de nationaliteit of etnie van) zijn ouders, zijn kindertijd in Noord-Darfoer of zijn

decenniumlang illegaal verblijf in Khartoem, waar hij naar de Koran-school ging en verschillende jobs

uitoefende.

2.4.3.1. Het enige Soedanese stuk dat verzoeker bijbrengt is een kopie van een bewijs van verblijfplaats

in de stad Khartoem, opgevraagd en betaald door een vriend van hem (notities van het persoonlijk

onderhoud (hierna: notities), p. 5). Hieruit kan enkel afgeleid worden dat verzoeker wel bekend of

geregistreerd was en zijn bewering. Bovendien ontkracht dit geheel zijn verklaringen dat hij nooit

identiteitsdocumenten had (notities, p. 6) en dat hij sinds zijn 15de levensjaar op straat heeft gewoond

(notities, p. 18). Waar ter terechtzitting wordt gesteld dat het certificaat het vroegere adres van zijn

grootmoeder vermeldt, kan de Raad enkel vaststellen dat “de registratie” van de wooneenheid “Oost-

Nijl”, van de provincie Khartoem, op 2 juni 2018 certificeerde dat verzoeker, als “burger” gekend was en

woonachtig was op dat adres, terwijl verzoeker beweerde dit huis sinds 2010 (na het overlijden van zijn

grootmoeder) te hebben moeten verlaten en hij in juni 2018 alleszins geen vast adres meer had.



RvV X - Pagina 14

Het stuk wijst er dan ook op dat verzoeker in werkelijkheid bij de Soedanese autoriteiten bekend staat

als Soedanees burger met een vast adres in Khartoem.

2.4.4. Dit werd ook zo bevestigd door de delegatie van de Soedanese autoriteiten, die verzoeker

identificeerden als M.A., van Soedanese nationaliteit, en hem een “emergency travel document”

uitreikten. In tegenstelling tot wat het verzoekschrift beweert, bevat het administratief dossier

verschillende stukken waaruit blijkt dat verzoeker als Soedanees staatsburger geïdentificeerd werd,

waar de verweernota terecht op wijst. Zo blijkt uit de “vraag om identificatie” van 14 september 2017 dat

de Dienst Vreemdelingenzaken aan de Soedanese ambassade “two photographs of the detained

person, as well as his fingerprints” overmaakte en de ambassade vroeg om na te gaan “whether or not

the person is in fact a Sudanese national”. De e-mail van de “Directie Verwijderingen”, door verzoeker

neergelegd op het Commissariaat-generaal, stelt dat “their files, including first letters, questionnaires,

fingerprints (on paper and electronic), as well as photographs” werden bijgevoegd teneinde de personen

(waaronder verzoeker) te identificeren. Het “synthesedocument telefoongesprek” van 20 september

2017 vermeldt vervolgens dat de Soedanese ambassade verzoeker hoorde op 19 september 2017 en

dat ze hem identificeerden als M.A., geboren op januari 1995, van de Soedanese nationaliteit. Het

“Emergency Travel Document” van “Republic of the Sudan, Ministry of Interior”, op naam van verzoeker,

bevestigt dit. Uit de “hoorrechtfiches” blijkt dat verzoeker op 27 september 2017 geconfronteerd werd

met de identificatie door de Soedanese autoriteiten, waarop hij aangaf niet te begrijpen hoe hij

geïdentificeerd werd.

2.4.5. Het verzoekschrift kan worden bijgetreden waar wordt gesteld dat het administratief dossier geen

informatie bevat “betreffende de manier waarop zij zijn overgegaan tot identificatie (Vingerafdrukken ?

Fotomateriaal? Verklaringen?...)”. Het is de Raad niet duidelijk op basis waarvan de commissaris-

generaal in de verweernota poneert dat deze identificatie “onder meer op basis van deze biometrische

gegevens” is gebeurd, daar de commissaris-generaal geen stuk bijbrengt waaruit kan blijken op basis

van welke gegevens (biometrisch, verklaringen, …) de Soedanese ambassade verzoeker heeft

geïdentificeerd. Nog los van de opmerkingen in het verzoekschrift over de onzorgvuldigheid van de

Soedanese identificatiemissie en “de vaststellingen van Amnesty International, dat stelt in zijn rapport

van 30 januari 2018” hieromtrent, blijkt ook uit verzoekers wisselende en vage verklaringen dat hij zijn

ware identiteit achterhoudt en zoals hoger gesteld, hij meerdere identiteiten heeft aangenomen in Italië,

Duitsland, en Denemarken. Hoe dan ook staat wel vast dat de Soedanese autoriteiten verzoeker

geïdentificeerd hebben en als staatsburger beschouwen en er niet kan worden ingezien waarom deze

Soedanese autoriteiten in een Belgische verwijderingsprocedure een niet-Soedanees het Soedanese

burgerschap zouden toekennen.

2.4.6. Verzoekers heeft niet enkel gelogen in meerdere landen inzake zijn identiteit, uit het administratief

dossier blijkt ook dat hij zijn herkomst niet kan aannemelijk maken. Verzoekers onwetendheid over de

stam Zaghawa, waartoe zijn moeder en grootmoeder behoren, en over zijn leven in El Fasher tot hij 6

jaar was (notities, p. 10, 15), wijst daarop. De stelling in het verzoekschrift dat zijn grootmoeder hem niet

heeft ingeleid “in de tradities van de Zaghawa's” kan moeilijk worden volgehouden. Daar hij tot zijn 15de

levensjaar bij zijn grootmoeder woonde en zij hem wel uitleg gaf over huwelijkstradities van andere

Darfoerse stammen (notities, p. 15), kan niet worden ingezien waarom zij nooit iets zei over haar stam

en verzoeker zelfs niet vertelde of hij tijdens zijn kindertijd in Darfoer bij de stam verbleef (notities, p. 15).

In die zin is het ook opvallend dat verzoeker geen woord van de Zaghawa-taal spreekt, hoewel hij tot

zijn 6 jaar in El Fasher zou gewoond hebben en niet kan worden ingezien waarom zijn grootmoeder

ineens een andere taal zou (kunnen) spreken wanneer ze verhuisde. Verzoeker zou dus 15 jaar

opgevoed worden bij zijn grootmoeder (notities, p. 16). Dat zijn grootmoeder met de buren in Khartoem

genoodzaakt was om Arabisch te spreken, zoals verzoeker aangaf tijdens zijn persoonlijk onderhoud

(notities, p. 16), kan niet verklaren waarom deze vrouw met haar kleinkinderen niet haar moedertaal het

Zaghawa verder zou spreken, eventueel naast het Arabisch, de taal van zijn nieuwe omgeving,

waardoor verzoeker tenminste van de taal zou moeten hebben. Dat verzoeker geen noties heeft van het

Zaghawa is dan ook een indicatie dat hij zijn herkomst veinst.

2.4.7. Verzoekers gebrek aan interesse in de recente ontwikkelingen in zijn geboortestreek Darfoer

(notities, p. 14) ondermijnt verder zijn beweerde herkomst en levensloop. De uitleg in het verzoekschrift

dat het “onredelijk [is] van hem te verwachten dat hij zich informeert over de situatie in Darfoer” omdat

hij op straat, in sloppenwijken, leefde en ongeletterd is, kan niet overtuigen. Immers, verzoeker deed

verschillende informele jobs (notities, 14, 18), spendeerde veel tijd aan het voetballen bij een team

(notities, p. 5, 7, 14, 16, 18) en vond ook de tijd om zijn grootmoeder te bevragen over huwelijkstradities
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van andere Darfoerse stammen (notities, p. 15). Dat verzoeker omwille van zijn leven en ongeletterdheid

zich niet, bij zijn grootmoeder of bij zijn kennissen en vrienden in de buurt, zou hebben kunnen

informeren over zijn geboortestreek, zelfs niets zou gehoord hebben over de evolutie in deze streek, is

geheel ongeloofwaardig.

2.4.8. Gelet op het voorgaande kan verzoeker zijn beweerde profiel als staatloze, die levenslang illegaal

in Soedan verbleef, geenszins niet aannemelijk maken. Zowel de vaststelling van de Soedanese

identificatiemissie als verzoekers eigen leugenachtige dan wel vage verklaringen over zijn identiteit en

herkomst wijzen op zijn Soedanese nationaliteit. Het bij het verzoekschrift gevoegde “UNHCR,

Background Note on Gender Equality, Nationality laws and Statelessness”, waaruit zou blijken “dat het

in 1995, bij de geboorte van verzoeker, niet mogelijk was de Soedanese nationaliteit te verwerven via de

moeder”, toont niet aan dat verzoeker zich in deze situatie zou bevinden.

2.4.9. Uit de artikelen 48/3, § 1 en 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet volgt dat de nood aan

bescherming, geboden door de voornoemde artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, moet

getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van de verzoeker of, voor

staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te

beoordelen indien de verzoeker de bescherming van dit land niet kan inroepen of indien hij geldige

redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

2.4.10. Bijgevolg moet verzoekers nood aan bescherming worden getoetst ten aanzien van Soedan.

Zelfs indien verzoeker staatloos zou zijn, wat niet wordt aangenomen, daar Soedan in dat geval zijn

vroegere gewone verblijfplaats zou zijn.

2.4.11. Verzoeker stelt niet te kunnen terugkeren naar Soedan uit vrees voor de familie van zijn moeder

en uit vrees voor de autoriteiten omwille van zijn gebrek aan de Soedanese nationaliteit, omwille van zijn

deelname aan protesten en omwille van zijn identificatie in België.

2.4.12. Verzoeker beweert op de Dienst Vreemdelingenzaken dat de familie van zijn moeder hem wil

doden omdat hij buiten het huwelijk geboren werd en ze de eer van de familie willen herstellen

(vragenlijst DVZ, vraag 3.5). Verzoeker kan op het Commissariaat-generaal echter niet aangeven

waarom zijn familie langs moederszijde hem zou willen vermoorden hoewel hij hier meermaals expliciet

naar gevraagd werd (notities, p. 28-29). De bewering in het verzoekschrift dat hij “verschillende littekens

op zijn lichaam (onderbuik) [vertoont] die hij niet kan verklaren, hij denkt dat de familie van zijn moeder

hem en zijn broer ook heeft proberen vermoorden”, is dan ook bezwaarlijk ernstig. Bovendien kan niet

worden ingezien dat beide kinderen een dergelijke moord door de volwassenen van de clan konden

overleven.

Verzoeker heeft hierover tijdens zijn persoonlijk onderhoud zelf bedenkingen (“En eigenlijk, als we jong

waren, hebben ze littekens aangebracht, en mijn broer heeft daar last van. […] Ze zeggen dat het een

cultuur is, maar ik weet het niet. […] In het begin dacht ik dat het een cultuur was, mijn grootmoeder zei

dat in onze hele familie, met ons uitgezonderd, de tweeling, dat niemand dat heeft, wat de Zagawa

heeft, dan kunnen ze hier of hier (VZ toont op het hoofd) of hier (VZ toont op de borst), maar niet zoals

ons.”; notities, p. 14), maar blijft het enkel bij subjectieve hypotheses. Bovendien heeft verzoeker deze

vermoedens niet vermeld tijdens de onderzoeken bij Constats op 28 augustus 2018, 4 september 2019

en 18 september 2018, waar zijn littekens werden onderzocht en besproken, minstens werd dit niet

genoteerd. Integendeel, het attest stelt dat de littekens op de buik compatibel zijn met zijn verklaringen

over de traditionele/culturele scarificatie toen hij kind was. Dit wijst er dan weer op dat verzoeker en zijn

broer wel werden opgenomen in hun clan, welke dit dan ook moge zijn. Deze littekens zijn in dit opzicht

een teken van toebehoren en niet van moord.

Hoe dan ook ziet de Raad niet in en maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij zijn eerste 6 levensjaren in

zijn geboortestreek Darfoer, waarvan ook zijn moeder afkomstig is, kon verblijven bij zijn grootmoeder

langs moederszijde, maar dat hij niet meer veilig zou zijn nu hij als volwassen man in Khartoum woont

en werkt. Er zijn dan ook geen redenen aan te nemen dat verzoeker in gevaar zou komen bij de familie

van zijn moeder in Soedan.

2.4.13. Wat betreft verzoekers vrees om terug te keren naar Soedan omwille van zijn de facto

staatloosheid, herhaalt de Raad dat verzoeker zijn beweerde profiel als staatloze, die levenslang illegaal

in Soedan verbleef, niet aannemelijk kan maken.
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Integendeel, zowel de vaststelling van de Soedanese identificatiemissie als verzoekers eigen

leugenachtige dan wel vage verklaringen over zijn identiteit en herkomst wijzen op zijn Soedanese

nationaliteit. Zelfs indien zou worden aangenomen dat verzoeker geen Soedanese staatsburger is, dan

nog toont het verzoekschrift niet aan dat de “wettelijke, administratieve, politiële en/of gerechtelijke

maatregelen die op op discriminerende wijze worden uitgevoerd” (waaronder “geen recht te hebben op

scholing”, “het onderwerp uit te maken van arbitraire detentie” en “essentiële rechten ontkend te worden

zoals het recht tot huwen, werken, een wagen besturen etc”) een vervolging uitmaken. Het ontzeggen

van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening houden immers op zich geen vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin in. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden moeten het

ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die

gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de

gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden

aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Verzoeker blijft bij loutere

beweringen “geen recht te hebben op scholing”, “het onderwerp uit te maken van arbitraire detentie” en

“essentiële rechten ontkend te worden zoals het recht tot huwen, werken, een wagen besturen etc” maar

toont dit in concreto niet aan.

2.4.14. De Raad hecht verder geen geloof aan verzoekers deelname aan protesten. De beweringen in

het verzoekschrift dat zijn deelname aan de protesten “allerminst met voorbedachten rade [was]”, kan

niet verklaren waarom hij niet eerder op de hoogte was van het doel van de protesten in september

2013. Verzoeker kwam in Soedan immers genoeg onder de mensen om hierover geïnformeerd te zijn

indien hij dit wenste, daar hij verschillende informele jobs deed (notities, p. 14, 18) en voetbalde bij een

team (notities, p. 5, 7, 14, 16, 18). Evenmin wist verzoeker hoe de mede-betogers heetten, die hij

nochtans kende van ervoor op de markt (notities, p. 20). Tevens is verzoekers verklaring dat de dokter

niet aan hem vroeg hoe hij aan zijn hand verwond werd en dat “de veiligheidsman naar de dokter

gegaan [is], en hij vroeg waarom ik gewond was, en de dokter zei dat het van een kogel was” (notities,

p. 19-20, 22) niet verzoenbaar met de tweede versie van de feiten, namelijk “omdat ze een ook een

afdeling [van de NISS] hebben in het ziekenhuis, en de dokter heeft me gevraagd waarom ik zei dat het

van een kogel was, de politie was waarschijnlijk dichtbij toen” (notities, p. 22). Dergelijke uiteenlopende

versies van de feiten ondergraven de waarachtigheid van de feiten. Ook verzoekers verklaringen over

zijn veroordeling voor de rechtbank zijn niet geloofwaardig, daar hij niet kon noemen wie er - naast B. -

samen met hem voorgeleid werd, hoewel hun zaken samengenomen werden en ze enkele dagen later

ook samen werden vrijkwamen onder borg (notities, p. 23-24). Het is evenmin geloofwaardig dat

verzoeker, die beweerdelijk nooit identiteitsdocumenten had (notities, p. 6) en sinds zijn 15de levensjaar

op straat woonde (notities, p. 18), samen met enkele andere veroordeelden (wiens namen hij niet kent;

notities, p. 23) na enkele dagen werd vrijgelaten door de hulp van een borgsteller (wiens naam hij ook

niet kent; notities, p. 24) en dan nog zonder te weten wat deze borgsteller hiervoor gedaan heeft

(notities, p. 25), of waarom hij dit zou doen wanneer deze verzoekers handelwijze niet kan garanderen.

Ten slotte bleek verzoeker ook niet op de hoogte van anderen die net als hem vervolgd werden aan een

deelname aan protesten (notities, p. 25). Verzoekers uitleg, dat hij enkele maanden na zijn vrijlating

Soedan verliet (notities, p. 25), strookt dan weer niet met zijn verklaring pas meer dan een jaar later,

einde 2014, het land te hebben verlaten. Verzoeker komt dan weer niet verder dan loutere beweringen.

2.4.15. Dat verzoeker in werkelijkheid geen vrees koestert ten aanzien van Soedan omwille van de

familie van zijn moeder, zijn beweerde staatloosheid en van zijn voorgehouden deelname aan protesten,

blijkt nog uit de vaststelling dat verzoeker sinds april/mei 2017 in België was, maar pas op 20 oktober

2017 een verzoek om internationale bescherming indiende. Hoewel verzoeker doorheen deze zes

maanden verschillende malen aangetroffen werd zonder geldige verblijfsdocumenten (18/05/2017,

02/06/2017, 14/06/2017 en 29/06/2017), waarbij hem telkens een bevel om het grondgebied te verlaten

gegeven werd, diende verzoeker pas een verzoek in nadat hij werd opgesloten in het Centrum voor

illegalen te Merksplas, nadat hij geïdentificeerd werd door de Soedanese delegatie en nadat men heeft

gepoogd om hem naar Soedan terug te leiden. Dat hij in Duitsland op 18 november 2016 reeds een

verzoek indiende en hij dus “sinds 18 november 2016 al kenbaar [heeft gemaakt] dat hij een gegronde

vrees voor vervolging heeft in zijn land van herkomst, Soedan”, zoals wordt aangevoerd in het

verzoekschrift, kan geenszins verklaren dat hij in België meermaals uitdrukkelijk te kennen gaf dat hij

geen asiel wenste aan te vragen in België, maar dat hij enkel naar het Verenigd Koninkrijk wilde

doorreizen: “blijft herhalen dat hij enkel maar naar UK wenst door te reizen en niets anders […] wilt

absoluut geen asielaanvraag in België, zegt dat hij echt niets in België wilt […] wenst geen

asielaanvraag in België” (verslag gesprekken bewoner).
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Bovendien kan blijken dat verzoeker slechts pro forma een vraag om internationale bescherming

indiende in Duitsland nu hij daar niet bleef om de procedure af te ronden. Verzoekers handelwijze is

geenszins te verzoenen met verzoekers beweerde nood aan internationale bescherming, gezien hij dan

logischerwijze zo snel mogelijk de kans zou grijpen om deze bescherming te kunnen aanvragen.

2.4.16. Verzoeker stelt ook een terugkeer naar Soedan te vrezen omwille van zijn identificatie in België

door de Soedanese autoriteiten. Waar het verzoekschrift aanvoert dat de COI Focus van februari 2018

in het administratief dossier “geen betrekking [heeft] op de repatriëringen van de personen

geïdentificeerd door de Soedanese delegatie die aanwezig was in België, maar in het algemeen het

risico onderzoekt van vervolging na gedwongen repatriëring”, stelt de Raad vast dat de informatie de

behandeling door de Soedanese overheid van gerepatrieerde Soedanezen onderzoekt, waaronder de

terugkeerders die met een “emergency travel document (EDT)” reizen, waaraan logischerwijze een

contactname met de Soedanese overheid/ambassade aan voorafging. Verzoeker toont niet aan dat hij

zich, omwille van de identificatiemissie, in een andere situatie bevindt dan de Soedanezen die op een

andere manier als Soedanezen geïdentificeerd werden en hierop een “emergency travel document

(EDT)” afgeleverd kregen door de Soedanese ambassade.

2.4.17. Waar verzoeker uit de COI Focus afleidt “dat personen die niet over een paspoort beschikken,

hetgeen het geval is van verzoeker, meer risico lopen om te worden geviseerd door de NSS gezien

afgewezen asielzoeker automatisch een politiek profiel is”, treedt de Raad de commissaris-generaal bij

waar die in zijn verweernota meent dat dit een “fragmentarische, verkeerde lezing” van de informatie

betreft. Uit de COI Focus blijkt immers dat verschillende bronnen aangeven dat terugkeer met een ETD

op zich geen risico meebrengt voor de terugkeerder, maar dat personen in het bezit van een ETD wel

onder meer over hun redenen voor vertrek ondervraagd worden aan de immigratiedesk in de

luchthaven. Personen zonder paspoort kunnen zich aan een uitgebreider verhoor door de

inlichtingendiensten verwachten. Een enkele bron verklaarde inderdaad dat reizigers met een EDT

geïdentificeerd worden als afgewezen asielzoekers “wat volgens de organisatie een politiek profiel is”,

maar deze bron stelt niet dat elke Soedanees die terugkeert met een EDT vervolging riskeert, doch wel

dat ze ondervraagd kunnen worden door de NISS “en dat tijdens deze controle discriminatie en

vervolging kunnen voorkomen, in het bijzonder tegenover politieke opponenten of leden van kwetsbare

groepen”. Een andere bron stelt over deze controle door de NISS dat terugkeerders enkel aan een

verder onderzoek worden onderworpen indien ze beschouwd worden als “a potential person of interest”,

“bijvoorbeeld omdat hun naam op een zwarte lijst (travel watch list) staat, omdat ze in het verleden

contacten hadden met de Soedanese oppositie of omdat ze in het buitenland actief zijn bij

oppositiebewegingen”. Er kan dus geenszins worden aangenomen dat elke afgewezen asielzoeker die

terugkeert naar Soedan vervolging dient te vrezen, louter en alleen omwille van diens asielaanvraag in

Europa. Evenmin maakt verzoeker aannemelijk tot een risicoprofiel of kwetsbare groep te behoren,

gezien de Raad geen geloof hecht aan verzoekers beweerde deelname aan protesten in Khartoem en

de hieraan gerelateerde opsluiting en veroordeling, aan zijn behoren tot de Zaghawa of aan zijn

herkomst uit Darfoer.

2.4.18. Uit het rapport van Amnesty Internationaal van 30 januari 2018 (“Belgium: returns to Sudan

violated principle of non-refoulement”) blijkt evenmin “dat het feit zelf dat hij ondervraagd werd door de

Soedanese delegatie een verhoogd risico op vervolging met zich meebrengt”, zoals wordt beweerd in

het verzoekschrift. Dit rapport vermeldt weliswaar getuigenissen, afgenomen door “the Tahrir Institute for

Middle East Policy” waarin Soedanese terugkeerders stelden te zijn vastgehouden en mishandeld bij

aankomst op de luchthaven in Khartoem, maar Amnesty International stelt tevens uitdrukkelijk dat ze

deze getuigenissen niet hebben kunnen verifiëren. Bovendien kan er uit dit artikel niet worden afgeleid

of de betreffende terugkeerders een risicoprofiel hadden, zoals bekendheid als politiek opponent,

waardoor ze geviseerd zouden zijn. Evenmin kan uit dit rapport blijken wat het resultaat was van de

onderzoekscommissie die naar aanleiding van deze getuigenissen werd opgericht. De bij het

verzoekschrift toegevoegde “Amnesty International, « Belgium : returns to Sudan violated principle of

non- refoulement », 30 januari 2018” kan dan ook geenszins aantonen dat verzoeker bij een terugkeer

het risico loopt vervolgd te worden omdat hij ondervraagd werd door de Soedanese delegatie.

2.4.19. Het bij het Commissariaat-generaal neergelegde krantenartikel van 2 januari 2018 uit De

Morgen, waarin besproken wordt hoe de repatriëring naar Soedan toen werd tegengehouden door een

rechter, kan voorgaande latere vaststellingen over de behandeling door de Soedanese overheid van

gerepatrieerde Soedanezen niet wijzigen.
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2.4.20. Op het Commissariaat-generaal bracht verzoeker een attest van 12 januari 2018 bij, waar de

littekens op verzoekers lichaam worden aangegeven op een tekening. Ter terechtzitting legt verzoeker

“Rapport van de asbl CONSTATS d.d. 25 september 2018 + briefwisseling naar aanleiding van

overlijden van opsteller en kleine aanpassingen rapport” neer. Dit laatste attest, opgesteld door dokter

Daniel, vat aan met de verklaringen van verzoeker over zijn levensloop. Vervolgens vermeldt het attest

littekens op zijn buik als resultaat van (traditionele/culturele) scarificaties in zijn kindertijd. Waar

verzoeker in het verzoekschrift en tijdens zijn persoonlijk onderhoud het vermoeden uitte dat het geen

traditionele littekens betreft, maar het resultaat zijn van een moordpoging vanwege zijn familie langs

moederzijde, blijkt hij dit niet te hebben vermeld tijdens de onderzoeken bij Constats op 28 augustus

2018, 4 september 2019 en 18 september 2018, minstens werd dit niet genoteerd. Integendeel, het

attest stelt dat de littekens op de buik compatibel zijn met zijn verklaringen over de traditionele

scarificatie toen hij kind was. Verder bespreekt het attest littekens waarvan verzoeker de oorzaak niet

kent (rug) of die noch door verzoeker noch door de dokter gelinkt kunnen worden aan mishandelingen of

scarificatie (ellenboog en arm). Er wordt door de Raad niet getwijfeld aan de bewijskracht van het stuk,

noch aan de vaststellingen van de arts over de littekens. De beoordeling van de bewijswaarde van een

attest betreft een feitelijke appreciatie die de Raad toekomt. Hierbij wordt rekening gehouden met het

geheel van de voorliggende elementen opgenomen in het administratief dossier en het verzoekschrift.

Aldus moet worden vastgesteld dat het attest vermeldt vervolgens een litteken op zijn rechterhand, dat

compatibel is met verzoekers verklaringen dat het in september 2013 veroorzaakt werd door een kogel,

en littekens op zijn rechterduim, die compatibel zijn met verzoekers bewering dat deze het gevolg zijn

van de slag van een matrak. Ook wordt vermeld dat verzoekers uitleg over zijn gehoorschade, zijnde dat

hij dit opliep voor mishandelingen, volgens het attest eveneens compatibel zijn met het vastgestelde

letsel. De arts kan echter de precieze omstandigheden van de vastgestelde letsels niet kennen of

objectief vaststellen en heeft zich hiervoor gesteund op de verklaringen van verzoeker, die zoals

hierboven reeds ongeloofwaardig werden beschouwd. Er wordt geen causaal verband aangetoond

tussen de letsels en de door verzoeker aangehaalde problemen, waardoor het voorgelegde “Rapport

van de asbl CONSTATS d.d. 25 september 2018 + briefwisseling naar aanleiding van overlijden van

opsteller en kleine aanpassingen rapport” zijn beweerde asielrelaas niet kan staven.

2.4.21. Verzoeker legde op het Commissariaat-generaal een attest neer van 1 juni 2018, opgesteld door

psycholoog Declercq, waarin melding wordt gemaakt van “le diagnostic d’un trouble lié à des

traumatismes ou à des facteurs de stress, non specifié” en “une comorbidité dépressive importante”. Bij

de ter terechtzitting neergelegde aanvullende nota wordt een “attest van zijn psycholoog, E.

DECLERCQ, d.d. 2 augustus 2019” gevoegd, waarin gemeld wordt dat zijn psychische gesteldheid

verbeterd is, maar dat hij fragiel blijft en nog last heeft van negatieve herinneringen, de pogingen om

deze herinneringen te vermijden en depressieve stemming. Dit attest stelt dat de “trouble lié à des

traumatismes ou à des facteurs de stress, non specifié” in gedeeltelijkje remissie is en dat de

“comorbidité dépressive” minder uitgesproken is maar nog steeds aanhoudt.

2.4.22. Waar de bestreden beslissing stelde dat “het psychologische rapport niet werd opgesteld door

een gespecialiseerde arts-psychiater, maar door een klinisch psycholoog, waardoor het niet kan worden

beschouwd als een uitgebreid psychiatrisch verslag”, treedt de Raad het verzoekschrift bij waar gesteld

wordt dat de commissaris-generaal “de vaststellingen van Mijnheer DECLERCQ, die uiterst competent

is, dan ook niet louter naast zich [kan] neerleggen omdat hij geen arts-psychiater is”. Van een (klinisch)

psycholoog mag/kan uiteraard niet verwacht worden dat hij een psychiatrisch verslag schrijft, maar de

Raad ziet niet in waarom een psycholoog niet geplaatst zou zijn om uitspraken te doen over het

vakgebied waarin hij opgeleid en gespecialiseerd is, net zoals een psychiater dit doet voor diens

vakgebied. Volgens het verzoekschrift heeft psycholoog Declercq expertise in de psychotraumatologie.

2.4.23. Noch uit de notities van het persoonlijk onderhoud in het kader van zijn eerste asielprocedure

noch uit de notities van het persoonlijk onderhoud inzake zijn huidig verzoek kan echter blijken dat deze

geattesteerde psychische problemen, die als dusdanig niet in twijfel worden getrokken, “verklaren

waarom zijn relaas op bepaalde vlakken lacunair bevonden werd of niet coherent”. Immers, deze

attesten vermelden niet dat verzoeker niet in staat zou zijn om zijn asielrelaas uiteen te zetten of om zijn

verleden te bespreken. Waar het attest van 1 juni 2018, opgesteld door psycholoog Declercq, vermeldt

dat verzoeker melding maakte van “des confusions, des problémes de concentration” betreffen dit louter

verzoekers eigen verklaringen (“il rapporte”) en geenszins objectieve vaststellingen. Nergens wordt door

de psycholoog beschreven dat verzoekers stressstoornis en/of depressieve stemming ervoor zorgt dat

verzoeker zijn identiteit, herkomst en asielproblemen niet coherent zou kunnen aanbrengen.
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Waar nog wordt verwezen naar “les tragédies vécues au Soudan » heeft verzoeker niet weten te

overtuigen. Integendeel verzoeker weigert manifest mee te werken aan de procedure door zijn ware

identiteit en herkomst te verklaren. Er kon dan ook geen nood aan internationale bescherming in de zin

van het Vluchtelingenverdrag worden vastgesteld.

2.4.24. In zoverre het attest van 1 juni 2018, opgesteld door psycholoog Declercq, vermeldt dat

verzoekers psychologische toestand gerelateerd is aan “les tragédies vécues (…) lors du dangereux

parcours de fuite”, alsook aan zijn opsluiting in België en zijn precair statuut in Europa, en verzoeker

hiermee zou willen aantonen dat hij een traumatisch verleden heeft, wijst de Raad erop dat het attest

niet verduidelijkt welke tragische gebeurtenissen op weg naar Europa het zou betreffen en hoe dit en

zijn precair statuut in Europa zijn verklaringen kan beïnvloeden, of zijn nood aan internationale

bescherming. Bovendien kunnen vermoedens over de oorzaak van psychologische problemen enkel

gebaseerd zijn op de verklaringen van verzoeker zelf, en dit binnen de context van psychologische

hulpverlening, wat een andere inslag heeft dan het onderzoek naar de nood aan internationale

bescherming. Er wordt bijgevolg geen causaal verband aangetoond tussen de beweerde

geestestoestand van verzoeker en zijn asielrelaas.

2.4.25. Wat verzoekers gehoorproblemen betreft (“Rapport van de asbl CONSTATS d.d. 25 september

2018 + briefwisseling naar aanleiding van overlijden van opsteller en kleine aanpassingen rapport” en

“Aanvraagformulier MRI”), blijkt uit het verzoekschrift dat hiermee rekening werd gehouden tijdens het

persoonlijk onderhoud, waar wordt aangegeven dat de tolk zich verplaatste omdat verzoeker hem niet

goed verstond. Ook in de notities van het persoonlijk onderhoud werd opgetekend dat de tolk rekening

ging houden met verzoekers slechthorendheid (notities, p. 2). Noch uit deze notities noch uit het

verzoekschrift kan blijken welke vragen slecht of verkeerd begrepen bleven omwille van verzoekers

gehoorproblemen. Aan het begin en op het einde van het onderhoud bevestigde verzoeker nog

uitdrukkelijk dat hij de tolk goed verstaan had (notities p. 2, 29). Toen verzoekers advocaat op het einde

van het onderhoud het woord nam, werd er evenmin aangegeven dat er communicatieproblemen waren

met de tolk omwille van verzoekers slechthorendheid (notities, p. 29-30). Het volstaat niet om, na

confrontatie met een negatieve beslissing, te beweren dat verzoekers gehoorprobleem “dan ook zeker

een reden [kan zijn] voor kleine misverstanden”, zonder dit enigszins concreet te maken.

2.4.26. Verzoeker brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht

kunnen werpen op de asielmotieven. In het verzoekschrift wordt nagelaten concrete en geobjectiveerde

elementen aan te voeren die de voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

2.4.27. 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

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. De ter

terechtzitting neergelegde informatie die volgens verzoeker “aankaart dat het verbazend is dat het

C.G.V.S. op geen enkele manier verwijst naar de huidige situatie in Soedan, die nochtans uiterst volatiel

is de laatste maanden” betreft het (dodelijk) geweld gepleegd op betogers en demonstranten, de

“internet shutdown”, de poging tot staatsgreep en het akkoord dat in juli 2019 gesloten werd tussen de

generaals die aan de macht zijn en de leiders van de protestbeweging tegen hen. Deze informatie ter

terechtzitting neergelegd, toont echter geenszins aan dat er in Soedan een binnenlands of internationaal

gewapend conflict aan de gang is, laat staan dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan
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om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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 verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier december 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


