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nr. 235 796 van 8 mei 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. DOUTREPONT

Haachtsesteenweg 55

1210 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 12 november 2019

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

staatlozen van 23 oktober 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 februari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. ASSELMAN, die loco advocaat M. DOUTREPONT verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beschikt over de Soedanese nationaliteit en werd geboren in Wad Madani in het jaar 1963. U werkte

bij de politie als crimineel rechercheur en vanaf 1998 was u in Khartoem werkzaam in de militaire

inlichtingendienst. U vertrok uit Soedan op 13 september 2008 omdat u werk had gevonden als bewaker

bij de Qatarese ambassade in België. U nam verlof zonder wedde bij de militaire inlichtingendiensten in

Soedan en verlengde dit na 2 jaar in 2010 toen u naar Soedan ging. U ging in 2012 ook naar Soedan en

uw ex-collega’s zeiden u toen dat uw verlof al automatisch verlengd werd.
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In 2014 vergat u uw verlof zonder wedde te verlengen en ging u, nadat uw vader in Soedan overleed,

terug naar Soedan in mei 2014. Op de begrafenis van uw vader zeiden uw ex-collega’s u dat er een

rechtszaak tegen u begonnen was omdat u uw verlof niet verlengd had. U keerde daarop terug naar

België op 20 mei 2014. U werkte verder als bewaker bij de Qatarese ambassade in Brussel waar u

ontslagen werd in december 2017. U verzocht dan internationale bescherming in België op 25 april 2018

en verklaarde dat u, in geval ven terugkeer naar Soedan, ook vreest dat uw dochter besneden zal

worden.

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Uit een grondige analyse van de huidige situatie in Soedan (zie COI Focus “Soedan: Huidige situatie

in navolging van de militaire coup van 11 april 2019” dd. 06/09/19) blijkt dat het leger op 11 april

2019 een staatsgreep heeft gepleegd, waarmee het een einde maakt aan het bijna dertig jaar durende

regime van president al-Bashir. Een ”Transitional Military Council” (TMC) neemt het bestuur over. De

coup komt er na maanden van bijna dagelijkse betogingen in het hele land, waarbij de protesten zijn

uitgegroeid tot een beweging tegen de zittende president al-Bashir. De ”Alliance of Freedom and

Change” (AFC), een coalitie van gewapende groepen, politieke partijen en professionele organisaties, is

de drijvende kracht achter deze betogingen. De regering beantwoordt deze protesten met geweld. Na

de coup voert de TMC het aantal soldaten en het aantal leden van de ”Rapid Support Forces” (RSF) op

in Khartoem. Bij de betogers maakt het aanvankelijk vreugdegevoel na de coup plaats voor woede,

velen zien de militaire coup immers als een verderzetting van het oude regime. Betogers blijven dan

ook in grote aantallen aanwezig op de plaats van de sit-in, die reeds op 6 april is gestart, voor het

hoofdkwartier van het leger in Khartoem. Er worden gesprekken opgestart tussen de TMC en de AFC

en op 14 mei 2019 bereikt men een akkoord over de duur van de transitieperiode en de samenstelling

van de wetgevende raad of parlement. De gesprekken struikelen evenwel over de samenstelling van de

soevereiniteitsraad die moet toezien op de regering en het parlement tijdens de transitieperiode.

Ondertussen vinden verschillende gewelddadige incidenten plaats in Khartoem, overwegend gepleegd

door de RSF. Het geweld in de hoofdstad beperkt zich tot de locaties waar betogingen gaande zijn en is

gericht tegen personen die rechtstreeks deelnemen aan de sit-in en de protesten in de buurt, of die er

onrechtstreeks bij betrokken zijn, zoals personen die economische activiteiten uitvoeren in en rond de

locatie van de sit-in. Op 3 juni 2019, middenin de aanhoudende impasse in de gesprekken tussen de

TMC en de AFC, worden de betogers op de locatie van de sit-in bloedig uiteengejaagd door mannen in

RSF-uniformen. Hierbij vallen er 118 doden en meer dan 700 gewonden. Zowel de Afrikaanse Unie als

Ethiopië stuurt hierna een bemiddelaar naar Soedan. Op 30 juni 2019, de door de Afrikaanse Unie

vastgelegde deadline voor het overdragen van de macht door de TMC, komen in Khartoem en in andere

steden van Soedan duizenden mensen de straat op. Bij deze protesten komen zeker elf mensen om het

leven.

Op 5 juli 2019 bereikt men uiteindelijk een akkoord over de vorming van een soevereine raad met een

alternerend leiderschap, die een overgangsperiode zal overzien. De officiële ondertekening van de

overeengekomen grondwettelijke verklaring op 17 augustus 2019, betekent de start van deze

overgangsperiode die 39 maanden zal duren en die voorziet in de ontbinding van de TMC, de oprichting

van een soevereine raad met 11 leden en de aanstelling van een eerste minister en zijn kabinet. De

verklaring voorziet tevens in de vorming van een onafhankelijk wetgevende macht gedurende de

overgangsperiode, waarvan 67 procent van de zetels aan burgers zullen worden toegewezen. Het hoofd

van de TMC zal de soevereine raad gedurende de eerste 21 maanden van de overgangsperiode leiden,

waarna een burger de leiding van de raad zal overnemen voor de resterende achttien maanden.
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De nieuwe regering zal heel wat uitdagingen de baas moeten, onder meer een balans behouden in

de macht van het leger, het beëindigen van de langlopende conflicten en de hervorming van een

economie in puin. Interne strubbelingen hebben er bovendien toe geleid dat de gewapende groepen de

grondwettelijke verklaring niet hebben ondertekend. Ook in het leger is er verdeeldheid binnen de hoge

rangen en wrok omwille van de macht van Hemeti, de nummer twee van de TMC. De grote en

gewelddadige incidenten waarvan sprake in Khartoem tijdens en na de militaire coup, blijken echter te

zijn gestopt in de maanden juli en augustus 2019. Het type geweld waarvan sprake was tijdens en na de

militaire coup, namelijk het hardhandig neerslaan van protesten en demonstraties door de RSF, het

leger en de politie, kaderde bovendien niet binnen een gewapend conflict in de zin van art. 48/4, § 2, c

Vreemdelingenwet, met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties

aangaan met gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling

strijden.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen dient dan ook te worden geconcludeerd dat een

loutere verwijzing naar de algemene situatie en de recente ontwikkelingen in Soedan thans niet volstaat

om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u

betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Een individuele beoordeling van uw vraag naar internationale bescherming,

waarbij u uw vrees voor vervolging of uw reëel risico op het lijden van ernstige schade in concreto dient

aan te tonen, blijft dan ook noodzakelijk. Er dient na uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS echter te

worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent deze vrees voor vervolging tof dit reëel risico op

ernstige schade aannemelijk te maken.

Zowel tijdens uw interview bij Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) als tijdens uw persoonlijk

onderhoud bij het CGVS verklaarde u dat u vreest, in geval van terugkeer naar Soedan, dat uw dochter

verplicht zou worden om besneden te worden (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het

administratief dossier en notities persoonlijk onderhoud CGVS p.14).

In dat opzicht moet er opgemerkt worden dat uw dochter, samen met uw echtgenote als vluchtelinge

erkend werd in België in 2017 (zie Attesten vluchteling in de blauwe map in het administratief dossier).

Uw dochter geniet dus al bescherming in België waardoor het risico dat zij besneden zal worden in

Soedan niet langer actueel is.

U verklaarde bij DVZ ook dat u aangepast bent aan de levensstijl in België en dat u niet meer in Soedan

kan leven (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS). Gevraagd wat u daar precies mee bedoelde, zei u

dat het door de wetten hier is en dat u na 9 jaar hier gewerkt te hebben zag dat hier alles goed en

correct is (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.14). Gevraagd wat u bedoelde toen u het over

wetten had, bleef u erg vaag en zei u dat men in Soedan soms zijn rechten niet krijgt in tegenstelling tot

hier waarna u zei dat u hier meer positieve ideeën gekregen hebt over Europa omdat de school van uw

zoon een inspanning deed om jullie taal te leren (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.15).

Dat u niet naar Soedan zou kunnen terugkeren omdat, in het algemeen, de wetten volgens u in België

beter gerespecteerd worden dan in Soedan houdt geen direct verband met de in het

Vluchtelingenverdrag van Genève opgesomde criteria voor de erkenning van de vluchtelingenstatus,

noch met de definitie van subsidiaire bescherming. U maakt deze vrees of dit risico evenmin concreet.

U verklaarde tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS dat u niet terug kan gaan naar Soedan

omdat u daar anders last zou krijgen door uw oud werk in Soedan (zie notities persoonlijk onderhoud

CGVS p.11). U werkte in Soedan voor de militaire inlichtingendienst van 1998 tot 2008 waarna u voor

de Qatarese ambassade ging werken in België (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.5). U zei dat

u, toen u vertrok uit Soedan, geen ontslag nam op uw werk maar verlof zonder wedde nam, wat u 2 jaar

lang kon doen. U zei dat u dan, na 2 jaar in 2010, uw verlof zonder wedde voor 2 jaar verlengde.

Gevraagd waarom u dan geen ontslag nam, zei u dat u naar Soedan ging in 2010 en daar uw ontslag

probeerde te geven waarop men u daar zei dat u dat maar eens later moest doen (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS p.7). U zei dat u in 2012 ook naar Soedan ging en daar uw verlof zonder

wedde verlengde. Gevraagd welke afspraken u rond uw verlof zonder wedde gemaakt had met uw

werkgever daar en of het dan de laatste keer was dat u dat kon verlengen, zei u dat uw collega’s uw

verlof al automatisch verlengd hadden toen u in 2012 in Soedan aankwam. U zei dat u zelf niet gaan

praten was met de militaire inlichtingendiensten over het verlengen van uw verlof maar dat uw collega’s

u zeiden dat ze alles al geregeld hadden wat betreft de verlenging van uw verlof (zie notities persoonlijk

onderhoud CGVS p.8).
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Over deze verklaringen moet opgemerkt worden dat het weinig geloofwaardig is dat u zelf op geen

enkel moment contact zou opgenomen hebben met uw werkgever om over de verlenging van uw verlof

zonder wedde te praten toen u in 2012 in Soedan was of erna in België nadat uw collega’s u gezegd

zouden hebben dat alles al geregeld was.

Gevraagd of u dan in 2014 ontslag nam, zei u dat u toen uw ontslag niet gaf en dat men u dan als

“werkverlater” beschouwde, wat illegaal is. Gevraagd of u dan geprobeerd had om uw verlof te verlegen,

zei u dat u het niet verlengd hebt omdat u toen in België was en daarna niet meer terugkeerde naar

Soedan. Gevraagd waarom u toen geen ontslag nam van uw werk in Soedan, zei u dat u van hen geen

attest gekregen had, dat u bezig was met uw leven en uw werk hier in België en dat u ook niet

terugkeerde naar Soedan (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.8).

Dat u uw verlof zonder wedde niet verlengd zou hebben of geen ontslag nam van uw werk in Soedan

omdat u zich in België bevond is niet aannemelijk. Het feit dat u niet aanwezig was in Soedan sluit niet

uit dat u vanuit België ontslag zou kunnen genomen hebben of toch tenminste contact kon opnemen

met uw werk in Soedan. Dat u geen attest van hen kreeg is logisch, juist omdat u geen ontslag

genomen had. Dat dit dan een reden zou zijn om geen ontslag te nemen is niet geloofwaardig.

U zei daarna dat men op uw werk in Soedan wist dat u een job had in België (zie notities persoonlijk

onderhoud CGVS p.8) en dat u uw verlof zonder wedde niet verlengd had omdat u het vergeten was,

want u was in België. Gevraagd of uw werk in Soedan dan geen contact met u opnam om u daar een

vraag over te stellen, zei u dat ze dit niet deden (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.9).

Het is weinig aannemelijk dat men u op uw werk in Soedan in 2010 overtuigde om verlof zonder wedde

op te nemen in plaats van ontslag te nemen, uw collega’s uw verlof zonder wedde in 2012 automatisch

verlengden zonder dat u daar iets voor moest doen maar dan in 2014, zonder u zelfs maar te

contacteren, u als “werkverlater” beschouwen en een rechtszaak bij een militaire rechtbank tegen u

beginnen zoals u verklaarde (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.9).

Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaarde u dat u, toen u naar Soedan terugkeerde

voor de begrafenis van uw vader, u daar van uw ex-collega’s hoorde dat er een rechtszaak was tegen u;

er werd een onderzoek geopend tegen u en het zou later voor de rechtbank komen. Dit omdat u uw

verlof zonder wedde niet zou verlengd hebben (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.9).

U bevestigde daarna dat dit een zaak is die voor een militaire rechtbank ging komen en u zei dat uw ex-

collega’s u dit zeiden en u ook voorbeelden gaven van mensen in uw situatie die veroordeeld werden en

in de gevangenis zitten (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.12). Gevraagd wanneer deze

rechtszaak dan opgestart werd tegen u, zei u dat ze ermee bezig waren, ze waren u aan het zoeken,

ze hadden nog geen beslissing genomen dat u niet weg mocht uit Soedan en ze waren nog informatie

aan het verzamelen tegen u (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.13).

Dat men u, terwijl u zich in Soedan bevond, aan het zoeken was in het kader van een rechtszaak voor

een militaire rechtbank, maar dan nog niet zou besloten hebben om u niet te laten weggaan uit Soedan

is niet geloofwaardig.

U verliet Soedan, nadat u de begrafenis van uw vader bijwoonde, op 20 mei 2014 (zie stempel in uw

paspoort op pagina 13 in de groene map in het administratief dossier) en gevraagd of men u toen op de

luchthaven vragen stelde over uw desertie, zei u dat ze de procedure een beetje vertraagden voor u en

dat uw ex-collega’s u op de begrafenis van uw vader gewaarschuwd hadden dat ze u gingen lastig

vallen op de luchthaven (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.13).

Gevraagd hoe ze u dan lastig vielen op de luchthaven; zei u dat ze de procedure vertraagden en u er

ook van verdachten dat uw Belgische identiteitsdocumenten vals waren. U legde daarna uit dat dit

laatste een gewone procedure was en dat ze tijdens een bepaalde periode de buitenlandse

verblijfsvergunningen streng controleerden en dat dit ook gebeurde in 2003 en 2013 (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS p.13).

Hoewel u dus verklaarde dat men op zoek was naar u in Soedan, moet er vastgesteld worden dat u

zonder problemen Soedan kon verlaten via de luchthaven in Khartoem waarbij uw paspoort

gecontroleerd werd. Dat men u daar zou lastig gevallen hebben en de procedure wat vertraagd zou

hebben houdt weinig steek.
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Indien men op zoek naar u was, zou men u daar ofwel niet laten vertrekken hebben of u op zijn minst

enkele vragen gesteld hebben over het feit dat u geen ontslag genomen had / uw verlof zonder wedde

niet verlengd had.

Over de rechtszaak die tegen u opgestart werd in Soedan, zei u dat u hier nooit officieel van op de

hoogte werd gebracht maar u wist wel dat u al bij verstek veroordeeld werd in Soedan. U hoorde dit van

een ex-collega, maar u werd daar zelf niet van op de hoogte gebracht (zie notities persoonlijk

onderhoud CGVS p.13).

Er werd u toen gevraagd of u, toen u dit allemaal hoorde van uw ex-collega’s in 2014, niet geprobeerd

hebt om de Soedanese militaire inlichtingendiensten te contacteren om uw verlof nog te verlengen. U

zei dat u dit niet geprobeerd hebt omdat u “geen tijd had door de omstandigheden” toen u in Soedan

was en dat u toen geen tijd had om naar uw werk te gaan en alles te regelen. Gevraagd of u dan niet

geprobeerd had om deze situatie te regelen eenmaal u terug in België was, ontweek u eerst de u

gestelde vraag en zei u dat u dacht dat de rechtbank bezig was om u te beoordelen. Wanneer de vraag

u dan opnieuw gesteld wordt, zei u dat u uw werk niet contacteerde toen u terug was in België en

gevraagd waarom niet, zei u dat u verdrietig was toen u terugkeerde, u in een verwarrende situatie zat

en dat uw vrouw zwanger was (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.13).

Dat u, nadat u van ex-collega’s zou vernomen hebben dat er een rechtszaak tegen u

opgestart werd omdat u het naliet uw verlof zonder wedde te verlengen, op geen enkel moment

zou contact hebben opgenomen met uw werk in Soedan om deze situatie te regelen of uit te

klaren, is volstrekt ongeloofwaardig.

Ook toen er u gevraagd werd of u, nadat u van Soedan terugkwam in 2014, nog contact had met uw ex

collega’s, zei u dat dit niet het geval was. Gevraagd of u hen dan niet vroeg hoe het zat met die

rechtszaak tegen u, zei u dat de rechtbank het niet zomaar zal laten weten als er een vonnis is.

Dat u een dergelijke desinteresse zou vertonen in de rechtszaak die tegen u zou aangespannen

zijn in Soedan bij een militaire rechtbank nadat u uw verlof zonder wedde zou vergeten zijn aan

te vragen is niet aannemelijk.

Bovendien moet er ook nog opgemerkt worden dat u bij DVZ verklaarde dat u in 2008 in België begon te

werken voor de ambassade van Qatar, dat uw vader overleed in 2015 in Soedan (wat u rechtzette

tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS naar 2014, zie notities persoonlijk onderhoud CGVS

p.10) en dat u toen in Soedan merkte dat u geviseerd werd door de Soedanese autoriteiten omdat u al

bijna 7 jaar afwezig was op uw werk daar. U zei dat dit kwam omdat u op uw vorig werk nooit ontslag

genomen had (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het administratief dossier).

Uw verklaringen bij DVZ zijn dus tegenstrijdig met de verklaringen die u bij het CGVS deed, tijdens uw

persoonlijk onderhoud verklaarde u namelijk dat uw verlof zonder wedde verlengd werd in 2010 en 2012

en dat u het vergat te verlengen in 2014. U was, in de versie van de feiten die u bij het CGVS gaf, dus

geen 7 jaar (onwettig) afwezig op uw werk omdat u nooit ontslag genomen had.

Omwille van bovenstaande redenen kan er dan ook geen geloof gehecht worden aan uw

verklaringen dat u, in geval van terugkeer naar Soedan, problemen zou kennen omdat u daar

nooit officieel ontslag genomen zou hebben of vergeten zou zijn om uw verlof zonder wedde te

verlengen.

Toen er u tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS gevraagd werd waarom u niet terug naar

Soedan kan gaan, haalde u ook aan dat u in Soedan voor een minister werkte die (nu) van Zuid Soedan

is (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.11).

Er werd u dan gevraagd of dat, de opdeling tussen Soedan en Zuid Soedan, een probleem zou zijn voor

u moest u terugkeren naar Soedan, waarop u zei dat de mensen die samenwerkten met ministers van

Zuid Soedan op bepaalde momenten werden lastig gevallen en dat de minister voor wie u werkte, J. M.,

bezig was met het dossier van de vrede. Gevraagd wat het probleem was met gewerkt te hebben met

mensen die nu van Zuid Soedan zijn, zei u dat ze eerst allemaal samen waren in 1 land en dat het nu

opgesplitst is waardoor er zeker een onderzoek of ondervraging zou komen. U werd er dan op gewezen

dat men in 2008 in Soedan ook al bezig was met het land op te splitsen, wat u bevestigde.
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Gevraagd waarom dat dan nu een probleem zou zijn, dat u vroeger voor J. M. samenwerkte, zei u dat

dit een probleem zou zijn omdat u voor de militaire diensten werkte en u uw verlof niet verlengde de

laatste keer waarna men een interne rechtszaak begon (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS p.12).

Aangezien er geen geloof gehecht wordt aan uw verklaringen dat u problemen zou kennen in

Soedan omwille van het feit dat u uw verlof zonder wedde niet verlengde, kan er dus ook geen

geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat u problemen zou kennen in geval van terugkeer

omdat u vroeger voor J. M. werkte.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken dat er in uwen

hoofde een gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in de conventie van Genève, of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, in aanmerking kan worden genomen.

Ter ondersteuning van uw verzoek tot internationale bescherming legde u de volgende documenten

neer; uw paspoort , uw ontslagbrief van de Qatarese ambassade in België, uw Belgische “ Bijzondere

identiteitskaart”, een biografie van uw vader en een document met opmerkingen over uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS.

Wat betreft uw Soedanees paspoort en uw Belgische identiteitskaart; uw identiteit wordt hier niet in

twijfel getrokken. Deze documenten veranderen dan ook niets aan de hierboven gedane vaststellingen.

Wat betreft de ontslagbrief van de Qatarese ambassade, het CGVS trekt niet in twijfel dat u ontslagen

werd door de Qatarese ambassade. Ook dit document verandert dus niets aan de hierboven gedane

vaststellingen.

Wat betreft de biografie van uw vader; deze heeft geen betrekking op de door u aangehaalde vrees ten

opzichte van de Soedanese autoriteiten, die hierboven niet geloofwaardig werd bevonden.

Wat betreft de opmerkingen over uw persoonlijk onderhoud die uw advocate opstuurde; dat u in 2014

naar Soedan ging en niet in 2015, zette u al recht tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS. Deze

opmerking verandert dus niets aan de hierboven gedane vaststellingen. Dat op pagina 10 van de

notities van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS “centrum” als “omgeving” moet worden gelezen

verandert ook niets aan de hierboven gedane vaststellingen.

Wat betreft de opmerking (punt 6); volgens uw advocate stelt u dat u omwille van de splitsing van Zuid-

Soedan en Soedan steeds ondervraagd en geviseerd zou worden door Zuid-Soedan omdat u van het

noorden komt omdat het zuiden mensen zoals u als “niet van vertrouwen waard” zou beschouwen.

Aangezien u over de Soedanese nationaliteit beschikt en van Soedan afkomstig bent werd hierboven

uw vrees ten opzichte van de Soedanese autoriteiten beoordeeld en niet ten opzichte van de Zuid-

Soedanese autoriteiten. Ook deze opmerking verandert dus niets aan de hierboven gedane

vaststellingen

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

Verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in een eerste en tweede middel op een schending van artikelen 2 en 3 van

het Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna

EVRM); artikel 1, A (2), van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28

juli 1951; artikel 1 (2), van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967;

artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en 48/6 van de wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna Vreemdelingenwet); artikelen 57/6/2, juncto 62,

van de Vreemdelingenwet; artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/LIE van het Europees Parlement en de

Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of
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staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor

vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de

inhoud van de verleende bescherming (O.J., L-337, 20 december 2011 — hierna Kwalificatierichtlijn);

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

bestuurshandelingen (hierna Wet van 29 juli 1991); artikelen 4 en 17 van het Koninklijk besluit van 11

juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (BS., 27 januari 2004 - hierna KB CGVS); de motiveringsplicht, de

algemene zorgvuldigheidsplicht, de onafhankelijkheidsplicht, de onpartijdigheidsplicht en het algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur; de schending van het beginsel van hoger belang van het kind en van de

gezinseenheid (zoals gewaarborgd door art. 22bis van de Grondwet; artikelen 3, § 1, 9 § 1 en 10, § 1,

van het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind; artikel 24 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie (hierna het Europees handvest) en artikel 14, § 4, van het KB

CGVS).

Verzoeker haalt dat hij een dochter heeft die erkend werd door verweerder als vluchtelinge omwille van

een risico voor vrouwelijke genitale verminking. Verzoeker voert aan dat verweerder deze situatie niet

vanuit zijn oogpunt heeft onderzocht en verwijst uitdrukkelijk naar het feit dat de moeder van zijn dochter

eveneens erkend werd als vluchtelinge. Het wordt niet betwist door verweerder dat hij zich verzet tegen

dergelijke praktijken. Verzoeker argumenteert dat hij behoort tot de sociale groep van personen in

Soedan die gekant zijn tegen vrouwelijke genitale verminking. Hij stelt dat het verzet tegen dergelijke

praktijken ook beschouwd kan worden als een politieke overtuiging in vluchtelingenrechtelijke zin.

Verzoeker beroept zich vervolgens op het principe van het hoger belang van het kind en het beginsel

van eenheid van het gezin zoals opgenomen in verschillende internationale, Europese en Belgische

wetten, om een erkenning van de vluchtelingenstatus te vereisen. Bijkomend verwijst verzoeker naar

rechtspraak van de Raad.

Verzoeker argumenteert dat de belangen van de kinderen van verzoeker, zowel zijn dochter als drie

minderjarige broers, niet in acht werden genomen in de bestreden beslissing.

“Bovendien is het in het hogere belang van het kind dat de ouders van een minderjarige die als

vluchtelinge is erkend, ook internationale bescherming krijgen, omdat anders de beschermingsstatus

van het kind geen enkel nuttig effect zal hebben Indien verzoeker inderdaad geen beschermingsstatus

krijgt, loopt hij het risico om in illegaal verblijf te belanden, zodat hij niet de mogelijkheid zal hebben om

de materiele veiligheid van zijn kinderen te waarborgen en ook niet kan terugkeren naar zijn land van

herkomst, aangezien zijn kinderen aldaar niet kunnen terugkeren. Op die manier wordt elk nuttig effect

van de beschermingsstatus die door het CGVS aan de vier minderjarige kinderen van verzoeker werd

erkend, tenietgedaan.

In verband met deze problematiek is de lezing van de Kwalificatierichtlijn en de aanbevelingen van het

UNHCR bijzonder nuttig.

Her begrip van ≪persoon ten laste≫ bestaat niet in de Kwalificatierichtlijn en past niet in een

beschermingsonderzoek, zeker niet van een jong kind. Liet lijkt overduidelijk dat de bescherming

geboden aan een minderjarig kind zich moet strekken tot zijn naaste familieleden.

[…]

De Kwalificatierichtlijn breidt het begrip van ≪gezinsleden≫ uit aan ouders van personen die een

internationale bescherming genieten.

Ze stelt dat het gezinslid een bevoorrechte verblijfsstatus moet bekomen, die hem een verblijfstitel

geldig voor een periode van drie jaar, het bekomen van reisdocumenten, de toegang tot de

arbeidsmarkt, de toegang tot onderwijs, de toegang tot de procedures van erkenning van kwalificaties,

de sociale zekerheid en de gezondheidszorgen, moet waarborgen.

Het betreft identieke rechten als degenen die erkend worden aan vluchtelingen, in het bijzonder wat

betreft het uitreiken van reisdocumenten en de toegang tot de arbeidsmarkt.

Dit toont aan dat een afgeleide vluchtelingenstatus dient te worden erkend aan de gezinsleden van een

erkende minderjarige vluchtelinge.

Een andere status geeft inderdaad niet dezelfde rechten. Wat er ook van zij werd er geen enkele andere

status uitgereikt aan verzoeker.

Ook al voorziet de Kwalificatierichtlijn in de uitreiking van zulk verblijfstitel die voornoemde voordelen

waarborgt, toch voorziet het Belgisch recht niet in zulke verblijfstitel. Deze bepaling werd niet omgezet in

de Vreemdelingenwet.

De omzettingstermijn is verstreken op 21 december 2013.

In de actuele staat van de Belgische wetgeving wordt er niets voorzien om het beginsel van de

gezinseenheid te waarborgen.
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Nu de bepalingen van de Kwalificatierichtlijn wat betreft de gezinseenheid niet werden omgezet, zijn zij

rechtstreeks van toepassing geworden in Belgisch recht.

Verzoeker dient zich dus een vluchtelingenstatus te zien erkend, afgeleid uit de status erkend aan zijn

vier minderjarige kinderen, omdat hij lid is van hun gezin in de zin van de Kwalificatierichtlijn. De

toepassing van het recht op gezinseenheid vereist dat de Lidstaten zich onthouden van maatregelen die

dit recht kunnen verstoren.

De bestreden beslissing is juist door dit gebrek aangetast.”

Beoordeling

2.2.1. De Raad dient inzake het verzoek om internationale bescherming een arrest te vellen dat op

afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een verzoeker om internationale

bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De uitvoerige opsomming van verdragsbepalingen en wetsbepalingen alsook het uitvoerig citeren van

rechtspraak en rechtsleer in het verzoekschrift impliceert immers niet an sich dat de bestreden

beslissing behept is met een onregelmatigheid.

2.2.2. Omwille van de onderlinge samenhang worden de twee middelen samen behandeld

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de

bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen

en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.4. De Raad stelt vast dat het verzoekschrift zich uitsluitend toespitst op het ‘recht’ op internationale

bescherming in hoofde van verzoeker als naast familielid van een erkend vluchteling, in casu als vader

van een dochter die werd erkend als vluchtelinge omwille van een vrees voor besnijdenis.

2.2.5. Het blijkt aldus dat het verzoekschrift geen concreet verweer of betwisting voert inzake de

omstandige motivering waaruit, op basis van de onderliggende motivering, blijkt dat verzoeker niet in

aanmerking komt voor internationale bescherming (de Raad citeert):

“Dat u niet naar Soedan zou kunnen terugkeren omdat, in het algemeen, de wetten volgens u in België

beter gerespecteerd worden dan in Soedan houdt geen direct verband met de in het

Vluchtelingenverdrag van Genève opgesomde criteria voor de erkenning van de vluchtelingenstatus,

noch met de definitie van subsidiaire bescherming. U maakt deze vrees of dit risico evenmin concreet.

[…]

“Dat u uw verlof zonder wedde niet verlengd zou hebben of geen ontslag nam van uw werk in Soedan

omdat u zich in België bevond is niet aannemelijk. Het feit dat u niet aanwezig was in Soedan sluit niet

uit dat u vanuit België ontslag zou kunnen genomen hebben of toch tenminste contact kon opnemen

met uw werk in Soedan. Dat u geen attest van hen kreeg is logisch, juist omdat u geen ontslag

genomen had. Dat dit dan een reden zou zijn om geen ontslag te nemen is niet geloofwaardig.

[…]

“Dat u, nadat u van ex-collega’s zou vernomen hebben dat er een rechtszaak tegen u opgestart werd

omdat u het naliet uw verlof zonder wedde te verlengen, op geen enkel moment zou contact hebben

opgenomen met uw werk in Soedan om deze situatie te regelen of uit te klaren, is

volstrekt ongeloofwaardig.

[…]

“Dat u een dergelijke desinteresse zou vertonen in de rechtszaak die tegen u zou aangespannen zijn in

Soedan bij een militaire rechtbank nadat u uw verlof zonder wedde zou vergeten zijn aan te vragen is

niet aannemelijk.”

[…]
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Omwille van bovenstaande redenen kan er dan ook geen geloof gehecht worden aan uw

verklaringen dat u, in geval van terugkeer naar Soedan, problemen zou kennen omdat u daar nooit

officieel ontslag genomen zou hebben of vergeten zou zijn om uw verlof zonder wedde te verlengen.

[…]

Aangezien er geen geloof gehecht wordt aan uw verklaringen dat u problemen zou kennen in

Soedan omwille van het feit dat u uw verlof zonder wedde niet verlengde, kan er dus ook geen geloof

gehecht worden aan uw verklaringen dat u problemen zou kennen in geval van terugkeer omdat u

vroeger voor J. M. werkte.”

Aangezien in het verzoekschrift geen poging wordt ondernomen om de voormelde terechte

motiveringen, die steun vinden in het administratief dossier, te ontkrachten blijven deze onverminderd

overeind.

Tevens wordt geen betwisting gevoerd aangaande de analyse en beoordeling van de veiligheidssituatie

in Soedan. Deze motivering blijft dan ook staande.

2.2.6. Waar verzoeker in het verzoekschrift verwijst naar en citeert uit arresten van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, dient te worden opgemerkt dat in de continentale rechtstraditie een arrest

geen precedentwaarde heeft die bindend is. Elk verzoek om internationale bescherming dient op

individuele basis en aan de hand van de hiertoe in concreto aangevoerde elementen onderzocht te

worden.

In de mate dat in het verzoekschrift wordt verwezen naar de “Guidelines” van de HCR, oriëntatienota

van de UNHCR over asielaanvragen op basis van VGV, het IVRK, toelichting bij het Europees

Handvest, een overweging in de Kwalificatierichtlijn, de Slotakte van de Conferentie van

Gevolmachtigden die de Vluchtelingenconventie hebben aangenomen, beginselen van het uitvoerend

comité van de UNHCR, vragenchecklist van MYRIA, advies en communicatie van het

Kinderrechtencomité en “gezaghebbende” rechtsleer stelt de Raad vast dat uit de voormelde teksten

geen afdwingbare rechtsregels kunnen worden afgeleid.

2.2.7. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7

van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en

artikel 13, lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling

dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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.
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Consistentie, voldoende detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen

indicatoren op basis waarvan de geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld,

rekening houdend met individuele omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.2.8. Verzoeker voert aan dat hij behoort tot een specifieke sociale groep “van ouders die gekant zijn

tegen VGV op hun minderjarige dochters” alsook dat het verzet tegen VGV wat hem betreft een politieke

overtuiging uitmaakt.

Voor zover dat verzoeker zou behoren tot een ‘specifieke sociale groep’ of hij zich beroept op zijn

politieke overtuiging, verwijst hij naar de beoordeling van de gronden van vervolging zoals omschreven

in artikel 48/3, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker voert echter niet het minste begin van bewijs aan dat hij ingevolge deze gronden van

vervolging daden van vervolging (artikel 48/3, § 2 van de Vreemdelingenwet) zou kunnen ondergaan.

Evenmin brengt hij enig begin van bewijs aan inzake het wettelijk vereiste verband “tussen de gronden

van vervolging en de daden van vervolging of het ontbreken van bescherming tegen deze daden” (cf.

artikel 48/3, § 3 van de Vreemdelingenwet).

Verzoeker verklaarde louter en alleen te vrezen dat zijn dochter zou besneden worden. Van iemand die

internationale bescherming verzoekt, kan redelijkerwijs verwacht worden dat hij zo nauwgezet en zo

snel mogelijk alle redenen toelicht waarom hij niet naar het land van herkomst kan terugkeren, quod non

in casu. Bovendien vermeldt verzoeker in huidig verzoekschrift geen enkel pertinent element om in

concreto aan te tonen dat hij vervolgd zou worden als iemand die zich verzet tegen de praktijk van

vrouwelijke genitale verminking.

Daarenboven blijkt dat, zoals bestreden beslissing reeds terecht heeft opgenomen, de dochter van

verzoeker in België internationale bescherming geniet. Aangezien zijn dochter niet moet terugkeren naar

Soedan en verzoeker zich bijgevolg in Soedan niet zal moeten verzetten tegen een eventuele

verminking van zijn dochter, ondergraaft dit eveneens de bewering dat hij bij een terugkeer zou moeten

vrezen omwille van zijn vermeend verzet.

2.2.9. Verzoeker, wiens dochter en echtgenote internationale bescherming genieten, beroept zich op het

hoger belang van het kind en van de gezinseenheid.

Verzoeker verwijst naar en citeert uit een veelheid van rechtspraak, rechtsleer, aanbevelingen en

adviezen.

Verzoeker gaat er in deze echter aan voorbij dat het verweerder binnen zijn declaratieve opdracht, en

de Raad binnen devolutieve werking van het beroep, enkel toekomt na te gaan of een vreemdeling

voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet teneinde hem

al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. De

commissaris-generaal en de Raad zouden hun bevoegdheid te buiten gaan indien aan een vreemdeling

die niet aan de in de artikelen 48/3 en 48/4 vervatte voorwaarden voldoet, toch internationale

bescherming zou worden verleend.
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Het beginsel van de instandhouding van het gezin van personen die internationale bescherming

genieten is verankerd in artikel 23 van de Richtlijn 2011/95/EU. Dit artikel legt de lidstaten op om hun

nationale recht zodanig in te richten dat bepaalde gezinsleden van iemand die internationale

bescherming geniet, en die zelf niet in aanmerking komen voor dergelijke bescherming, aanspraak

zouden kunnen maken op de afgifte van een verblijfstitel, toegang tot tewerkstelling of opleiding (zie

HvJ, 4 oktober 2018, “N. R. K. Ahmedbekova”, en “R. E. O. Ahmedbekov”, nr. C-652/16, punt 68).

De Raad stelt te dezen vast dat noch artikel 23 van de Richtlijn 2011/95/EU noch enige interne of

internationale rechtsnorm die door verzoeker wordt ingeroepen, voorschrijft dat aan de familieleden van

een persoon die internationale bescherming geniet hetzelfde statuut moet worden verleend dan aan

deze laatste.

Het loutere feit dat verzoeker één van de ouders is van een dochter die als vluchtelinge werd erkend,

geeft hem niet automatisch recht geeft op de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling. Elk

verzoek om internationale bescherming dient op individuele basis en in concreto te worden beoordeeld.

Noch de Conventie van Genève, noch de Europese regelgeving (zie HvJ, 4 oktober 2018, zaak C-

652/16) noch de Belgische wetgeving verplichten de Belgische asielinstanties om een internationale

beschermingsstatus toe te kennen aan een familielid van een begunstigde van internationale

bescherming louter op basis van zijn familieband met deze persoon.

Artikel 23.2 van Richtlijn 2011/95 voorziet enkel de waarborg “dat gezinsleden van de persoon die

internationale bescherming geniet die zelf niet in aanmerking komen voor dergelijke bescherming

aanspraak kunnen maken op de in de artikelen 24 tot en met 35 genoemde voordelen, overeenkomstig

de nationale procedures en voor zover verenigbaar met de persoonlijke juridische status van het

gezinslid”.

Wat de verblijfstitels betreft, voorziet artikel 24.1, tweede lid, van Richtlijn 2011/95 dat “onverminderd het

bepaalde in artikel 23, lid 1, […] de aan de gezinsleden van de personen met de vluchtelingenstatus af

te geven verblijfstitel minder dan drie jaar geldig […] en verlengbaar [kan] zijn”.

Het blijkt aldus dat de voornoemde bepalingen dus net de mogelijkheid voorzien dat gezinsleden van de

persoon die internationale bescherming geniet zelf deze beschermingsstatus niet krijgen doch dat hen

overeenkomstig de nationale procedures een verblijfstitel wordt gegeven die minder dan drie jaar geldig

kan zijn. Verzoeker dient gebruik te maken van de geëigende procedures die zouden kunnen leiden tot

een verblijfsrecht in België op basis van de gezinssituatie.

2.2.10. Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet voldoet aan

de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.11. Verzoeker voert geen specifiek element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus.

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

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

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De 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 acht mei tweeduizend twintig door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


