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 nr. 250 109 van 26 februari 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. HEYVAERT 

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, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 22 juli 2020 heeft 

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

24 juni 2020. 

 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 19 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 februari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. HEYVAERT in opvolging van   

advocaat Z. CHIHAOUI en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

 

Volgens uw opeenvolgende verklaringen bezit u de Sudanese/Soedanese nationaliteit en bent 

afkomstig uit Talodi in de regio Zuid Kordofan. Langs uw vaders kant behoort u tot de stam Awlad Sarur 

die deel uitmaken van de Nuba Arab. Uw moeder behoort tot de stam Kawahla. U ging acht jaar naar 

school. Vervolgens werkte u in plaatselijke goudmijnen en als assistent vrachtwagenbestuurder. Omdat 

het financieel voordelig was besloot u zich in 2011 aan te melden bij de SPLM-Noord (Sudan People's 

Liberation Movement-North/ “haraka al shabiya”), een gewapende oppositiegroepering waar ook een 

neef van uw vader bij was aangesloten. Nog voor de SPLMNorth u van antwoord had gediend inzake 

uw aanvraag tot aansluiting, brak er in juni 2011 een gewapend conflict uit in Talodi.  
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U vluchtte samen met de meeste inwoners van Talodi naar Alliri. Na vijf maanden in Alliri trok u naar de 

goudmijnen van al Genaya waar u ging werken. In april 2012 keerde u terug naar Talodi. Omdat de 

SPLMNorth niet meer in Talodi was zocht u een andere bron van inkomsten. Twee weken na uw 

terugkeer meldde u zich aan bij de Popular Defence Forces (PDF “al defa’ al shabi”). U legde een 

mondelinge eed af waarin u beloofde te gehoorzamen en werd één dag per week ingezet als bewaker 

van de gebouwen van de PDF in Talodi. Nog voor u een officiële badge kreeg als lid van de PDF, 

ondervond u problemen met uw overste die N.K. werd genoemd. Eén maand na uw aansluiting bij de 

PDF werd u twee keer door N.K. op een ongepaste manier aangeraakt. Wanneer u protesteerde werd u 

door hem “K.” genoemd, allusies makend op uw banden met de SPLM- Noord. Eind 2012 werd u 

midden in de nacht opgeroepen door N.K.. Bij aankomst zag u dat de man dronken was. Hij probeerde u 

aan te raken en trok uw broek naar beneden. Om aan hem te ontkomen duwde u de man opzij. U 

maakte van zijn val gebruik om te gaan lopen. U belde vervolgens uw vriend s. al. M. die u bij hem thuis 

ontving. Hij nam u op zijn motorfiets mee naar het dorp Tugula, waar u aan de slag kon in een goudmijn. 

Rond 4 à 5 februari 2013 besloot u de regio Kordofan te verlaten omdat de overheid arbeiders van de 

goudmijnen begon te registreren. U vreesde immers door toedoen van N.K. te worden beschuldigd 

aangesloten te zijn bij de SPLM-Noord en te worden vervolgd wegens desertie. U kwam met 

vrachtwagenchauffeurs overeen om u een lift tot Port Sudan te geven. In Port Sudan kon u terecht in de 

woning van een smokkelaar. Na ongeveer één week reisde u illegaal naar Egypte. Negen maanden tot 

één jaar verbleef u in Caïro alvorens u naar Libië reisde. Na meer dan een jaar in Libië reisde u door tot 

Italië, waar op 20 oktober 2017 uw vingerafdrukken werden genomen. Omdat u in Italië mensen op 

straat zag slapen besloot u door te reizen naar België. In België vroeg u medische hulp voor uw 

gezondheidsproblemen. Op 8 februari 2018 heeft u een verzoek om internationale bescherming 

ingediend. 

 

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende documenten neer: een 

afwezigheidsattest van uw huisarts dat optekent dat u onbekwaam wordt bevonden om op 12 december 

2018 door het Commissariaat-generaal gehoord te worden en een verslag met de historiek van uw 

medisch dossier (d.d. 02/04/2018) met een verslag van een eerste gesprek met een klinische 

psycholoog van de Artsen Zonder Grenzen (d.d. 06/04/2018). Op 6 februari 2019 stuurde uw raadsman, 

mr. Staes, zijn opmerkingen over de nota’s van uw persoonlijke onderhoud op 6 februari 2019. Op 11 

februari 2019 stuurde uw raadsman, mr. Staes per mail, een kopie van zijn vorige mail met opmerkingen 

over de nota’s van uw persoonlijke onderhoud op 6 februari 2019 en een opmerking over uw bezoek 

aan een psychiater met in een bijlage twee documenten van het Rode Kruis van het OC te Brugge die u 

de toestemming verleent om op consultatie te gaan bij Trees Traversier. 

 

B. Motivering 

 

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

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

procedurele noden kunnen worden aangenomen. 

 

In uw verklaringen tijdens uw registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op 6 februari 2018 

blijkt u te hebben verwezen naar een huidallergie. Bij aanvang van uw persoonlijk onderhoud op het 

CGVS op 12 december 2018 gaf u een afwezigheidsattest van uw huisarts aan uw Protection Officer dat 

werd opgesteld op 10 december 2012 (document 1 in de groene map). Daar uw huisarts in het 

betreffende attest optekent dat u op 12 december 2018 –de dag van uw eerste persoonlijke onderhoud 

op het CGVS- niet in staat zou zijn om op gesprek te komen werden u -om hier op passende wijze aan 

tegemoet te komen, steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door 

het Commissariaat-generaal en werd u gevraagd of u dan wel in staat was uw persoonlijk onderhoud te 

doen en of u niet liever een andere afspraak wenste. U antwoordde: “Neen geen probleem ik ben wel in 

staat om (het) interview te doen, maar ik heb wel vaker pauzes nodig” (notities persoonlijk onderhoud 

Commissariaat-generaal d.d.12/12/2018–verder “notities CGVS I” genoemd, p.3)… “Het is niet dat ik 

geen interview kan doen maar ik kan niet lang blijven zitten dus ik wilde meer pauzes vragen”… (notities 

CGVS I, p.4). Er werd u dan ook gemeld dat u zeker aan uw Protection Officer moest melden wanneer u 

een pauze nodig had en dat het u ook toegelaten was om –indien u er nood aan had- rechtop te staan 

(notities CGVS I, p.4). Behalve dat u last had van aambeien verklaarde u niet met andere 

gezondheidsproblemen, die een mogelijk gesprek zouden kunnen belemmeren, te kampen (notities 

CGVS I, p.4). U verwees vervolgens naar uw eerder gesprek met een psycholoog en herhaalde dat u in 

staat was om uw persoonlijk onderhoud te doen (notities CGVS I, p.4,5). Ook bij aanvang van uw 

tweede persoonlijke onderhoud op 6 februari 2019 werd er gepolst naar uw gezondheidstoestand en 

werd u gevraagd of u in staat was uw persoonlijk onderhoud plaats te laten vinden.  
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U maakte duidelijk dat u akkoord was door te gaan met het gesprek (notities persoonlijk onderhoud 

CGVS d.d. 06/02/2019, verder “notities CGVS II”, p.2). U maakte vervolgens doorheen uw persoonlijk 

onderhoud geen melding meer over specifieke last waardoor u uw persoonlijk onderhoud niet meer zou 

hebben kunnen doen. Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze 

worden aangenomen dat uw rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden 

evenals dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen. 

 

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. 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 
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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 of dit reëel risico op ernstige schade aannemelijk te 

maken. Aan uw verklaringen door de Sudanese autoriteiten te worden vervolgd kan immers geen 

enkel geloof worden gehecht. Uw uiteenzetting over uw beweerde problemen is immers 

inconsistent en ontbeert elke coherentie. 

 

Vooreerst is het opvallend dat uw uitleg over uw directe vertrekmotieven –met name uw aansluiting bij 

de People’s Defence Forces (‘Popular Defence Forces’ (PDF)) en de problemen met N.K., overste bij de 

PDF in Talodi, elke coherentie missen. Wat betreft uw bewering deel te hebben uitgemaakt van de al 

difa’ al shabi of People’s Defence Forces (‘Popular Defence Forces’ (PDF)), kan worden vastgesteld dat 

uw opeenvolgende verklaringen hierover uiteenlopend waardoor deze inconsistenties de 

geloofwaardigheid van deze aansluiting volledig ondergraven. Zo stelde u bij de DVZ: “De difa Al 

Shaabi, die tot de regering behoren, gaven ons wapens en dat was verplicht (zie vragenlijst CGVS d.d. 

18/07/2018, vraag 3). Vervolgens verklaarde u er als burger door PDF te zijn opgeroepen om bewapend 

te worden en er een eed af te leggen (zie vragenlijst CGVS d.d. 18/07/2018, vraag 5 §1). Op het 

Commissariaat-generaal gaf u echter aan zich vrijwillig bij de PDF te hebben aangeboden en dit omdat 

u hun loon en hun werkritme aantrekkelijk vond (notities CGVS I, p.21,22 en CGVS II, p.15). 

Geconfronteerd met deze niet eensluidende uiteenzetting over uw banden met de PDF en gevraagd 

waarom u bij de DVZ verklaarde te zijn opgeroepen door de PDF, herhaalde u enkel weer: “Neen ze 

roepen niemand op” (notities CGVS I, p.26). Behalve dat u even verder uw verklaringen over de 

financiële voordelen bij een aansluiting bij de PDF enigszins ondergraaft door te stellen dat kiezen voor 

werk bij de PDF “het laagste is wat men kan doen omdat ze een lage verloning hebben” (notities CGVS 

II, p.14), schoof u de inconsistenties af op de vertaling van de tolk bij de DVZ en stelde u dat er een 

groot verschil was tussen het eerste (DVZ) en het tweede (CGVS) interview (notities CGVS I, p.27). Een 

louter ontkennen van eerdere verklaringen is echter niet afdoende. Van een verzoeker om internationale 

bescherming kan redelijkerwijs worden verwacht dat deze ten aller tijde coherente verklaringen aflegt 

over de feiten die ertoe leidden dat deze zijn land van herkomst diende te verlaten. U gaf bovendien 

aan, wanneer er werd gepolst of u opmerkingen had over uw gehoor bij de DVZ, geen opmerkingen te 

hebben en verklaarde uitdrukkelijk alle vragen er te hebben verstaan. Op geen enkele manier maakte u 

gewag van mogelijke problemen met de tolk of in de vertaling (notities CGVS I, p. 5) en blijkt u uw 

verklaringen zoals afgelegd bij de DVZ voor akkoord te hebben ondertekend nadat deze u werden 

voorgelezen in het Arabisch (zie vragenlijst CGVS d.d. 18/07/2018). Van iemand die beweert 

aangesloten te zijn geweest bij een gewapende (volks)militie als de PDF kan redelijkerwijs verwacht 

worden dat deze een coherente uitleg kan geven hoe hij er bij was terecht gekomen. 

 

Daar uw aansluiting bij de PDF niet overtuigt, komen uw beweerde problemen met de commandant, 

N.K., binnen die militie dan ook volledig op de helling. Deze vaststelling wordt bijgetreden door volgende 

vaststellingen: Zo is het opvallend dat u Nuraldin –volgens u behorende tot de Afrikaanse stam Kawalib 

(Koalib)beschreef als dronkaard, homoseksueel, pedofiel en aanrander (notities CGVS I, p.28 en CGVS 

II, p.6,29), maar dat u verder niet veel concreets over die man kan vertellen. Daar u aangaf dat hij uit 

Talodi afkomstig was en gekend was als berucht figuur waarover werd gesproken, werd u gevraagd of 

N.K. behalve commandant op leeftijd bij een volksmilitie als de PDF, eventueel ook beroepsmilitair was. 

U stelde echter dit niet te weten (notities CGVS II, p.28). Ook uw onsamenhangende uiteenzetting over 

uw beweerde problemen met deze man is opvallend en zet uw algemene geloofwaardigheid bijkomend 

op de helling. Zo gaf u aan drie keer door N.K. ongepast te zijn benaderd, waarbij u de derde keer aan 

hem ontsnapte. Er werd u dan ook gevraagd deze gebeurtenissen wat concreter uiteen te zetten 

(notities CGVS II, p.29,30). U verklaarde hier over: “Eerste maand daar kende ik geen probleem, de 2e 

maand dat ik daar was begon probleem, ervoor zag ik hem wel iemand misbruiken. De eerste keer 

vroeg hij me bij hem te gaan en begon hij me rare vragen te stellen bv wil je dat halen en dan gooide hij 

een pen op de grond … en zei dan buk eens en zo heeft hij me aangeraakt… Tweede keer was in de 

late avond rond 12u30 na middernacht toen was hij beetje dronken, hij dronk meer dan normaal er 

ontstond een probleem na lange discussie dan heeft hij me aangeraakt ik liep weg en hij schoot 

…Eerste wat ik deed was naar magazijn gaan en mijn Kalasjnikov begraven en dan belde ik al s. M.”, 

verder aangevend dat u hierna Talodi verliet (notities CGVS II, p.29,30). Aangezien u met deze 

uiteenzetting niet duidelijk maakte of N. u twee dan drie keer had lastiggevallen en u eerst duidelijk 

sprak van drie aanrandingen, werd u uitgenodigd om meer duidelijkheid te scheppen over de incidenten 

en werd u opnieuw gevraagd wat concretere uitleg te verschaffen.  
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U repliceerde enkel: “Ik vertelde nu de laatste keer, toen hij mijn broek naar beneden trok en ik wegliep 

en hij schoot en daarvoor had hij me aangeraakt maar ik zei toen niets en bleef werken” (notities CGVS 

II, p.30), zonder verder in te gaan op de vraag van uw Protection Officer om klaarheid te scheppen in 

het aantal voorvallen. Om alsnog een duidelijk antwoord te hebben, werd u gevraagd of u tussen de 

eerste keer dat hij u aanraakte –volgens uw uiteenzetting gaf hij u een klap op uw achterwerk- en de 

laatste keer waarbij u stelde de man omver te hebben geduwd en er schoten werden gelost toen u 

wegliep, nog door de man was lastiggevallen. U antwoordde echter ontkennend notities CGVS II, p.30). 

Het is dan ook treffend dat u niet in staat bent een meer concrete uiteenzetting te geven over de feiten 

die voor u de aanleiding vormden tot uw vertrek uit uw woonregio en uit uw land, en u slechts vervalt in 

vage en onsamenhangende verklaringen over de beweerde incidenten. Het ontbreekt uw uiteenzetting 

over de voorgehouden problemen met N. dan ook aan doorleefdheid. Daar uw aansluiting bij de PDF en 

problemen met een commandant van de PDF in Talodi niet overtuigen, kan uw bewering, door de 

Sudanese autoriteiten te worden gezocht in verband met dit werk en uw positie binnen deze militie (niet 

opvolgen van orders/desertie), niet worden weerhouden (notities CGVS II, p.18,19). Gelet bovenstaande 

vaststellingen kan er evenmin geloof worden gehecht aan uw bewering, door de aan de overheid 

gelinkte militie PDF, met N.K. op kop, te worden verweten banden te hebben met de SPLM-Noord en 

hiervoor gezocht te zijn. U verklaarde immers dat N. u beschuldigde van deze banden (notities CGVS II, 

p.17,18). 

 

Voor wat betreft uw stelling in het algemeen te worden aanzien voor een “komrad” –een term gebruikt 

voor leden en sympathisanten van de SPLM-Noord, omdat u banden zou hebben onderhouden met 

deze groepering, kan vooreerst worden opgemerkt dat uw voorgehouden banden met de SPLM-Noord 

(notities CGVS II, p.17) volledig op de helling komen te staan door het volgende: Waar u op het 

Commissariaat-generaal aangeeft u bij de SPLMNoord (haraka al Shabiya) te zijn gaan aanmelden om 

er lid te kunnen worden en vaak in hun gebouw te zijn langs geweest (notities persoonlijk onderhoud 

Commissariaat-generaal d.d. 12/12/2018 –verder “notities CGVS I”, p.16 en notities persoonlijk 

onderhoud Commissariaat-generaal d.d. 06/02/2019 –verder “notities CGVS II”, p.19,20), maakte u bij 

de DVZ merkwaardig genoeg nooit enig gewag van deze persoonlijke interesse in de SPLMNoord. U 

omschreef de SPLM Noord daar laatdunkend als “een groep die mensen voor hun eigen doel misbruikt 

door ze meer te betalen dan de regering” (zie vragenlijst CGVS, vraag 5). Het feit dat u de door u 

voorgehouden aansluiting bij de SPLM-Noord nooit aanhaalde bij de DVZ, zet dan ook uw persoonlijke 

banden met deze groep volledig op de helling. U stelde bij de DVZ overigens enkel: “Ik was geen lid van 

een organisatie” (zie vragenlijst CGVS d.d. 18/07/2018, vraag 3). Dat u bij de DVZ verder terloops enkel 

aangeeft een verwant van uw vader bij de SPLM-Noord te hebben gehad die geen hoge functie had, om 

vervolgens op het CGVS plotsklaps deze verwant alsnog als rekruteerder voor de SPLM-Noord te 

duiden is opmerkelijk (notities CGVS II, p.7,17,21). Hoe dan ook, de omissie over uw stappen bij de 

SPLM-Noord ter zijde gelaten, blijkt uit uw verklaringen dat u zelfs nooit officieel aangesloten was 

(geraakt) bij de SPLM-Noord (notities CGVS I, p.16). U verklaarde zelfs uitdrukkelijk over de algemene 

situatie in uw woonregio: “… ik was geen deel van SPLM of defence troepen” (PDF) (notities CGVS I, 

p.26). Dat u als aanhanger van de SPLM-Noord zou zijn gezien door de Sudanese overheid louter 

omwille van het feit dat I.M.I., een neef van uw vader langs diens moederskant, bij deze beweging zou 

zijn aangesloten geweest is niet overtuigend (notities CGVS II, p.17). Uit uw verklaringen blijkt immers 

dat u ondanks alle gebeurtenissen in juni 2011 (een gewapend treffen tussen de SPLM en de overheid) 

besloot om uw woonregio niet te verlaten –in tegenstelling tot uw twee stiefmoeders die met uw 

halfbroers- en zussen naar Khartoum waren getrokken (notities CGVS I, p.14,15). U keerde zelfs na uw 

-door omstandigheden gedwongen- verblijf in Alliri, een plaats op anderhalve dag lopen van Talodi 

(notities CGVS I, p.20), terug naar Talodi. Los van uw uiteengezette problemen met N.K., verklaarde u 

overigens geen problemen met uw autoriteiten te hebben gekend (notities CGVS II, p.10). Evenmin 

kende u problemen met burgers (notities CGVS II, p.10). Alle bovenstaande vaststellingen in acht 

genomen laat u dan ook na een duidelijk beeld te schetsen over uw leven in Talodi in de voorgehouden 

periode voor uw vertrek uit deze regio en uw werkelijke vertrekmotieven. 

 

Bijgevolg kon er in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan vaneen gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie worden vastgesteld. 

 

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker om internationale bescherming 

ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in 

het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er 

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, 

in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico 

loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. 
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Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Soedan, dient in casu de veiligheidssituatie 

in de deelstaten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl, ook bekend als de Two Areas, te worden beoordeeld. 

Het CGVS erkent dat de veiligheidssituatie in de Two Areas complex, problematisch en ernstig is, doch 

benadrukt dat er diverse objectieve elementen in ogenschouw genomen moeten worden om het reële 

risico voorzien in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet te evalueren, waaronder het aantal 

burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, het aantal conflict-gerelateerde incidenten, de 

intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het 

gebruikte geweld en de mate waarin burgers slachtoffer zijn van willekeurig dan wel doelgericht geweld, 

de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door willekeurig geweld, en het aantal slachtoffers in 

verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken gebied. 

 

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie COI Focus “Soedan: Veiligheidssituatie in de 

Two Areas” van 20 februari 2020, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ 

coi_focus_soedan._veiligheidssituatie_in_de_two_areas_20200220.pdf of https://www.cgvs.be/nl)) blijkt 

dat de twee zuidelijke deelstaten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl, die reeds jaren op economisch, politiek 

en identitair vlak worden achtergesteld, sinds 2011 het strijdtoneel vormen van een gewapend conflict 

tussen enerzijds het Soedanese leger en regeringsgezinde milities en, anderzijds, de SPLM/A-N [de 

rebellenbeweging Sudan People’s Liberation Movement – North (SPLM-N) en haar gewapende arm 

Sudan People’s Liberation Army – North (SPLA-N)]. De frontlijnen van dit conflict zijn sinds de aanvang 

in 2011 nauwelijks veranderd. De SPLM/A-N controleert in Zuid-Kordofan een uitgebreid gebied dat 

onder meer de Nuba Mountains omvat, en in Blauwe Nijl een klein territorium in het zuiden. De 

Soedanese overheid controleert de belangrijkste steden. Grote aantallen burgers vinden tussen 2011 en 

2016 de dood. Vele anderen ondergaan ernstige en systematische mensenrechtenschendingen op het 

vlak van gezondheidszorg, onderwijs, voedsel- en watervoorziening en huisvesting. Ook de SPLM/A-N 

schendt de mensenrechten en het humanitaire recht tijdens hun grondoffensieven of mortieraanvallen 

op regeringsgebied. 

 

In de afgelopen jaren is de intensiteit van het conflict in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl echter afgenomen. 

Sinds 2016 hebben zowel de regering als de SPLM-N eenzijdig staakt-het-vuren aangekondigd en 

steeds verlengd. Ondanks enkele korte confrontaties vinden er geen openlijke vijandigheden meer 

plaats. De Soedanese regering laat de grondoffensieven en luchtbombardementen grotendeels 

achterwege. Regeringsgezinde milities maken zich echter nog steeds schuldig aan plunderingen van 

vee bij lokale gemeenschappen in rebellengebied. Deze plunderingen gaan soms gepaard met 

ontvoeringen en moord. Daarnaast is er sprake van intercommunale conflicten over grondstoffen en 

vee, en criminaliteit. Het aantal doden, inclusief burgerdoden, daalt sterk in 2017 en 2018. Een conflict 

binnen de SPLM/A-N leidt in 2017 en 2018 wel tot dodelijke confrontaties tussen de rivaliserende 

vleugels van de beweging. Men spreekt van een de-escalatie van de “oorlog” in de Two Areas tot een 

“gewelddadige crisis”. Het gewapende conflict tussen de regering en de gewapende groepen in Zuid-

Kordofan en Blauwe Nijl is geluwd, maar de systematische plundering door leger en gewapende milities 

van vee en land, waarbij soms burgers gedood of verwond worden, blijft de belangrijkste bedreiging 

voor de burgerbevolking in de regio vormen. Naast slachtoffers van het conflict-gerelateerd geweld, 

lopen een aantal profielen een verhoogd risico op vervolging in de Two Areas, zoals personen die 

geassocieerd worden met de SPLM/A-N, activisten, journalisten, studenten, demonstranten of andere 

personen die kritiek uiten op de overheid. 

 

Op 11 april 2019 wordt de voormalige president al-Bashir afgezet. Er wordt een Transitional Military 

Council (TMC) aangesteld. De impact van deze nationale politieke ontwikkelingen op de situatie in de 

Two Areas is beperkt. Na moeizame onderhandelingen tekenen de TMC en de FFC (Forces for 

Freedom and Change) op 17 augustus 2019 een grondwettelijk akkoord, waarmee het startschot 

gegeven wordt voor de vorming van een soevereine raad die de rol van staatshoofd vervult en van een 

interim-regering onder eerste minister Abdullah Hamdok. De impact van deze politieke ontwikkelingen 

op de situatie in de Two Areas is nog niet duidelijk. Principeakkoorden tussen de interim-regering en de 

SPLM/A-N hebben wel de eerste leveringen van humanitaire hulp in acht jaar tijd aan de regio mogelijk 

gemaakt. Ondanks de politieke transitie in Khartoem krijgen de burgers in de Two Areas nog steeds te 

maken met geweld en mensenrechtenschendingen gepleegd door de SAF (Sudan Armed Forces) en 

regeringsgezinde milities. 

 

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in de Two Areas nog steeds complex, 

problematisch en ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke 

omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming, aanleiding kan geven tot de 

toekenning van een internationale beschermingsstatus.  

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._veiligheidssituatie_in_de_two_areas_20200220.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._veiligheidssituatie_in_de_two_areas_20200220.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._veiligheidssituatie_in_de_two_areas_20200220.pdf
https://www.cgvs.be/nl
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Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient 

evenwel besloten te worden dat er in de Two Areas actueel geen sprake is van een uitzonderlijke 

situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld 

te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, 

c) van de Vreemdelingenwet. 

 

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die 

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de Two Areas in uw hoofde dermate verhogen dat er moet 

aangenomen worden dat u bij een terugkeer naar de Two Areas een reëel risico loopt op een ernstige 

bedreiging van uw leven of persoon. 

 

Voor wat u persoonlijk betreft blijkt uit uw verklaringen dat u behoort tot de Arabische stam Awlad Sarur, 

onderdeel van de Missiriye (notities CGVS I, p.6,12). Uw moeder behoorde tot de Arabische stam 

Kawahla (notities CGVS I, p.6). Uw vader had naast uw moeder nog twee andere echtgenotes, beide 

behorende tot de Arabische stammen Kawahla en Missiriye (notities CGVS I, p.16). In Talodi verbleef u 

in uw ouderlijke woning (notities CGVS I, p.7) en kon u zelf voorzien van een inkomen dat u haalde uit 

verschillende beroepen. Zo werkte u soms als landbouwer, verhandelde af en toe goederen, werkte een 

tijd als assistent van een vrachtwagenchauffeur en was aan de slag als arbeider in goudmijnen in de 

omgeving (notities CGVS I, p.20,21 en CGVS II, p.15). U gaf hierbij overigens aan dat indien uw 

werksituatie in uw woonregio zou verslechteren u zou hebben overwogen om werk in een andere regio 

in Sudan te gaan zoeken (notities CGVS II, p.15). Uit uw uiteenzetting blijkt bovendien dat ook andere 

leden van uw familie, zoals uw vader en één van uw zussen, ook door persoonlijke omstandigheden 

tijdelijk buiten Zuid-Kordofan hebben verbleven, zoals in Khartoum en in Port Sudan (notities CGVS I, 

p.14,15,27 en CGVS II, p.4). In zoverre u aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen 

te worden door het willekeurig geweld te Talodi, gelegen in Zuid Kordofan en hierbij verwijst naar uw 

problemen met de PDF, meer bepaald met de commandant in Talodi, N.K., die u seksueel intimideerde, 

er u van beschuldigde banden met de SPLM-Noord te hebben en uw vrees consequenties te moeten 

ondergaan omdat u na vier maanden dienst bij de PDF er vandoor was gegaan (notities CGVS II, 

p.17,18), moet opgemerkt worden dat deze elementen betrekking hebben op een omstandigheid die 

verband houdt met de criteria van de vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het reëel risico in de 

zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat u afkomstig bent uit 

Talodi in Zuid-Kordofan en banden zou hebben gehad met de SPLM-Noord en de PDF, maakt reeds het 

voorwerp uit van een onderzoek van uw nood aan internationale bescherming (supra). Uit bovenstaande 

vaststellingen blijkt echter dat de door u aangehaalde feiten niet konden overtuigen. Uit uw verdere 

verklaringen blijkt dat u in uw woonregio geen andere problemen kende, noch met de autoriteiten, noch 

met medeburgers (notities CGVS II, p.10). Elementen die aan bod komen in het kader van een 

beoordeling van de vervolgingsvrees of het reëel risico komen bovendien niet in aanmerking als 

persoonlijke omstandigheden die het reëel risico blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging 

van uw leven of uw persoon zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet kunnen 

verhogen. 

 

De overige door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. De 

door uw raadsman, mr. Staes, per mail opgestuurde opmerkingen (d.d. 06/02/2019) over uw persoonlijk 

onderhoud diezelfde dag op het CGVS (document 3 –recto-verso en verso document 4 in groene map), 

zijn niet van die aard om een ander licht te werpen op de gedane vaststellingen. Het betreft immers een 

opsomming van zijn persoonlijke bevindingen van de gedane verklaringen en bijkomende preciseringen. 

Wat betreft de bijlage in een mail d.d. 11/02/2019), waarin mr. Staes stelt dat u een psychiater bezocht 

en een kopie van zijn eerdere persoonlijke opmerkingen bijvoegt, dient te worden opgemerkt dat de 

twee betreffende documenten d.d. 13/07/2018 en 16/04/2018 –beiden bestemd voor de dienst facturatie 

en/of onthaal van arts of ziekenhuis van het OC Brugge, enkel verwijzen naar een toestemming 

vanwege Patrick Ghillebert - verantwoordelijke van het Rode Kruis in het OC te Brugge- om naar uw 

afspraken met uw psycholoog Trees Traversier op 13 juli 2018 en op 16 april 2018 te gaan, niets meer 

niets minder. Uit de door u neergelegde historiek van uw medisch dossier (d.d. 02/04/2018) met een 

verslag van een eerste gesprek met een klinische psycholoog van de Artsen Zonder Grenzen, Audrey 

Gibeaux, in het Noordstation (d.d. 05/04/2018) (document 2 in de groene map) kan vooreerst worden 

afgeleid dat u sinds uw medisch onderzoek in België op 6 februari 2018 kampte met enkele 

gezondheidsproblemen waarvoor u medicamenteus behandeld en opgevolgd werd in België. Verder 

blijkt u enkele malen psychologische begeleiding te hebben gevolgd bij Trees Traversier en een gesprek 

te hebben gehad met een klinische psychologe Audrey Gibeaux, waar u melding maakte van uw vlucht 

uit Sudan, uw passage in Libië waar u in slechte omstandigheden werd opgesloten en mishandeld en 
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uw boottocht naar Italië tijdens de welke u getuige was van het overlijden van uw vriend. Deze 

vaststellingen zijn echter niet van aard om een ander licht te werpen op bovenstaande bevindingen. De 

door u aangehaalde problemen hebben immers voornamelijk betrekking op gebeurtenissen die 

plaatsvonden na uw vertrek uit Sudan. Wat betreft de omstandigheden of oorzaken die aan de basis 

liggen van uw actuele (mentale) gezondheidstoestand, rest zodoende de vaststelling dat u in dit verband 

niet langer dienstig kan verwijzen naar uw ongeloofwaardig bevonden vertrekmotieven. Evenmin toont u 

bijgevolg aan een concrete link met enige actor van vervolging of ernstige schade, hetgeen samen met 

uw reële nationaliteit, herkomst en situatie -niettemin een wezenlijk aspect betreft van elk verzoek om 

internationale bescherming- en waaromtrent de bewijslast en medewerkingsplicht onverkort bij u als 

verzoeker van internationale bescherming berusten. In lijn met vaste rechtspraak van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State, dient elk verzoek om internationale bescherming 

individueel te worden onderzocht op eigen merites en moeten documenten, zo ook medische 

stavingsstukken, beoordeeld worden in samenhang met de verklaringen. Documenten hebben enkel 

een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel 

en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de 

geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen (RvV, nr. 111 641 van 10 oktober 

2013). Medische attesten vormen geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de verzoeker 

zijn verwondingen –in casu een terugkerende infectie aan uw been- heeft opgelopen (RvS, 10 juni 2004, 

nr. 132 261 ; RvV 11 juni 2008, nr. 12 474; RvV 10 oktober 2007, nr. 2 468) en dit zal a fortiori het geval 

zijn voor zover de medische bewijsstukken géén betrekking hebben op fysieke sporen die mogelijks 

toelaten om een onmiskenbaar verband te leggen tussen de vastgestelde verwondingen of littekens en 

bepaalde specifieke gedragingen of handelingen die ervan aan de basis liggen, doch wél – zoals in 

voorliggend geval – op psychisch-medische moeilijkheden waarbij zulk een duidelijke link of causaal 

verband met vervolgingsfeiten of een situatie van ernstige schade duidelijk minder evident is. 

Aangaande uw gezondheidsproblemen dient dan ook volledigheidshalve te worden opgemerkt dat deze 

niet ressorteren onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

Voor een beoordeling van medische elementen u een machtiging tot verblijf dient te richten aan de 

Staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet van 15 

december 1980. 

 

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.” 

 

Verzoekschrift en stukken 

 

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 22 juni 2020 een schending aan “van de artikelen 48/3, 

48/4 en 48/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, schending van artikel 3 EVRM, schending van de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals het redelijkheids- en het zorgvuldigheidsbeginsel en 

de algemene motiveringsplicht en schending van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen”. 

 

2.2. Hij gaat in op artikel 3 van het EVRM en rechtspraak van het EHRM en hij bespreekt “de gevolgen 

van psychologische problemen”. 

 

Verzoeker voert aan: “Ten eerste heeft verzoeker een medisch-psychologisch attest neergelegd waaruit 

blijkt dat hij volledig onbekwaam is deel te nemen aan het persoonlijk onderhoud. Verzoeker heeft ook 

een medisch-psychologisch attest d.d. 6 april 2018 neergelegd dat de symptomen van post-

traumatische stress aan verzoeker toeschrijft, alsook verschillende attesten waaruit blijkt dat hij 

psychologische begeleiding volgt. Verzoekers psychologische problemen zijn te wijten aan de oorlog in 

Soedan en de problemen die hij daar heeft meegemaakt.  

Hoewel verzoeker verklaarde wel in staat te zijn het interview te doen, liet hij niet ondubbelzinnig 

verstaan vaker pauze nodig te hebben. Tijdens de persoonlijke onderhouden liet duidelijk verstaan 

bepaalde problemen te hebben, die - hoewel niet noodzakelijk zo ervaren door verzoeker zelf - een 

impact kunnen hebben op de coherente, geloofwaardige en waarschijnlijke weergave van zijn 

vluchtrelaas:  

[…] 
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Verzoekers mentale gezondheidstoestand dient dan ook voornamelijk beoordeeld te worden tegen 

achtergrond van de traumatische gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en de gevolgen daarvan. 

Ook al werd zijn mentale gezondheid verder aangetast door gebeurtenissen die verzoeker tijdens zijn 

vlucht heeft meegemaakt en ook al legt een medisch-psychologisch attest nooit met zekerheid een 

causaal verband met de vervolgingsfeiten, de negatieve invloed van dergelijke gebeurtenissen op het 

mentaal-cognitieve vermogen is determinerend in zulke omstandigheden.” 

 

Volgens verzoeker gaat verweerder voorbij “aan het feit dat tegenstrijdigheden in het asielrelaas te 

wijten kunnen zijn aan zwaarwichtige traumatische gebeurtenissen” terwijl “psychologische problemen, 

zoals een trauma in casu (post-traumatisch stresssyndroom), namelijk een verregaande impact kunnen 

hebben op de wijze waarop verklaringen worden afgelegd”. Hij stelt: “Verwerende partij beperkt zich tot 

de vaststelling dat het niet aannemelijk is dat de psychologische problemen hun oorsprong zouden 

vinden in het aangehaalde vluchtrelaas, waarbij het zich hoofdzakelijk baseert op de eerder 

vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoeker. Verwerende partij laat dus na om na te gaan in welke 

mate de psychologische problemen een impact hebben gehad op het vermogen van verzoeker om op 

rationele wijze deugdelijke en coherente verklaringen af te leggen met betrekking tot wat hij heeft 

meegemaakt.”. 

 

Aldus het verzoekschrift had verweerder “minstens een tegenexpertise moeten voeren om iedere 

gerede twijfel over de vastgestelde psychologische problemen weg te nemen. Nergens uit de bestreden 

beslissing blijkt daarentegen dat verwerende partij heeft geoordeeld in welke mate verzoekers 

psychische ingesteldheid het mogelijk maakte om coherente verklaringen af te leggen of dat de 

opgeworpen incoherente verklaringen mogelijks te wijten zijn aan zijn medisch-psychische toestand. 

Door een tegenexpertise te voeren had verwerende partij zich door middel van een diepgaand en verder 

onderzoek kunnen vrijwaren van de gevolgen van deze psychologische problemen.”. 

 

Ten slotte meent verzoeker nog dat hij “ondanks zijn psychologische problemen, in staat was zijn 

vluchtrelaas op coherente en geloofwaardige wijze weer te geven”. 

 

2.3. De tegenstrijdige verklaringen over de al dan niet vrijwillige aansluiting bij PDF wijt verzoeker aan 

“de problemen tijdens het interview bij DVZ”, zijnde “dat er een groot verschil was tussen deze 

interviews en dat hij problemen had met de tolk”. 

 

Wat de financiële voordelen betreft, verduidelijkt verzoeker “dat het werk het laagste werk is dat men 

kan doen in Soedan (notities persoonlijk onderhoud II p. 14), waarmee hij bedoelde dat de PDF bij 

problemen het vuile werk mag opknappen”, dat hij inderdaad vertelde “dat de verloning niet hoog is”, 

maar dat hij nergens verklaarde “dat dit soort werk het laagste werk is dat men kan doen vanwege de 

lage verloning”. Hij wijst op zijn verklaringen waar hij aangaf “financiële voordelen te genieten bij een 

aansluiting bij de PDF in de context om bijkomende inkomsten te genereren voor hem en zijn familie”. 

 

Volgens verzoeker legde hij “coherente en doorleefde verklaringen” af over zijn aansluiting bij PDF. 

 

Hij citeert vervolgens uit “objectieve en onafhankelijke landeninformatie [waaruit] blijkt dat de rekrutering 

van PDF-leden bij SPLM-N-leden niet ongewoon is, dat desertie ook onder deze (para)militaire 

groeperingen plaatsvindt en dat veel Soedanese soldaten deserteren uit het nationale leger vanwege de 

slechte betaling in vergelijking met andere (para)militaire groeperingen, waardoor verzoeker in zijn 

verklaringen hieromtrent bijgetreden kan worden”. 

 

2.4. Wat betreft de kennis over N.K., voert verzoeker aan: “Waar van verzoeker inderdaad verwacht kan 

worden dat hij enige kennis heeft over de persoon die hem seksueel intimideerde, kan echter niet 

verwacht worden dat hij hier alles over weet. Het argument van verwerende partij berust op een 

onvoldoende gemotiveerde weerlegging die absoluut niet kan overtuigen. Zo kon verzoeker wel  

aangeven dat de commandant van Talodi afkomstig was, behorende tot de Nuba en meer specifiek tot 

de Afrikaanse stam Kawalib (Koalib). Bovendien heeft de protection officer hem hierover niet meer 

vragen gesteld.”. 

 

Aangaande de onduidelijkheid over het aantal incidenten met N.K. stelt verzoeker: “Hoewel deze 

onduidelijkheid te wijten kan zijn aan duidelijk aanwezige interpretatieproblemen tijdens het interview, 

kan het ook toegeschreven worden aan de psychologische ingesteldheid van verzoeker, zoals 

hierboven reeds uiteengezet. Niettemin blijkt uit een rigoureuze lezing van de notities van het persoonlijk 

onderhoud ondubbelzinnig dat het weldegelijk om drie pogingen ging, waarbij verzoeker het na de derde 
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poging op een lopen zette.”. Hij wijst op “de mate van coherentie” in zijn verklaringen omtrent deze 

problemen. Hij voegt nog toe: “Daarbovenop betreft het feiten van seksuele aard die voor verzoeker 

uiterst gevoelig liggen. Dat de protection officer een vrouw was, speelt dan ook een grote rol in 

verzoekers terughoudendheid om over deze feiten in detail te treden tijdens het persoonlijk onderhoud. 

Verwerende partij had ook met dit aspect voldoende rekening moeten houden, quod non.”. 

 

2.5. Betreffende de voorgehouden banden met SPLM-N, is er volgens verzoeker “geen verband tussen 

zijn eerdere interesse in een aansluiting bij deze groepering die van 2011 (!) dateert en een uitspraak 

over deze groepering in 2020”. Hij kadert zijn interesse om zich bij deze groepering aan te sluiten “in de 

context van financiële redenen”. Hij stelt verder: “Daarnaast vond verwerende partij een argument tegen 

zijn voorgehouden banden met SPLM-N in het feit dat hij zijn banden met deze groep nooit aanhaalde 

bij DVZ. Ook deze motivering kan moeilijk overtuigen, omdat een loutere verwijzing naar dergelijk hiaat 

in het summiere DVZ-interview onvoldoende is om hierover tot een algehele ongeloofwaardigheid 

daaromtrent te besluiten. Bovendien haalde verzoeker in het DVZ-interview wel aan dat de oom van zijn 

vader lid was van SPLM-N (‘Al Haraka’) en dat de voorzitter van de PDF ('Al Difa’), Nuraldin ('Nour Al 

Din Komondan’), wist dat zijn oom tot de SPLM-N behoorde (zie vragenlijst CGVS vraag 5, p. 3).”. 

Verzoeker benadrukt dat hij “louter door geassocieerd te kunnen worden met de SPLM-N” gevaar liep. 

Hij besluit: “Uit deze verklaringen komt heel duidelijk naar voren dat verzoeker vervolging vreest voor de 

Soedanese autoriteiten omwille van zijn voorgehouden banden met de SPLM-N die hem worden 

toegeschreven vanwege: 1) eerdere interesse in een aansluiting bij SPLM-N; 2) de neef van zijn vader 

die rekruteert voor de SPLM-N; 3) commandant N.K. van de PDF die hem beschuldigde banden te 

hebben met de SPLM-N; 4) zijn vrees voor consequenties omdat hij na vier maanden dienst bij de PDF 

gevlucht was. Het is dit geheel der omstandigheden die de vervolgingsvrees in hoofde van verzoeker 

versterken om als aanhanger van de SPLM-N gezien te worden. […] Dat verzoeker bovendien 

verklaarde geen andere problemen te hebben met de autoriteiten of met andere personen, doet geen 

afbreuk aan de vrees die hij voor de overheid koestert omwille van de voorgehouden problemen.”. 

 

Vervolgens citeert verzoeker uit “objectieve en onafhankelijke landeninformatie [waaruit] besloten kan 

worden dat Soedanezen van de Nuba-stam, net zoals de inwoners van Zuid-Kordofan, in vele gevallen 

automatisch aan de SPLM-N gelinkt worden, en dat zij daarbij specifieke risico's lopen”. Hij wijst erop 

dat de Raad “recent nog geoordeeld [heeft] dat personen behorende tot de Nuba inderdaad het risico 

lopen geviseerd en opgepakt te worden door de Soedanese autoriteiten in Zuid-Kordofan en dat dit 

informatie is waarover verwerende partij beschikt”. 

 

2.6. Bij verweernota voegt verweerder de COI Focus “Soedan: Situatie van leden van de Arabische 

gemeenschappen uit Zuid-Kordofan” van 29 juni 2015 en de COI Focus “Soedan: Risico bij terugkeer” 

van 8 februari 2018. 

 

2.7. Bij aanvullende nota die ter zitting wordt bijgebracht voegt verzoeker: 

- een psychiatrisch attest opgesteld door dr. Souheil Al Chaabani van 24 september 2020;  

- een landenrapport van december 2020 van UK Home Office; 

- een uittreksel van een rapport van februari 2021 van Asylum Research Centre over veiligheids-

incidenten in Zuid-Kordofan. 

 

Beoordeling 

 

3. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, 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 wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich 

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan 

internationale bescherming. 

 

4. 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.   
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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. 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 de 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.” 

 

5. Verzoeker verklaarde tijdens het eerste persoonlijk onderhoud langs vaderskant te behoren tot de 

Arabische stam Awlad Sarur, die deel uitmaakt van de “Nuba Arab” (notities van het persoonlijk 

onderhoud (hierna: notities) 12 december 2018, p. 6), en langs moederskant tot de Kawahla, ook een 

Arabische stam (notities 12 december 2018, p. 6). Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud ontkende 

verzoeker plots tot een Arabsiche stam te behoren (notities 9 februari 2020, p. 22-23). Uit de informatie 

in het administratief dossier blijkt dat de stam waartoe verzoeker beweert te behoren, zijnde Awlad 

Sarur, de stam van zijn vader (notities 12 december 2018, p. 6; notities 9 februari 2020, p. 22-23), een 

Arabische stam is (“A history of the Arabs in the Sudan”). Verzoeker verklaart verder moslim te zijn 

(notities 12 december 2018, p. 13). 

 

In het verzoekschrift wordt geciteerd uit landeninformatie waaruit besloten zou worden dat Soedanezen 

van de Nuba-stam, net zoals de inwoners van Zuid-Kordofan, in vele gevallen automatisch aan de 

SPLM-N gelinkt worden.  
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De Raad stelt echter samen met verweerder in diens verweernota vast dat uit de COI Focus “Soedan: 

Situatie van leden van de Arabische gemeenschappen uit Zuid-Kordofan” van 29 juni 2015 en de COI 

Focus “Soedan: Veiligheidssituatie in de Two Areas/Situatie in Khartoem van personen afkomstig uit de 

Two Areas” van 22 januari 2019 niet volgt dat leden van (bepaalde) Arabische etnische groepen, 

afkomstig uit de Two Areas, risico lopen op vervolging door de overheid louter omwille van hun 

herkomst uit de Two Areas, zonder dat de Soedanese overheid het individu verdenkt van sympathie 

voor of deelname aan de SPLM/N-A.  

 

Dit blijkt verder uit verzoekers eigen verklaringen, daar hij aangaf - buiten de beweerde incidenten met 

N.K. in 2012 - nooit (eerder of later) enige problemen te hebben gehad met de Soedanese autoriteiten of 

met andere burgers (notities 9 februari 2019, p. 10-11). Verzoeker liep school en oefende verschillende 

jobs uit. Hij bevestigde uitdrukkelijk dat de situatie met N.K. zijn enige probleem was (notities 9 februari 

2019, p. 11).  

 

Het arrest nr. 227 214 van 8 oktober 2019 van de Raad, waarnaar het verzoekschrift verwijst, oordeelde 

dat de Nuba-etnie en de herkomst uit Zuid-Kordofan van de asielzoeker ongeloofwaardig was. Hoe dan 

ook betreft rechtspraak van de Raad individuele gevallen en heeft het geen precedentwaarde die 

bindend is. 

 

6. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Soedan omwille van de problemen met N.K., zijn 

overste bij de PDF.  

 

De Raad hecht echter geen geloof aan het relaas van verzoeker gezien: 

- hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde door de PDF te zijn opgeroepen en verplicht te zijn 

bewapend (vragenlijst DVZ, vraag 3.3, 3.5), terwijl hij op het Commissariaat-generaal meermaals 

aangaf dat hij zich vrijwillig bij de PDF had aangesloten (notities 12 december 2018, p. 21-22; 

notities 9 februari 2019, p. 15) en zelfs uitdrukkelijk ontkende dat de PDF mensen zou oproepen 

(notities 12 december 2018, p. 26); 

- hij niet eensluidend vertelde over het aantal incidenten met N.K. (notities 9 februari 2019, p. 29-30); 

- hij niet aannemelijk maakt dat hij zich in 2011 heeft proberen aansluiten bij de SPLM-N - wat N.K. 

hem boven zijn hoofd zou houden - daar hij dit geheel onvermeld liet bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken;  

- hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken enkel terloops vermeldde dat een verwant van zijn vader deel 

uitmaakt van de SPLM-N om dan bij het Commissariaat-generaal te stellen dat deze neef van zijn 

vader rekruteerder was (notities 9 februari 2019, p. 7, 17, 21); 

- het hoe dan ook niet geloofwaardig is dat verzoeker problemen zou kennen omwille van de loutere 

intentie in 2011 om zich aan te sluiten bij de SPLM-N en het hebben van een ver familielid dat deel 

uitmaakt van de SPLM-N. 

7. Waar het verzoekschrift de tegenstrijdige verklaringen over de al dan niet vrijwillige aansluiting bij 

PDF wijt aan problemen tijdens het interview bij de DVZ, zijnde “dat er een groot verschil was tussen 

deze interviews en dat hij problemen had met de tolk”, kan de Raad enkel vaststellen dat verzoeker bij 

de Dienst Vreemdelingenzaken geen melding maakte van enige problemen met de tolk. Integendeel, hij 

heeft zijn verklaringen daar voor akkoord ondertekend nadat deze aan hem werden voorgelezen in het 

Arabisch. Voorts kreeg hij op het Commissariaat-generaal de kans op opmerkingen te maken over zijn 

interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken, maar heeft hij nagelaten aan geven dat er “problemen” 

waren met de tolk (notities 12 december 2018, p. 5). Het louter post factum opwerpen van dergelijke 

“problemen”, na de confrontatie met een incoherentie, kan deze tegenstrijdigheid niet verschonen.  

 

De citaten in het verzoekschrift uit “objectieve en onafhankelijke landeninformatie [waaruit] blijkt dat de 

rekrutering van PDF-leden bij SPLM-N-leden niet ongewoon is, dat desertie ook onder deze 

(para)militaire groeperingen plaatsvindt en dat veel Soedanese soldaten deserteren uit het nationale 

leger vanwege de slechte betaling in vergelijking met andere (para)militaire groeperingen, waardoor 

verzoeker in zijn verklaringen hieromtrent bijgetreden kan worden”, zijn een verwijzing naar algemene 

rapporten over en/of de algemene situatie in het land van herkomst, maar volstaan niet om aan te tonen 

dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem betreft 

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

bestaat. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in 

gebreke. 
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De Raad kan verzoeker geenszins bijtreden waar hij aanvoert dat de onduidelijkheid over het aantal 

incidenten met N.K. te wijten kan zijn aan interpretatieproblemen tijdens het interview, daar noch 

verzoeker noch diens raadsman op het Commissariaat-generaal gewag maakte van 

“interpretatieproblemen”. Uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt daarentegen dat verzoeker 

de vragen - die op verschillende manieren geformuleerd werden - over het aantal incidenten ontwijkend 

dan wel incoherent beantwoordde (notities 9 februari 2019, p. 29-30), wat de waarachtigheid ervan wel 

degelijk ondermijnt. Dat “uit een rigoureuze lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud 

ondubbelzinnig [blijkt] dat het weldegelijk om drie pogingen ging, waarbij verzoeker het na de derde 

poging op een lopen zette”, zoals in het verzoekschrift wordt aangevoerd, doet geen afbreuk aan het feit 

dat verzoeker niet spontaan en consequent antwoordde op directe vragen over de incidenten.  

 

De argumentatie in het verzoekschrift dat “het feiten van seksuele aard [zijn] die voor verzoeker uiterst 

gevoelig liggen” en “dat de protection officer een vrouw was” waardoor hij terughoudend zou zijn 

geweest om in detail te treden, is eveneens iets dat verzoeker nooit eerder heeft aangekaart, hoewel hij 

bij de Dienst Vreemdelingenzaken uitdrukkelijk gevraagd werd of hij een vrouwelijke of mannelijke tolk 

en protection officer verkoos en hij hierop antwoordde “geen voorkeur” te hebben (vragenlijst DVZ, 

vraag 3.6). Hoe dan ook kan terughoudendheid over de seksuele aard van de feiten niet verklaren 

waarom het voor verzoeker onmogelijk bleek om een gericht en coherent aan te geven hoeveel 

incidenten het betrof, zonder verder in detail te moeten treden.  

 

Waar in het verzoekschrift wordt bevestigd dat hij zijn banden met de SPLM-N nooit aanhaalde bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken maar dat dergelijk hiaat in het summiere DVZ-interview onvoldoende is om 

hierover tot een algehele ongeloofwaardigheid te besluiten, moet worden opgemerkt dat dat de 

asielzoeker bij het invullen van de vragenlijst op de Dienst Vreemdelingenzaken erop gewezen wordt 

dat van hem wordt verwacht dat hij kort maar nauwkeurig de voornaamste elementen of feiten aangeeft 

die tot zijn vlucht hebben geleid. In deze ontslaat het verzoek om bondig te antwoorden op de gestelde 

vragen, de asielzoeker geenszins van zijn medewerkingsplicht en de verplichting om zo accuraat en 

volledig mogelijk zijn asielmotieven te vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Ondanks het feit 

dat de vragenlijst aldus niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of 

feiten te geven, kon redelijkerwijze van verzoeker worden verwacht dat hij alle wezenlijke elementen uit 

zijn asielrelaas vermeldt. Indien verzoeker werkelijk gevaar loopt enkel en alleen omdat hij geassocieerd 

zou kunnen worden met de SPLM-N, zoals wordt aangevoerd in het verzoekschrift, kan logischerwijze 

verwacht worden dat hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken vermeldt dat hij zich hierbij heeft trachten 

aansluiten in 2011, temeer gezien N.K. hem beweerdelijk zou hebben bedreigd met deze informatie (“Hij 

wist van mijn aanmelding om bij de SPLM te gaan, hij riep me “komrid“’, zo worden SPLM leden 

genoemd, hij zei ik ga je daarvoor arresteren en je doden. Ik kende op dat moment mensen die zo 

gearresteerd waren omdat ze lid waren van de SPLM, ze zijn ervoor gedood.”; notities 12 december 

2018, p. 28). 

 

8. Verzoeker legde bij aanvang van zijn eerste persoonlijk onderhoud een afwezigheidsattest van 10 

december 2012 neer, dat werd opgesteld door zijn huisarts en vermeldt dat verzoeker onbekwaam 

wordt bevonden om op 12 december 2018 op het Commissariaat-generaal gehoord te worden. In het 

verzoekschrift wordt benadrukt dat verzoeker “een medisch-psychologisch attest [heeft] neergelegd 

waaruit blijkt dat hij volledig onbekwaam is deel te nemen aan het persoonlijk onderhoud” en dat hij 

weliswaar “verklaarde wel in staat te zijn het interview te doen”, maar dat hij ook “niet ondubbelzinnig 

[liet] verstaan vaker pauze nodig te hebben”. 

 

Te dezen blijkt dat verweerder bezwaarlijk verweten kan worden dat verzoeker gehoord werd toen hij 

zich aanbood voor het persoonlijk onderhoud op 12 december 2018 en daar pas het afwezigheidsattest 

neerlegde. Temeer daar verzoeker hierover bevraagd werd en hem de mogelijkheid werd geboden om 

het onderhoud te verplaatsen (notities 12 december 2018, p. 3). Verzoeker gaf echter zelf aan dat hij 

wél in staat was om door te gaan met het interview, mits de nodige pauzes (notities 12 december 2018, 

p. 3). Hij legde uit dat hij het afwezigheidsattest meenam omdat hij door aambeien niet lang stil kan 

zitten (notities 12 december 2018, p. 9). Hij antwoordde ontkennend op de vraag “Nog iets mbt 

gezondheid dat we moeten weten voor we beginnen?” (notities 12 december 2018, p. 9). Bovendien 

was ook verzoekers raadsman aanwezig tijdens het persoonlijk onderhoud en maakte hij geen 

opmerkingen over verzoekers vermeende “volledige onbekwaamheid” om deel te nemen aan het 

onderhoud. Ten slotte bevestigt het verzoekschrift nog dat verzoeker “ondanks zijn psychologische 

problemen, in staat was zijn vluchtrelaas op coherente en geloofwaardige wijze weer te geven”. 
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9. Verzoeker legt op het Commissariaat-generaal nog verschillende andere medische stukken neer: een 

psychologisch attest van 6 april 2018 dat besluit dat verzoeker blijk geeft van PTSD-symptomen, een 

“historiek overzicht medisch dossier” en verschillende attesten waaruit blijkt dat hij psychologische 

begeleiding volgt. Bij aanvullende nota voegt verzoeker een psychiatrisch attest opgesteld door dr. 

Souheil Al Chaabani” van 24 september 2020. 

 

In het verzoekschrift wordt gewezen op de negatieve invloed van gebeurtenissen op het mentaal-

cognitieve vermogen.  

 

Het door verzoeker neergelegde attest van 6 april 2018 maakt melding van mentale problemen die 

volgens het verzoekschrift zouden voortkomen uit “de oorlog in Soedan en de problemen die hij daar 

heeft meegemaakt” en “door gebeurtenissen die verzoeker tijdens zijn vlucht heeft meegemaakt”. 

 

Te dezen moet worden opgemerkt dat het feit dat een persoon een psychische aandoening of een 

verstandelijke beperking heeft, op zichzelf niet aangeeft dat de verzoeker om internationale 

bescherming niet in staat is om het verzoek om internationale bescherming te begrijpen en er effectief 

aan deel te nemen (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Procedural Standards for 

Refugee Status Determination Under UNHCR's Mandate, 26 augustus 2020, p. 89). 

 

Er wordt door de Raad niet getwijfeld aan de bewijskracht van de voormelde stukken. 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. Een medisch of psychologisch rapport kan niet als alleenstaand worden 

gezien binnen een verzoek om internationale bescherming. Het maakt deel uit van het geheel van de 

elementen die voorliggen ter beoordeling van de nood aan internationale bescherming en het gewicht 

dat hieraan wordt gegeven dient dan ook bepaald te worden binnen dit geheel.  

 

Hoewel de documenten het bestaan van bepaalde mentale letsels kunnen aantonen, vormen deze 

neergelegde medische/psychologische stukken geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de 

genoemde problemen werden opgelopen, noch voor het feit dat de letsels werden opgelopen voordat 

verzoeker zijn land van herkomst verliet. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of mentale 

gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts 

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen mentale problemen, maar kan nooit met 

volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de verwondingen of mentale 

problemen werden opgelopen en dient zich hiervoor te steunen op de verklaringen van de patiënt. Dit 

geldt des te meer in het geval van een attest, opgesteld door een psycholoog of een psychiater. Meer 

nog dan in het geval van een arts die zich kan verlaten op fysieke letsels en symptomen, is een 

psycholoog of een psychiater bij het vaststellen van zijn diagnose en de eventuele achterliggende feiten 

immers afhankelijk van hetgeen hem in de gezegden van zijn patiënt wordt aangereikt. Eventuele 

vermoedens over de oorzaak van de psychologische problemen zijn dan ook gebaseerd op de 

verklaringen van verzoeker en dit binnen de context van psychologische hulpverlening, wat een andere 

inslag heeft dan het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming.  

 

Uit de bewoordingen van het attest van 6 april 2018 blijkt bovendien dat het steunt op verzoekers 

verklaringen tijdens een eenmalige consultatie: (“Pendant la consultation, […] ”. Het attest van 6 april 

2018 doet verder geen uitspraak over de cognitieve capaciteiten van verzoeker, noch over de impact 

van de door verzoeker aangegeven symptomen op de mogelijkheid om gehoord te worden in het kader 

van zijn asielprocedure.  

 

Het attest opgesteld door dr. Souheil Al Chaabani van 24 september 2020, neergelegd bij aanvullende 

nota, bevat 5 handgeschreven zinnen, waaronder de diagnose van PTSD en de vermelding dat “le 

patient présente des troubles de la mémoire et de la concentration”. 

 

Noch uit de voorgelegde attesten noch uit de notities van het persoonlijk onderhoud kan echter blijken 

dat de door verzoeker voorgehouden psychologische, geheugen- en/of concentratieproblemen van die 

aard zijn om een negatieve invloed te hebben gehad op de behandeling van zijn verzoek om 

internationale bescherming.  

 

Verzoeker bevestigt in het verzoekschrift overigens zelf dat hij “ondanks zijn psychologische problemen, 

in staat was zijn vluchtrelaas op coherente en geloofwaardige wijze weer te geven”. 
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Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat zijn geestelijke toestand hem ervan zou weerhouden 

hebben volwaardige verklaringen af te leggen, zodat de vastgestelde incoherenties - waaronder de 

onduidelijkheid over het aantal incidenten met N.K. die aldus het verzoekschrift “ook toegeschreven 

[kan] worden aan de psychologische ingesteldheid van verzoeker” - onverkort blijven. 

 

10. Het verzoekschrift voert nog aan dat verweerder “minstens een tegenexpertise [had] moeten voeren 

om iedere gerede twijfel over de vastgestelde psychologische problemen weg te nemen”. 

 

Artikel 48/8 §1 van de Vreemdelingenwet luidt: “De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen vraagt, indien dit door hem relevant wordt geacht voor de beoordeling van het verzoek, aan 

de verzoeker om internationale bescherming zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek 

betreffende aanwijzingen van vroegere vervolging of ernstige schade, mits de verzoeker hiermee 

instemt.”. 

 

De Raad kan, gelet op voorgaande vaststellingen omtrent de medische/psychologische stukken, 

verweerder volgen waar die het niet relevant achtte om verzoeker te onderwerpen aan een medisch 

onderzoek. 

 

11. De Raad stelt verder vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert 

tegen de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de 

administratieve procedure overige neergelegde documenten zodat de Raad om dezelfde redenen als de 

commissaris-generaal deze stukken niet in aanmerking neemt als bewijs van de door hem 

voorgehouden nood aan internationale bescherming. 

 

12. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve 

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het voordeel van 

de twijfel niet worden gegund. 

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

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.  

 

13. 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. 

 

Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt daarnaast dat er in de Two Areas geen sprake 

is van de uitzonderlijke situatie waarbij 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 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, noch dat dat de situatie aldaar aanleiding geeft 

tot internationale bescherming gelet op de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van 

verzoeker. 

 

De Raad treedt de bestreden beslissing bij waarin deze dienaangaande uitvoerig motiveert. 

 

Bij aanvullende nota voegt verzoeker rapporten van december 2020 en februari 2021 over   

veiligheidsincidenten in Zuid-Kordofan. Deze informatie ligt in de lijn van de door verweerder 

gehanteerde landeninformatie, waaruit inderdaad de complexe en ernstige veiligheidssituatie in de regio 

kan blijken. Verzoeker toont hiermee echter niet aan dat deze veiligheidssituatie op zich aanleiding geeft 

tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad wijst op de individuele situatie en de 

persoonlijke omstandigheden van verzoeker, zoals hierboven genoemd. 

 

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. 

 

14. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het Verdrag 

van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het onderzoek of een 

persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de zin van artikel 3 
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van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op vervolging omwille 

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR, 

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For 

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).  

 

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet 

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, 

http://curia.europa.eu). 

 

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, 

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in 

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is 

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel 

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. X en X, 28 juni 

2011, § 226).  

 

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de 

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een 

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus 

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend 

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet aan de orde. 

 

 

 

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 zesentwintig februari tweeduizend 

eenentwintig 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 
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