
RvV X - Pagina 1 van 19

nr. 275 323 van 15 juli 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. ROGGHE

Rue de la Citadelle 167

7712 HERSEAUX

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE XIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Soedanese nationaliteit te zijn, op 25 maart 2022 heeft

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

21 februari 2022.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 30 mei 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 juni 2022.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. ROGGHE verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker dient op 14 mei 2019 een verzoek om internationale bescherming in.

Hij wordt op 25 oktober 2021 gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: het CGVS).

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

neemt op 21 februari 2022 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en tot weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Soedanese nationaliteit te bezitten en tot de Nubische stam Miri te behoren. U bent geboren

op X 1985 te Miri (Bara), nabij Kaduqli in de staat Zuid-Kordofan. U woonde samen met uw ouders, twee

broers, twee zussen en uw grootmoeder langs moederskant in Miri Bara waar jullie als landbouwers en

herders werkzaam waren. U ging niet naar school in Soedan en verklaart analfabeet te zijn. In 2004

trouwde u met uw nicht R.M.J.(…), met wie u samen in Miri woonde.

Uw vader kwam in 2011, wanneer u in Noorwegen was, tijdens een bombardement om het leven. Uw

moeder die, tezamen met uw familie en een groot deel van uw dorp, ten gevolge van de gevechten in

2011 naar het zuiden van Soedan was gevlucht alwaar ze in het kamp Yida verbleef, kwam in 2018,

wanneer u in Frankrijk was, bij terugkeer naar uw dorp aan de grens tussen Soedan en Zuid-Soedan om

het leven tijdens een gevecht tussen twee stammen. Uw echtgenote kwam vijf maanden na de dood van

uw moeder na een ziekte om het leven.

In 2005 verhuisde u op aanraden van uw oom langs moederszijde naar Khartoem om te gaan werken

teneinde uw gezin te kunnen onderhouden omdat er in uw woonplaats geen toekomst was. Na aankomst

hielp u uw oom als schoenenmaker en woonde u gedurende twee maanden bij uw oom in de wijk Hadj

Yusuf, ten oosten van de Nijl. U werkte en woonde vervolgens gedurende vijf en halve maand als

nachtwaker in een juwelenwinkel gelegen in straat 15, in Khartoem waar u eveneens overdag thee

serveerde.

Op een gegeven moment verbleven er familieleden van het dorp in uw kamer bij de juwelenwinkel.

Wanneer naar aanleiding van de dood van de vicepresident John Garang rellen plaatsvonden in Khartoem

waarbij verschillende winkels, waaronder de winkel waar u werkte, werden geplunderd, werd u door de

eigenaar van de winkel beschuldigd van samenwerking met uw gasten, die de winkel zouden hebben

beroofd en met het geld zouden zijn teruggekeerd naar Nuba. U werd naar het politiekantoor in Al-Nile

straat gebracht en vervolgens naar de gevangenis in Soba waar u gedurende twee en half jaar vastzat.

Die periode moest u als gevangene handenarbeid verrichten. Na enige tijd diende u een document te

ondertekenen en werd u overgeplaatst naar een gevangenis te Karari waar u zou worden getraind om te

gaan vechten in Darfoer of in de Al-Nuba bergen. Na 25 dagen fysieke training, kon u samen met enkele

anderen vluchten en doken jullie vervolgens gedurende vijf dagen onder in een woning bij de Libische

markt in Umdurman. Vervolgens verliet u Soedan op 1 januari 2008 per auto via de woestijn naar Libië

alwaar u 10 à 11 maanden verbleef. U reisde verder naar Italië waar u in de tomatenteelt werkte teneinde

geld te verzamelen om uw verdere reis te bekostigen. Met behulp van een Somalische smokkelaar reisde

u naar Noorwegen.

30 juni 2009 diende u in Noorwegen een verzoek om internationale bescherming in waar u in beroep op

17 november 2011 een negatieve beslissing ontving. U verklaart van 2009 tot 2014 in Noorwegen te zijn

geweest. Op 25 mei 2015 diende u in Zweden een verzoek om internationale bescherming in. Op 1 juni

2015 verdween u van de radar. U verklaart een maand in Zweden te zijn geweest. Op 19 oktober 2015

diende u in Frankrijk een verzoek om internationale bescherming in. Op 14 december 2018 werd uw

verzoek om internationale bescherming in Frankrijk in beroep afgewezen.

18 maart 2019 meldde u zich aan in België met de intentie een verzoek om internationale bescherming in

te dienen. Op 14 mei 2019 diende u in België een verzoek om internationale in. Op 5 september 2019

ontving u een beslissing tot weigering van verblijf met een bevel om het grondgebied te verlaten aangezien

niet België, maar wel Frankrijk verantwoordelijk was voor de behandeling van uw verzoek om

internationale bescherming. Op 17 februari 2020 werd België alsnog verantwoordelijk gesteld voor de

behandeling van uw verzoek om internationale bescherming.

U verklaart bij terugkeer naar Soedan te kunnen worden gedood en geen toekomst meer te hebben in

Soedan. U stelt ook dat er geen veiligheid is en u de Jellaba, die de macht in handen hebben, vreest.

U legt geen documenten neer ter staving van uw verzoek om internationale bescherming.

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
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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.

U verklaarde te behoren tot de etnie Nuba, een niet-Arabische/Afrikaanse etnie afkomstig uit de regio Two

Areas (deelstaten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl).

Wat betreft personen die tot een niet-Arabische/Afrikaanse etnie behoren die afkomstig is uit de Two

Areas, dient gesteld dat uit de informatie over de situatie buiten hun oorspronkelijke herkomstregio

waarover het Commissariaat-generaal beschikt (zie COI Focus “Soedan: De situatie van Darfoeri en Nuba

buiten hun herkomstregio’s” dd. 28 juni 2021, (beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/

rapporten/coi focus soedan. de situatie van darfoeri en nuba buiten hun herkomstregios 20210628.pdf of

https://www.cgvs.be/nl)), blijkt dat het Arabische suprematie-denken en de neerbuigende visie ten

opzichte van gemeenschappen uit gemarginaliseerde regio’s, ingebed bij de traditionele Soedanese elite

en diepgeworteld in de Soedanese maatschappij, blijven voortbestaan en is het volgens vele bronnen

onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn zal wijzigen. De mate en aard van discriminatie waarmee een

persoon te maken kan krijgen, hangt echter af van een combinatie van factoren die met elkaar verbonden

zijn en elkaar versterken, zoals etnie, herkomst, netwerk, economische status, politiek of religieus profiel.

De gemeenschappen van Darfuri (en Nuba) in Khartoem zijn etnisch, sociaal en economisch divers. De

geraadpleegde bronnen zijn het over het algemeen eens dat de financiële situatie bepalend is voor de

levensomstandigheden, zoals de plaats waar mensen wonen in de stad en hun toegang tot openbare

diensten zoals onderwijs en gezondheid. Sommige bronnen wijzen op discriminatie bij de uitreiking van

identiteitsdocumenten en op de arbeidsmarkt, waardoor velen in de informele sector terechtkomen. Ze

wijzen daarbij in de richting van ambtenaren van het voormalige regime die op post gebleven zijn. Anderen

verklaren de moeilijkheden om een job te vinden in de formele sector door de economische crisis, het

gebrek aan de nodige vaardigheden en aan een netwerk.

Wat de houding van de autoriteiten en de veiligheidsdiensten betreft, dient te worden vastgesteld dat

onder het voormalige regime van al-Bashir zowel Arabische als niet-Arabische tegenstanders van het

Soedanese regime, bijvoorbeeld mensenrechtenactivisten, kritische journalisten, politiek actieve

studenten, advocaten, tribale leiders en (vermeende) sympathisanten van rebellenbewegingen, het risico

liepen om het slachtoffer te worden van repressie, in het bijzonder door de ondertussen ontbonden NISS

(National Intelligence and Security Service). Het is vooralsnog onduidelijk hoe organen zoals de GIS

(General Intelligence Service) en de RSF (Rapid Support Forces) de Nuba en Darfuri behandelen en of

de overgangsregering in staat is effectieve controle uit te oefenen op het gedrag van de veiligheidssector.

Enkele contactpersonen stellen dat politiek activisme gericht tegen het oude regime een kritische factor

is voor persoonlijke onveiligheid, eerder dan etnie of herkomst. Verschillende bronnen geven wel aan dat

er sinds augustus 2019 meer ruimte is voor vrijheid van meningsuiting. Er zou evenwel een verschil zijn

tussen het uiten van kritiek tegen de civiele dan wel de militaire component van de regering. Een aantal

bronnen halen anekdotische meldingen aan van een hardere behandeling door veiligheidsdiensten in de

wijken waar Darfuri en Nuba wonen. Andere bronnen zijn dan weer positiever en stellen bijvoorbeeld dat

het aantal incidenten tegen de groepen uit de gemarginaliseerde regio’s is gedaald in plaatsen zoals

Khartoem en grote stedelijke gebieden buiten de conflictregio’s, dat ze na de revolutie van 2019 geen

incidenten hebben vernomen van personen die door de veiligheidsdiensten werden vervolgd omwille van

hun (vermeende) sympathie of betrokkenheid bij de gewapende rebellen in de conflictgebieden, en dat er

in de media daterend van na de machtswisseling in augustus 2019 geen berichten te vinden zijn van

slechtere behandeling en gerichte arrestaties en detenties van niet-Arabische Darfuri in Khartoem.

Darfuri en Nuba elders in Soedan ondervinden mogelijks raciale profilering, die zich soms tegen individuen

richt, zoals bij arbitraire detentie en grof taalgebruik, maar soms ook tegen een volledige gemeenschap,

zoals bij uitbraken van geweld in Kassala in mei 2020 en Port Sudan in augustus 2020.

Het CGVS is zich bewust van de precaire situatie waarin sommige personen behorende tot een niet-

Arabische etnie afkomstig uit de Two Areas zich kunnen bevinden in Soedan, maar gelet op het geheel

van voorgaande vaststellingen kan evenwel niet worden gesteld dat het loutere feit te behoren tot een

niet-Arabische/ Afrikaanse etnie afkomstig uit de Two Areas voldoende is om te besluiten tot de erkenning

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

besluiten tot de toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de
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Vreemdelingenwet. In deze complexe context dringt zich dan ook vooreerst een individuele beoordeling

op van de vraag naar bescherming in het licht van de Vluchtelingenconventie of in het kader van artikel

48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. U, die sinds 2005 en tot uw vermeende arrestatie bovendien

in Khartoem woonde waar u eerst gedurende twee maanden uw oom hielp als schoenenmaker en

vervolgens vijf en halve maand als nachtwaker voor een juwelenwinkel werkte, moet uw vrees voor

vervolging of uw risico op ernstige schade dus in concreto aantonen.

Er dient na uw gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) te

worden vastgesteld dat u er echter niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat er in uw hoofde een

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

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

onderstaande redenen.

Vooreest dient opgemerkt dat u doorheen uw asielprocedures in verschillende Europese lidstaten gebruik

heeft gemaakt van verschillende identiteiten om de werking van het Europese asielsysteem te omzeilen.

Zo verklaarde u in Noorwegen W.A.I.(…) te heten en geboren te zijn op 30 juni 1984 (zie antwoord-

document Noorwegen ‘Non-acceptance pursuant tot he Dublin II regulation’ dd. 23/04/2019). U verklaart

in Noorwegen de naam ‘W.A.I.(…) te hebben opgegeven omdat u in Italië werd geregistreerd en u vreesde

vanuit Noorwegen te worden teruggestuurd naar Italië. U verklaart in Zweden en Frankrijk uw echte naam

te hebben doorgegeven. De informatie die het CGVS van de Zweedse asielinstanties heeft ontvangen,

vermeldt echter de naam ‘K.B.(…)’ (zie antwoorddocument Zweden ‘Non acceptance of request for

transfer in accordance with Regulation (EU) 604/2013’). Ook wat betreft uw geboortedatum legt u

uiteenlopende verklaringen af. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) verklaarde u, net als in

Zweden, op 1 januari 1980 te zijn geboren, terwijl u tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS

verklaart te zijn geboren op 1 januari 1985. U geconfronteerd met uw verklaring voor de DVZ, herhaalt u

in 1985 te zijn geboren en bij de inschrijving allerlei documenten te hebben overhandigd. Overigens

beweert u verkeerdelijk dat op uw oranje kaart 1985 staat als geboortedatum. Vervolgens stelt u dat

inderdaad 1980 werd genoteerd omdat u geen bewijs, noch een woonstattest bij had waardoor zomaar

1980 werd opgeschreven als geboortedatum. Gevraagd waar ze 1980 noteerden, antwoordt u Noorwegen

– waar u evenwel aangaf op 30 juni 1984 te zijn geboren – en dat in uw geboortestad geen

geboorteregister bestaat. U meent echter wel in 1985, of 1984, te zijn geboren omdat u het vernam van

uw ooms langs moeders-en vaderskant, maar stelt dat u niet naar school ging en u geen Arabisch leerde

(zie notities van het persoonlijk onderhoud (verder notities), p. 6-7). Indien u echter werkelijk meent in

1984 of 1985 geboren te zijn, kan niet worden ingezien waarom u voor de DVZ zou hebben vermeld dat

u in 1980 bent geboren. Op basis van voorgaande dient geconcludeerd dat u er niet voor terugdeinst om

uiteenlopende identiteiten te gebruiken teneinde de asielinstanties om de tuin te leiden.

Vervolgens dient te worden gewezen op tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen. Zo

verklaarde u voor de DVZ Soedan op 13 januari 2008 te hebben verlaten en diezelfde dag nog in Libië te

zijn aangekomen (zie verklaring DVZ, vraag 37). Tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaart

u in eerste instantie Soedan, met name de Libische markt in Umdurman op 1 januari 2008 te hebben

verlaten en in februari 2008 in Libië te zijn aangekomen. U geconfronteerd met uw verklaring voor de

DVZ, oppert u zich voor de DVZ mogelijks niet goed te hebben geconcentreerd, doch zeker te zijn dat u

Soedan verliet op 1 januari 2008 (zie notities, p.8-9). U verder tijdens het persoonlijk onderhoud gevraagd

hoe lang u onderweg was naar Libië, geeft u aan dat het via de woestijn was en de reis ongeveer een

week duurde. U erop gewezen eerder te hebben verklaard Soedan op 1 januari 2008 te hebben verlaten

en in februari in Libië te zijn aangekomen, stelt u dat de reis zeker geen maand heeft geduurd en jullie

naar Kufra reisden alwaar jullie een tijdje verbleven. Welke plekken u passeerde tussen Khartoem en

Libië, weet u niet (zie notities, p. 23-24). Hierbij dient overigens opgemerkt dat u in Frankrijk verklaarde

tot april 2008 bij de berg Karaki, naast Umdurman en naast Al Thawar te zijn geweest vooraleer u Soedan

in april 2008 verliet (zie administratief dossier). Uw verklaringen omtrent het tijdstip van vertrek uit Soedan

zijn bijgevolg allesbehalve eensluidend waardoor ook de geloofwaardigheid van de feiten die eraan vooraf

gaan, in het gedrang komt.

Ook dient te worden gewezen op overige tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen wat

betreft uw woonplaatsen en de omstandigheden van uw verblijf in Soedan. In België verklaart u tijdens

uw persoonlijk onderhoud op het CGVS altijd in Miri te hebben gewoond en slechts tijdelijk in Khartoem

te hebben verbleven. U bevestigt geboren te zijn te Miri en daar tot 2005 te hebben gewoond, waarna u

naar Khartoem verhuisde alwaar u 7 maanden werkte voor uw vermeende arrestatie en gevangenisschap

van twee en half jaar. Na tweeënhalf jaar gevangenis werd u naar Karari gebracht waar u 25 dagen was

vooraleer u ontsnapte en vijf dagen in een huis op de Libische markt in Umdurman verbleef. Op de vraag
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of u ooit reisde binnen Soedan, stelt u oorspronkelijk van het Nuba gebergte afkomstig te zijn en na uw

huwelijk vanwege een gebrek aan toekomstperspectief, te hebben besloten om in Khartoem te gaan

werken om uw familie te onderhouden (zie notities, p. 9). Ook verder tijdens het persoonlijk onderhoud

bevestigt u altijd in Miri te hebben gewoond (zie notities, p. 13). Elders tijdens het persoonlijk onderhoud

geeft u evenwel aan hulp te hebben verleend aan Harakat Al-Shaba’abin oftwel het Sudan People’s

Liberation Movement/Army – North (SPLM/A-N), onder leiding van Abdelaziz Al-Hilu, waarvan uw oudere

broer lid was. Zo bood u bijvoorbeeld naar aanleiding van bombardementen en gevechten in Al Dael hulp

aan gewonden, bejaarden en zieken in de vorm van voedselbedeling. U voegt toe altijd mee te zijn

gegaan, niet als soldaat, maar om steun te geven aan jullie volk, om de zieken en zwakken te helpen.

Een politiek doel had u echter niet (zie notities, p. 11). In Frankrijk verklaarde u de groepering te hebben

geholpen met het dragen van de lijken: u nam de kledij en het geld van de lijken wanneer er aanvallen

hadden plaatsgevonden. Het verwondert evenwel dat u in Frankrijk verklaarde vertrokken te zijn naar de

bergen aangezien jullie dorp werd aangevallen. In de bergen verbleven jullie samen met de

rebellengroepering die jullie nodig had om het geld en de kledij van de lijken te halen aangezien ze geen

geld hadden om kledij aan te schaffen (zie administratief dossier). Nog in Frankrijk verklaart u dat na uw

huwelijk het magazijn van uw vader in mei 2004 werd vernield en in brand gestoken en jullie veestapel

werd gestolen tijdens een aanval door de overheid van Al-Bashir op uw dorp Miri waardoor jullie niets

meer hadden. Echter, wanneer u in Frankrijk werd gevraagd waar u zich bevond ten tijde van de aanval

in mei 2004, stelt u op de berg Karaki te zijn geweest. Op de vraag hoelang u woonde op de berg Karaki,

antwoordde u er vier jaar en 6 maanden, vanaf 2001 tot mei 2004, te zijn geweest, wat evenwel verwondert

daar u in België verklaarde nooit elders – ook niet tijdelijk – te hebben gewoond. U voegde toe met de

Nuba soldaten mee te zijn gegaan: als de soldaten een aanval uitvoerden, verzamelden jullie de kleding

en/of voeding van de slachtoffers voor jullie gezin. In mei 2004, na de ondertekening van het

vredesakkoord, zou u volgens uw verklaringen in Frankrijk zijn teruggekeerd naar uw dorp Miri. Uiteindelijk

verliet u uw dorp in 2005 wegens gebrek aan middelen en ging u naar Khartoem (zie administratief

dossier). U hier tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS op gewezen, stelt u te hebben verklaard

altijd in Miri te hebben gewoond maar ook te hebben gezegd regelmatig mensen te hebben geholpen in

andere gebieden en indien er oorlog was of de situatie verslechterde, jullie bij de rebellengroepering in de

bergen verbleven. Gevraagd of u daar jaren aan ééns stuk woonde, stelt u evenwel er slechts gedurende

één of twee maanden te hebben gezeten om te schuilen tijdens bombardementen. U kan kortom uw

tegenstrijdige verklaringen niet opklaren. Overigens stelt u in België als landbouwer en herder actief te

zijn geweest in Miri, alsook soms op jacht te zijn gegaan (p.9, p.11). U voegt evenwel toe dat uw vader

ofwel een eigen machine had die maïs maalde, ofwel voor iemand werkte die zulk een machine had en

dat u uw vader hielp om de gemalen maïs te verkopen in de stad Kaduqli. Uw moeder werkte als

landbouwster, want indien men in uw dorp wil overleven, moet men in de landbouw werken (zie notities,

p. 14). In Frankrijk echter stelde u met uw vader, die bakker was, te hebben gewerkt en wanneer men u

confronteerde met uw eerdere verklaring landbouwer te zijn geweest, verklaarde u dat absoluut niet te

zijn geweest en dat men zich heeft vergist (zie administratief dossier). Bovenstaande toont aan dat u geen

zicht biedt op uw reële levensomstandigheden wanneer u in Zuid-Kordofan verbleef.

Ook wat betreft uw familieleden zijn uw verklaringen niet consistent. U verklaarde voor de DVZ immers

dat uw moeder in 2014 om het leven kwam, terwijl u op het CGVS stelt dat ze in 2018 – wanneer u in

Frankrijk was – stierf (zie verklaring DVZ, vraag 13 en notities, p. 10-11). Uw moeder vluchtte naar

aanleiding van de gevechten naar het zuiden van Soedan waar ze in het kamp Ida [Yida] verbleef, tot ze

in 2018 terugkeerde naar Soedan en om het leven kwam tijdens een gevecht tussen twee stammen op

de grens tussen Soedan en Zuid-Soedan. U gewezen op uw verklaring voor de DVZ, herhaalt u dat ze

niet in 2014, doch wel in 2018 stierf en u zich soms van datum vergist door alles wat u heeft meegemaakt.

Om die reden, voegt u toe, is het voor u ook moeilijk om de precieze datum te onthouden. Overigens

oppert u dat de tolk het verkeerd zou hebben begrepen, maar zeker te zijn dat uw moeder overleden is in

2018. Dienaangaande dient opgemerkt dat u in Frankrijk op 21 juli 2016 verklaarde dat uw moeder sinds

2012 in Bentiu, Zuid-Soedan was (zie administratief dossier). Nog verklaarde u voor de DVZ dat uw

echtgenote in 2010 om het leven kwam, terwijl u tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS stelt dat

ze vijf maanden na uw moeder zou zijn gestorven (zie verklaring DVZ, vraag 15a en notities, p. 18). U

geconfronteerd met uw verklaring voor de DVZ, bevestigt u dat ze in 2010 stierf. U bijgevolg gewezen op

uw eerdere stelling dat uw echtgenote vijf maanden na uw moeder stierf, herhaalt u uw dorp in 2005 te

hebben verlaten en nu bijna 20 jaar verder te zijn waardoor u niet alle data kan onthouden – wat evenwel

vastgestelde tegenstrijdigheid betreffende het overlijden van uw echtgenote niet kan verklaren.

Tenslotte kan u wegens verscheidene tegenstrijdigheden evenmin overtuigen wat betreft de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten. In België verklaart u in 2005 naar Khartoem te zijn gegaan waar u eerst

twee maanden in het huis van uw oom langs moederszijde in de wijk Hadj Yusuf woonde. Nadien verbleef
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u in de winkel waar u als nachtwaker werkte (zie notities, p. 15). In Frankrijk echter verklaarde u na

aankomt in Khartoem eerst een week op straat te hebben gewoond en nadien bij uw schoonvader (‘beau

père’) in de buitenwijk van Khartoem, Hag Youssef, te hebben gewoond. Uw verklaringen over waar u in

eerste instantie zou hebben verbleven in Khartoem zijn niet eensluidend, waardoor u opnieuw geen zicht

biedt op uw werkelijke levensomstandigheden aldaar. In Frankrijk verklaart u vervolgens, in lijn met uw

verklaringen in België, gedurende vijf en halve maand in een magazijn in straat nummer 15 in Khartoem

te hebben gewerkt, waar u beschikte over een kamer. In Frankrijk verklaart u vervolgens dat u op 30 juli

2005 door opstandelingen na de dood van John Garang werd belaagd: ze kwamen binnen in uw magazijn,

sloegen op uw been en plaatsten een mes tegen uw nek, bevelende dat u hen de sleutel van het magazijn

diende te geven. Op dat moment verbleven volgens uw verklaringen in Frankrijk drie familieleden bij u die

op bezoek waren en geen verblijfplaats hadden in Khartoem. Ook uw drie familieleden werden geslagen

door de plundelaars. Ze namen uw sleutel en aangezien ze wisten dat er een geheime doorgang was,

konden ze het magazijn bereiken en vernielden ze de plek. De eigenaar, die omstreeks 5 uur ’s ochtends

arriveerde, ondervroeg u en beschuldigde u ervan dat de familieleden die bij u logeerden het magazijn

hadden vernield en leeggeroofd. Hij belde de politie die u naar het huis van de eigenaar bracht alwaar u

gedurende twee dagen door de politie werd gefolterd, u ervan beschuldigend onder één hoedje te spelen

met de familieleden die bij u logeerden. Uw familieleden waren echter tijdens de gebeurtenis vertrokken.

De derde dag werd u gezegd u te zullen vrijlaten indien u het adres zou geven van de verdwenen

familieleden. Wanneer u echter zei het niet te weten, werd u naar de gevangenis gebracht (zie

administratief dossier). Uw verklaringen omtrent deze gebeurtenis verschillen echter danig van uw

verklaringen in België waardoor geen geloof kan worden gehecht aan de door u verhaalde vervolgings-

feiten, die tot uw vertrek uit Soedan zouden hebben geleid. In België verzoekt u bij aanvang van het

persoonlijk onderhoud een fout recht te zetten aangezien voor de DVZ foutief 31 juli 2006, en niet 31 juli

2005, werd genoteerd als datum van uw vermeende arrestatie (zie vragenlijst CGVS vraag 1 en notities,

p. 4). Uit lezing van de vragenlijst CGVS blijkt echter dat 30 juli 2006 werd genoteerd – de dag en maand

die u in Frankrijk opgaf. Overigens verklaart u in België dat er twee personen bij u logeerden, maar dat

uw gasten reeds twee dagen niet bij u verbleven. U veruidelijkt dat ze nieuw zijn in Khartoem en Khartoem

wilden verkennen waardoor ze op het moment van de roof niet aanwezig waren. Elders tijdens het

persoonlijk onderhoud echter verklaart u dat de twee personen die bij u logeerden tijdens de roof waren

gevlucht omdat ze bang waren (zie notities, p. 27-28). Uw tegenstrijdige verklaringen wat betreft een

cruciaal gegeven in uw asielrelaas, namelijk de aanwezigheid van uw gasten tijdens de roof, die

medeplichtig zouden zijn geweest, tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen hieromtrent danig aan.

Dienaangaande dient overigens opgemerkt dat de door u geschetste chronologie van de gebeurtenissen

naar aanleiding van de dood van John Garang niet overeenstemt met informatie waarover het CGVS

beschikt. U verklaart op 31 juli 2005 – voor de DVZ genoteerd als 30 juli 2006 – gearresteerd te zijn

geweest nadat er rellen waren uitgebroken ten gevolge van de dood van John Garang. De rellen vonden

’s nachts plaats en diezelfde nacht nog kwam de eigenaar van de winkel die u beschuldigde van

medeplichtigheid aan de diefstal, wat resulteerde in uw arrestatie (zie supra). Tot 6 uur ’s ochtends zou u

in een klein politiekantoor in Al Nile straat hebben gezeten (zie notities, p. 29). Echter uit beschikbare

informatie blijkt dat John Garang op zaterdag 30 juli 2005 omstreeks 06.30 PM de Oegandese hoofdstad

Kampala had verlaten om naar zuid-Soedan te gaan. Op maandag 1 augustus werd zijn lichaam

gevonden en diezelfde dag volgde een verklaring van de de Soedanese president aangaande zijn dood.

Na de bevestiging van de dood van John Garang, vond er een protest plaats in de straten van Khartoem

waarbij minstens 20 mensen werden gedood en honderden gewond geraakten. Op 1 augustus werd er in

de hoofdstad Khartoem een avondklok ingesteld teneinde geweld en plunderingen tijdens de nacht te

vermijden (zie administratief dossier). Berichtgeving omtrent de dood van John Garang wijst er dus op dat

de rellen pas begonnen na de officiële bekendmaking van zijn dood op maandag 1 augustus, waardoor

het verwondert dat u reeds de nacht van zaterdag op zondag 31 juli 2005 zou zijn gearresteerd naar

aanleiding van een golf van plunderingen in de stad. Dienaangaande dient nog opgemerkt dat uw

aanpassing van de datum van uw arrestatie lijkt te zijn ingegeven door de motivering (aangaande uw

beslissing) die in Frankrijk werd gehanteerd naar aanleiding van uw beroepsprocedure. In Frankrijk werd

immers geargumenteerd dat uw verklaringen over de opstand op 30 juli 2005 niet geloofwaardig zijn

aangezien de dood van John Garang pas op 1 augustus 2005 officieel bekend werd gemaakt, waarna

geweld ontstond in onder andere Khartoem (zie administratief dossier).

Ook wat betreft uw identiteitsdocumenten legt u tegenstrijdige verklaringen af. Tijdens het persoonlijk

onderhoud op het CGVS verklaart u geen identiteitsdocumenten te hebben gehad in Soedan, wat echter

verwondert daar u voor de DVZ stelde in Soedan een identiteitskaart en andere documenten te hebben

gehad (zie verklaring DVZ, vraag 29). Na confrontatie, beweert u te hebben verklaard een huwelijksakte

te hebben in Soedan en ‘als ik andere documenten heb, zou ik nog gaan zien of deze nog in Soedan
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zijn’.Gevraagd over welke documenten het gaat, verwijst u naar een document dat u in Noorwegen

toonde, dat u in de gevangenis zat. U herhaalt geen identiteitsdocumenten of andere documenten te

hebben gehad. Gevraagd naar het document dat aantoonde dat u in de gevangenis zat, verklaart u

opnieuw dat document te hebben overhandigd in Noorwegen. Nogmaals gevraagd over welk document

het gaat, stelt u plotsklaps eigenlijk de huwelijksakte te bedoelen en meent u zich te hebben vergist wat

betreft het document van de gevangenis, terwijl u evenwel zelf gewag maakte van een document dat

aantoonde dat u in de gevangenis zat. U uw verklaring voor de DVZ voorgelezen (‘In Soedan had ik een

identiteitskaart en andere documenten. In een brand ben ik mijn identiteitskaart verloren. Ik heb in Soedan

nog een geboortecertificaat’), oppert u dat het mogelijks verkeerd werd geïnterpreteerd en u slechts één

document heeft, namelijk uw huwelijksakte. Indien u immers een geboorteakte zou hebben, zou er geen

twijfel bestaan betreffende uw geboortedatum. U erop gewezen voor de DVZ eveneens te hebben

verklaard geen document te hebben ontvangen na de inhuldiging van uw huwelijk, antwoordt u geenszins

verduidelijkend dat een huwelijksakte werd opgesteld, en dat bij jullie een man niet kan trouwen met een

vrouw zonder huwelijksakte. Bovendien stelt u dat de huwelijksakte niet aan u werd gegeven en dat uw

familie, toen u weg was, een huwelijksakte kon aanvragen (zie notities, p. 22-23). U biedt geen enkele

geldige en logische verklaring voor de vastgestelde tegenstrijdigheden waardoor louter kan worden

vastgesteld dat u niet de waarheid spreekt met betrekking tot uw documenten. Voorgaande tegenstrijdig-

heid ondermijnt eveneens uw bewering gediscrimineerd te zijn geweest omwille van uw stam (zie infra).

U verklaart immers dat het voor u als Nuba heel erg moeilijk was in Khartoem aangezien er veel racisme

is van de Jellaba. Gevraagd om een voorbeeld te geven van racisme dat u heeft ervaren, verwijst u naar

de buitensporige natuur van de vervolgingsfeiten die tot uw vertrek zouden hebben geleid. Echter deze

door u aangehaalde gebeurtenissen werden reeds niet geloofwaardig bevonden. Gepeild naar andere

specifieke voorbeelden van racisme, stelt u erg algemeen dat de kleur een rol speelt en elke persoon die

van buiten Khartoem komt en zwart is van kleur, wordt gediscrimineerd, beledigd en in de meeste gevallen

een slaaf wordt genoemd. Nogmaals gevraagd naar dingen die u zelf heeft meegemaakt, stelt u erg vaag

in Khartoem beledigd te zijn geweest en dat het onhoudbaar was. U voegt toe dat u werd geslagen en

wakker werd gemaakt met water. U om duiding gevraagd, geeft u aan tijdens uw nachtelijke taken als

bewaker soms door de politie te zijn aangevallen en bestolen. U geeft verder aan dat de politie ’s nachts

uw identiteitskaart kwam controleren en aangezien u niet over een identiteitsbewijs beschikte, u de politie

wekelijks diende om te kopen. Overigens verwijst u naar de eerder aangehaalde vervolgingsfeiten (zie

notities, p. 20-22). Er dient opgemerkt dat uw verklaringen omtrent het al dan niet in het bezit zijn van

identiteitsdocumenten niet eensluidend zijn (zie supra), waardoor de geloofwaardigheid van uw verklaring

omtrent uw problemen met de politie reeds in het gedrang komt. Bovendien kan bezwaarlijk worden

gesteld dat de geopperde discriminatie vanwege de politie dermate verregaand en drastisch was dat uw

leven in Khartoem ondraaglijk werd, in die zin dat u op basis hiervan in aanmerking zou komen voor de

vluchtelingenstatus. Overigens stelt u geen problemen te hebben gehad met de mensen in Soedan (zie

notities, p. 21) en het goed te hebben gehad op uw werk (zie notities, p. 17). Ook geeft u aan dat uw baas

van de juwelenwinkel geen problemen had dat er mensen bij u logeerden en u de periode dat u voor hem

werkte goed door hem werd behandeld (zie notities, p.27).

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (zie COI Focus “Soedan: Risico bij

terugkeer” van 6 februari 2018, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi focus

soedan. risico bij terugkeer 2.pdf of https://www.cgvs.be/nl; COI Focus “Soedan: De situatie van Darfoeri

en Nuba buiten hun herkomstregio’s“ dd. 28 juni 2021)), blijkt dat het Britse Upper Tribunal in een zaak

van 2016 besliste dat een afgewezen Soedanese verzoeker tot internationale bescherming niet louter op

basis van de gedwongen terugkeer of de afwijzing van een verzoek tot internationale bescherming risico

loopt op ernstige schade. Het Britse Upper Tribunal bevestigde in een zaak van 2020 dat er een gebrek

aan bewijs is dat een uitgeprocedeerde asielzoeker louter omwille van zijn asielaanvraag in het buitenland

een reëel risico op ernstige schade loopt.

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

personen van een niet-Arabische/Afrikaanse etnie afkomstig uit de Two Areas bij hun terugkeer uit het

buitenland louter omwille van hun etnische herkomst uit de Two Areas risico lopen op vervolging. In de

eerder aangehaalde zaak van 2020 stelde het Upper Tribunal bovendien uitdrukkelijk dat er geen reëel

risico bestaat op vervolging of onmenselijke behandeling in geval van terugkeer van een persoon

behorend tot de Nuba etnie naar Soedan, louter omwille van zijn etniciteit. Uit deze informatie blijkt wel

dat het feit dat iemand rechtstreeks afkomstig is uit de Two Areas de mogelijke interesse van de

Soedanese veiligheidsdiensten verhoogt. Ook Soedanese opposanten lopen risico op vervolging bij

terugkeer als ze politiek actief zijn in het buitenland.
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Terzake wordt er op gewezen dat u niet afkomstig bent uit een conflictgebied in Soedan, aangezien u

verklaarde voor uw vertrek uit Soedan in Khartoem te wonen.

Recent geraadpleegde bronnen (zie COI Focus “Soedan: De situatie van Darfoeri en Nuba buiten hun

herkomstregio’s“ dd. 28 juni 2021) bevatten trouwens geen of slechts gebrekkige informatie over de

behandeling bij terugkeer naar Soedan sinds de overgangsregering in augustus 2019 aan de macht

kwam. De geraadpleegde bronnen signaleerden sindsdien nauwelijks problemen met terugkeerders, al

waren er wel enkele berichten over ondervragingen, detentie en mogelijke afpersing bij terugkeer naar

Soedan. Het is vooralsnog onduidelijk of de omstandigheden op Khartoum International Airport zijn

veranderd sinds augustus 2019.

Wat de huidige situatie in Soedan betreft, blijkt uit de beschikbare informatie (zie COI Focus “Soedan. De

stand van zaken in Soedan na de coup van 25 oktober 2021” dd. 24/01/22, waarvan een kopie zich in het

administratief dossier bevindt) dat het leger onder leiding van luitenant-generaal Abdel-Fattah al-Burhan

op 25 oktober 2021 de overgangsregering en de soevereine raad ontbindt. Burhan roept de noodtoestand

uit, en belooft vast te houden aan de grondwettelijke verklaring en het Juba Vredesakkoord, en

verkiezingen te organiseren in juli 2023.

Uit protest tegen de coup vinden er demonstraties plaats en er worden acties van burgerlijke

ongehoorzaamheid opgezet in het hele land. De veiligheidsdiensten reageren op hun beurt op deze

demonstraties en acties van burgerlijke ongehoorzaamheid met geweld en traangas. Daarbij zijn er sinds

25 oktober zeker 72 personen om het leven gekomen en meer dan 2000 mensen zouden gewond zijn

geraakt. De demonstraties blijven aanhouden, en ook de repressie door de veiligheidsdiensten stopt niet.

Er vinden ook arrestaties plaats van politieke en mensenrechtenactivisten, journalisten, advocaten, leden

van lokale resistance committees , demonstranten en omstaanders die naar de demonstraties keken in

Khartoem en andere steden over het hele land, ook in de perifere gebieden Darfoer en de Two Areas.

Daarnaast zijn er meer dan 100 regeringsofficieren en politici gearresteerd.

Abdalla Hamdok tekent op 21 november 2021 een 14-delige overeenkomst met het leger waarop hij

opnieuw wordt aangesteld als premier. De deal voorziet in de aanstelling van een onafhankelijk

technocratisch kabinet onder leiding van Abdalla Hamdok totdat er verkiezingen worden gehouden.

Prodemocratische groepen doen de deal tussen Burhan en Hamdok af als verraad. Ook de betogers

verwerpen elke overeenkomst die Burhan de leiding geeft over Soedan. Het bloedvergieten stopt niet na

het akkoord tussen Burhan en Hamdok. Verschillende grote demonstraties, de zogenaamde Marches of

the Millions, blijven elkaar opvolgen. Daarbij treden de veiligheidstroepen repressief en gewelddadig op.

Er blijven arrestaties van activisten en prodemocratische figuren plaatsvinden. Burhan herstelt op 26

december 2021 eveneens de volledige bevoegdheden van de General Intelligence Service (GIS)

(voorheen NISS) waardoor de GIS opnieuw burgers kan arresteren en vasthouden. Het geweld van de

veiligheidstroepen treft ook gezondheidswerkers, ziekenhuizen en patiënten. Het leger probeert het

verhaal over de politieke situatie in het land te beheersen door hard op te treden tegen de pers. De

geraadpleegde bronnen bevatten echter geen indicaties waaruit blijkt dat het nieuwe regime zich specifiek

keert tegen de personen die tot een niet-Arabische etnie behoren die afkomstig zijn uit Darfoer en de Two

Areas, of dat het geweld tegen deze personen intensifieert.

Op 2 januari 2022 treedt premier Abdalla Hamdok af te midden van een politieke impasse. Tijdens zijn

televisieoptreden die zondagavond verklaart hij dat hij er niet in geslaagd is een compromis te vinden

tussen de heersende generaals en de prodemocratische groepen. De protestbeweging dringt aan op een

volledige burgerregering om de overgang te leiden, een eis die wordt afgewezen door de generaals die

zeggen dat de macht alleen aan een gekozen regering zal worden overgedragen. Na het aftreden van

premier Hamdok roepen prodemocratische groepen op tot nieuwe massale demonstraties. Soedanese

veiligheidstroepen houden zich klaar en verhogen hun aanwezigheid in Khartoem. Zonder premier of

burgerregering hebben het leger, voormalige rebellengroepen en de RSF (Rapid Security Forces) de

controle over Soedan. Er is geen parlement om een nieuwe premier aan te stellen. Ondertussen werken

verschillende actoren aan initiatieven om de politieke transitie weer op de rails te krijgen. Afgezien van de

groeiende internationale druk op de militaire leiders, groeit ook de interne kritiek en die is niet langer

beperkt tot de straat.

Niettegenstaande er nog steeds sprake is van een politieke crisis, en van geweld en arrestaties vanwege

de overheidsdiensten, blijkt nergens uit de beschikbare informatie dat de recente ontwikkelingen in

Soedan van dien aard zijn dat er sprake is van een systematische vervolging omwille van politieke

redenen. Het geweld door de veiligheidsdiensten waarvan sprake kadert binnen het hardhandig neerslaan
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van protesten en demonstraties, waarbij er doden en gewonden kunnen vallen, en er demonstranten en

eventuele omstaanders worden gearresteerd. Daarnaast vinden er arrestaties plaats van personen met

een specifiek profiel (zoals politieke en mensenrechtenactivisten, journalisten en persmedewerkers,

advocaten, leden van lokale resistance committees, ...). De geraadpleegde bronnen bevatten evenmin

indicaties waaruit blijkt dat het nieuwe regime zich specifiek keert tegen personen die tot een niet-

Arabische etnie behoren die afkomstig zijn uit Darfoer en de Two Areas, of dat het geweld tegen deze

personen intensifieert.

En niettegenstaande er sprake is van intensiverend geweld in Darfoer, hernieuwd etnisch geweld in de

Two Areas in het zuiden, en boerenprotesten in het noorden van het land, blijkt uit de beschikbare

informatie dat het type geweld waarvan sprake is na de militaire coup, namelijk het hardhandig neerslaan

van protesten en demonstraties door de veiligheidsdiensten, niet kadert binnen een gewapend conflict in

de zin van art. 48/4, §2, c) van de 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.

Uit 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 een verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat

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

bescherming bestaat. Een individuele beoordeling van zijn vraag naar internationale bescherming, waarbij

hij zijn vrees voor vervolging of zijn reëel risico op het lijden van ernstige schade in concreto dient aan te

tonen, blijft dan ook noodzakelijk. Er dient evenwel te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent

deze vrees voor vervolging of dit reëel risico op ernstige schade aannemelijk te maken.

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

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

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

Vreemdelingenwet bestaat.

Op basis van artikel 57/5quater van de vreemdelingen werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen te

formuleren met betrekking tot de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud. Er werden echter

geen opmerkingen ontvangen waardoor u wordt geacht in te stemmen met de inhoud van de notities van

het persoonlijk onderhoud.

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. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/2 tot en met 48/5, en 62 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van artikel 1 van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953 (hierna:

het Vluchtelingenverdrag), van de algemene motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het

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

motivering van de bestuurshandelingen en van de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker zet het volgende uiteen:

“Eerst en vooral wenst Verzoeker te onderstrepen dat zijn moedertaal geen Arabisch maar Miri is.

Hij had het bij de Dienst Vreemdelingenzaken (Dvz) gemeld maar het werd hem verteld dat het onmogelijk

was beroep op een tolk Miri te doen. Hij heeft dus de Arabische taal moeten kiezen bij gebrek aan beter.

Hij begrijpt deze grotendeels en een eenvoudig woordenschat kan gebruiken. Hij beheerst de nuances

niet. De tolk die tussenbeide kwam bij de onderhouden met zijn advocaat bevestigt dat Verzoeker in het

Arabisch niet vloeiend en gemakkelijk kan spreken. Hij doet wat hij kan om te begrijpen en te spreken.

(stuk 2)
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Dit verklaart grotendeels sommige fouten of benaderingen opgemerkt door Verwerende partij (C.G.V.S.).

Verwerende partij verwijt eerst Verzoeker verschillende identiteiten en geboortedata te hebben gegeven

in de Europese landen waarin hij verbleef en verzoeken om internationale bescherming te hebben

ingediend.

Verzoeker heeft het voor de Belgische asielinstanties erkend. Hij heeft zijn echte identiteit in Frankrijk en

in België gegeven. In de andere landen was hij bang uit het land te worden gezet en op aanraden van de

smokkelaars en andere verzoekers om internationale bescherming heeft hij een valse naam gegeven. De

informatie volgens welke het beter was een valse naam te geven om naar Soedan niet te worden uitgezet

was onder Verzoekers om internationale bescherming verspreid. Vervolgens bleef hij valse namen geven.

Het is een fout en een leugen gebaseerd op de invloed van de groep. Verzoeker verwijt zijn echte identiteit

niet onmiddellijk te hebben gegeven. Nu gaat het nog verder. Toch zijn de gebeurtenissen en vervolgingen

echt. Over zijn geboortedatum geeft hij ook aan dat hij niet weet of hij in 1980 of 1985 geboren is. Hij heeft

beide versies in zijn familie gehoord. Een oom heeft hem gezegd dat hij in 1980 geboren was en een

andere in 1985. Hij weet het niet en geen enkele geboorteakte werd opgemaakt.

Verwerende partij verwijt hem ook tegenstrijdigheden tussen zijn versies (bij de Dvz, bij het CGVS of met

zijn versie in Frankrijk).

De eerste opgemerkte tegenstrijdigheid betreft de datum van zijn vertrek uit Soedan. Bij de Dienst

Vreemdelingenzaken zou hij 13.01.2008 en bij het CGVS 01.01.2008 hebben ingelicht.

In feite weet Verzoeker de datum van zijn vertrek uit Soedan niet meer precies. Het was begin januari

2008. Zijn vertrek uit Soedan was 14 jaar geleden. Onder druk bij de gehoren heeft hij precieze data

gegeven. Hij had beter approximatieve data moeten geven. Het was begrijpelijk dat hij de dag van zijn

vertrek niet precies weet.

Wij moeten ook herhalen dat de gehoren in het Arabisch werden gehouden, dat de moedertaal van

Verzoeker niet is, dat hij niet helemaal beheerst.

Verwerende partij verwijt ook Verzoeker tegenstrijdigheden over het beroep van zijn vader en de data van

overlijden van zijn moeder en van zijn echtgenote.

In België heeft hij verklaard dat zijn vader landbouwer was en in Frankrijk bakker.

Verzoeker laat weten dat zijn vader landbouwer was, zoals iedereen in zijn streek. Echter had hij de

bijzonderheid een molen te hebben, om bloem voor het brood te maken. Daar hij de Arabische taal niet

beheerst heeft hij bakker in Frankrijk vermeld. In België heeft hij zich beperkt zijn algemeen beroep te

geven zonder meer precies te zijn.

Zijn beperkte kennis van Arabisch heeft hem verhinderd precieze details te geven.

Over zijn moeder bevestigt hij dat deze in 2018 overleed. Zijn echtgenote overleed enkele maanden later.

De fouten in de data (bij de Dienst Vreemdelingenzaken) zijn waarschijnlijk aan taalbenaderingen te

wijten.

Verzoeker had er geen belang over de data (perioden) van overlijden van zijn moeder en van zijn

echtgenote te liegen.

Verwerende partij merkt tegenstrijdigheden over zijn leefomgevingen in 2005 op. Het is hem verweten in

België te hebben gezegd dat hij eerst bij zijn oom verbleef terwijl hij in Frankrijk over zijn schoonvader

heeft verteld.

Verzoeker was met zijn nicht gehuwd, dochter van zijn oom van moederskant. Het gaat dus om dezelfde

persoon. Hij heeft deze eens als zijn oom en eens als zijn schoonvader voorgesteld. Er is geen enkele

tegenstrijdigheid. Verzoeker bevestigt dat hij in 2005 enkele maanden bij zijn oom van moederskant (zijn

schoonvader) bleef wonen en daarna is hij bewaker in een winkel geworden.

Over de datum van de opstand ter gelegenheid van de dood van John Garang bevestigt Verzoeker dat

het 31 juli 2005 was. Verwerende partij bevestigt over informatie te beschikken volgens welke de

opstanden uitbraken na de ontdekking van het lichaam van John Garang op 1 augustus 2005.
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Verzoeker bevestigt de datum van 31 juli 2005. Hij heeft deze datum ook in Frankrijk gegeven en

handhaaft deze.

Ter plaatse werden de gebeurtenissen op 31 juli 2005 heftig. De rellen vonden al op 31.07.2005 plaats.

Wat betreft de subsidiaire bescherming is de redenering van verwerende partij verkeerd.

Er is wel in Soedan een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog

is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid

aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging voor zijn leven of zijn

persoon zoals bedoeld door artikel 48/4 van Vreemdelingenwet.”

Ter ondersteuning van het verzoekschrift voegt verzoeker een kopie bij van een “Attest van de beëdigde

tolk [A.-Z.R.]” waarin deze meldt dat verzoeker de Arabische taal niet beheerst en niet de taalvaardigheid

bezit om zich vloeiend en gemakkelijk uit te drukken.

3. Voorafgaand

3.1. Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over volheid

van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aan-

hangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingsdossier. Als

administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is

de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de

kritiek van de verzoeker daarop. Hij dient verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend tegen

de beslissingen van de commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad

zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de verplichting om “een daadwerkelijk

rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU.

Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2,

§ 1 van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de

vereisten van een volledig en ex nunc onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3 van de richtlijn

2013/32/EU.

De Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om

internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet.

3.2. 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 die aan de bestreden beslissing ten grondslag liggen, 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

moet steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen.

3.3. 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 de 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 geloofwaardig-

heid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele omstandigheden
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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 waarover geen twijfel 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 is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

“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.”

4. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

4.1. Verzoeker verklaart te behoren tot de etnie Nuba, een niet-Arabische, Afrikaanse etnie afkomstig uit

de regio Two Areas (deelstaten Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl).

Uit de COI Focus “Soedan: De situatie van Darfoeri en Nuba buiten hun herkomstregio’s” van 28 juni 2021

blijkt dat het Arabische suprematie-denken en de neerbuigende visie ten opzichte van gemeenschappen

uit gemarginaliseerde regio’s, ingebed bij de traditionele Soedanese elite en diepgeworteld in de

Soedanese maatschappij, blijven voortbestaan. Het is volgens vele bronnen onwaarschijnlijk dat dit op

korte termijn zal wijzigen. Uit de informatie volgt tevens dat Darfoeri en Nuba elders in Soedan mogelijk

raciale profilering ondervinden, die zich soms richt tegen individuen, zoals bij arbitraire detentie en grof

taalgebruik, maar soms ook tegen een volledige gemeenschap, zoals bij uitbraken van geweld in Kassala

in mei 2020 en Port Sudan in augustus 2020.

De mate en aard van discriminatie waarmee een persoon te maken kan krijgen, hangt echter af van een

combinatie van factoren die met elkaar zijn verbonden en elkaar versterken, zoals etnie, herkomst, net-

werk, economische status, politiek of religieus profiel. De bronnen die door verweerder werden geraad-

pleegd bevatten verder geen indicaties waaruit blijkt dat het nieuwe regime zich keert tegen personen die

behoren tot een niet-Arabische etnie en die afkomstig zijn uit Darfoer en de Two Areas, of dat het geweld

tegen deze personen intensifieert.

Hoewel blijkt dat sommige personen behorende tot een niet-Arabische etnie afkomstig uit de Two Areas

zich in een precaire situatie kunnen bevinden in Soedan, kan uit voormelde landeninformatie niet blijken

dat het loutere feit te behoren tot deze groep voldoende is om te besluiten tot de erkenning van de status

van vluchteling of de toekenning van de subsidiaire bescherming.

Het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening houdt daarenboven op zich geen

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

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

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

de gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten

worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt.

Het is aan verzoeker om dit in concreto aannemelijk te maken.

Uit verzoekers verklaringen blijkt vooreerst dat hij zich vrij kon bewegen in Soedan en dat hij sinds 2005

in Khartoem woonde waar hij eerste gedurende twee maanden zijn oom hielp als schoenenmaker en

vervolgens vijf en een halve maand als nachtwaker voor een juwelenwinkel kon werken (NPO, p. 7, 15,

17).

Gevraagd naar de discriminatie die hij in Khartoem zou hebben ondervonden, bleef verzoeker steken in

vage verklaringen over algemeen racisme van de Jellaba (NPO, p. 20). De commissaris-generaal stipt

aan: “Gepeild naar (…) specifieke voorbeelden van racisme, stelt u erg algemeen dat de kleur een rol

speelt en elke persoon die van buiten Khartoem komt en zwart is van kleur, wordt gediscrimineerd,
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beledigd en in de meeste gevallen een slaaf wordt genoemd. Nogmaals gevraagd naar dingen die u zelf

heeft meegemaakt, stelt u erg vaag in Khartoem beledigd te zijn geweest en dat het onhoudbaar was. U

voegt toe dat u werd geslagen en wakker werd gemaakt met water. U om duiding gevraagd, geeft u aan

tijdens uw nachtelijke taken als bewaker soms door de politie te zijn aangevallen en bestolen. U geeft

verder aan dat de politie ’s nachts uw identiteitskaart kwam controleren en aangezien u niet over een

identiteitsbewijs beschikte, u de politie wekelijks diende om te kopen.”

Omtrent het al dan niet in het bezit zijn van identiteitsdocumenten, wordt in de bestreden beslissing echter

op omstandige wijze gemotiveerd dat verzoekers verklaringen hierover niet eensluidend zijn, motieven

die door verzoeker volledig ongemoeid worden gelaten, waardoor de geloofwaardigheid van zijn verkla-

ring omtrent zijn problemen met de politie reeds in het gedrang komt.

Bovendien kan bezwaarlijk worden gesteld dat de geopperde discriminatie vanwege de politie dermate

verregaand en drastisch was dat zijn leven in Khartoem ondraaglijk werd, in die zin dat hij op basis hiervan

in aanmerking zou komen voor de vluchtelingenstatus. Om te oordelen of er sprake is van een vervolging

in de zin van het Vluchtelingenverdrag moeten alle omstandigheden in rekening worden gebracht. Het

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

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

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

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

gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden

aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt.

Dit kan geenszins blijken uit verzoekers verklaringen over zijn leven als Nuba in Khartoem. Verzoeker

stelde uitdrukkelijk dat hij geen problemen heeft gehad met de mensen in Soedan (NPO, p. 21) en het

goed te hebben gehad op zijn werk (NPO, p. 17). Ook geeft hij aan dat zijn baas van de juwelenwinkel er

geen problemen mee had dat er mensen bij hem logeerden en hij in de periode dat hij voor hem werkte

goed door hem werd behandeld (NPO, p.27).

Verzoeker verwees tevens naar de buitensporige natuur van de vervolgingsfeiten die tot zijn vertrek

zouden hebben geleid. Echter, zoals hierna zal blijken, wordt hier niet het minste geloof aan gehecht.

De in casu ingeroepen discriminatie is, voor zover geloofwaardig, onvoldoende zwaarwichtig om te

worden gelijkgesteld met een vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Verzoeker laat deze bevindingen

volledig onbesproken en brengt in zijn verzoekschrift geen elementen bij die hier anders over doen

denken.

4.2. Verzoeker verklaart dat hij in Khartoem onterecht werd beschuldigd van diefstal en dat hij omwille

van deze feiten tweeëneenhalf jaar opgesloten zat in de gevangenis, tot hij er ontsnapte. Verzoeker zou

vervolgens zijn ondergedoken tot aan zijn vertrek uit Soedan op 1 januari 2008.

De commissaris-generaal besluit op basis van de verklaringen van verzoeker dat geen geloof kan worden

gehecht aan de vermeende gebeurtenissen die voor hem de aanleiding vormden om Soedan te verlaten.

Hij stelt vast dat (i) verzoeker doorheen zijn asielprocedures in verschillende Europese lidstaten gebruik

heeft gemaakt van verschillende identiteiten om de werking van het Europees asielsysteem te omzeilen,

(ii) zijn verklaringen omtrent het tijdstip van vertrek uit Soedan allesbehalve eensluidend zijn waardoor

ook de geloofwaardigheid van de feiten die eraan voorafgaan in het gedrang komt, (iii) verzoeker

tegenstrijdige verklaringen aflegt over zijn woonplaatsen en zijn verblijfsomstandigheden in Soedan, in

het bijzonder zijn leefomstandigheden in Zuid-Kordofan, (iv) hij geen consistente verklaringen aflegt wat

betreft zijn familieleden, (v) verzoekers verklaringen afgelegd voor de Franse asielinstanties over de feiten

die zouden hebben geleid tot zijn arrestatie en zijn daaropvolgend vertrek uit Soedan, danig verschillen

van zijn verklaringen in België, (vi) de door verzoeker geschetste chronologie van de gebeurtenissen naar

aanleiding van de dood van John Garang niet overeenstemt met de informatie waarover het CGVS

beschikt.

In de bestreden beslissing wordt op zeer omstandige wijze gemotiveerd aangaande bovenvermelde vast-

stellingen.

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen overtuigende argumenten bijbrengt

die het geheel van bovenstaande motieven, die pertinent en draagkrachtig zijn, steun vinden in het

administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten dat geen geloof kan worden gehecht

aan het vluchtrelaas, te verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoeker toe om voormelde motieven

van de bestreden beslissing aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht

te plaatsen, waartoe hij om onderstaande redenen in gebreke blijft.
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4.3. Ter verklaring van “sommige fouten of benaderingen” wijst verzoeker erop dat zijn moedertaal niet

het Arabisch is maar het Miri en dat hij dit ook zo heeft gemeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna:

de DVZ). Hij stelt dat hij het Arabisch grotendeels begrijpt, maar de nuances niet beheerst. Bij zijn

verzoekschrift voegt hij een “Attest van de beëdigde tolk [A.-Z.R.]” waarin deze meldt dat verzoeker de

Arabische taal niet beheerst en niet de taalvaardigheid bezit om zich vloeiend en gemakkelijk uit te

drukken.

Naast de vaststelling dat voormeld document een loutere fotokopie betreft die met knip- en plakwerk

gemakkelijk te manipuleren is en derhalve slechts een zeer relatieve bewijswaarde geniet, is het verder

niet duidelijk waarop deze tolk zich baseert om de beweerde vaststellingen te maken. Er kan uit het attest

immers niet worden afgeleid dat een ontmoeting zou hebben plaatsgevonden tussen de tolk en verzoeker

op basis waarvan de tolk deze conclusies had kunnen maken.

Bovendien wordt de inhoud van dit attest tegengesproken door de inhoud van het administratief dossier,

waaruit nergens kan blijken dat verzoeker het Arabisch niet machtig is.

Zo gaat verzoeker vooreerst met zijn betoog voorbij aan artikel 54/1, § 2 van de Vreemdelingenwet en het

feit dat hij zelf op het ogenblik van zijn beschermingsverzoek om een tolk Arabisch heeft verzocht (bijlage

26). Verzoeker kan dan ook bezwaarlijk kritiek hebben op het feit dat hij geen bijstand heeft gekregen van

een tolk Miri wanneer hij zelf heeft verzocht om een tolk Arabisch.

Verder bemerkt de Raad dat de mogelijkheid bestaat om bij aanvang van het persoonlijk onderhoud op

het CGVS een andere tolk te vragen, indien deze vraag als geldig wordt beschouwd. Verzoeker heeft

echter nergens tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het CGVS een opmerking gemaakt over de tolk en

om een tolk Miri gevraagd. Gevraagd of hij de tolk goed begreep, antwoordde hij bevestigend (NPO, p.

3). Ook op het einde van het persoonlijk onderhoud bevestigde verzoeker dat hij de tolk goed had

begrepen (NPO, p. 33). Uit de eenvoudige lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt ook

dat verzoeker en de tolk geen enkel fundamenteel probleem kenden wat betreft de vertaling en dat ze

elkaar doorgaans begrepen. Verzoeker stelde voorts uitdrukkelijk: “Ik spreek mijn moedertaal, rotana en

Arabisch.” (NPO, p. 14). Dat hij het Arabisch slechts beperkt beheerste en dat hij niet in staat zou zijn

bepaalde nuances niet te begrijpen, kan hieruit niet blijken.

De Raad wijst er voorts op dat, indien verzoeker tolken- of taalproblemen ondervond, het zijn verant-

woordelijkheid is om dit tijdig te signaleren en eventuele fouten met de nodige precisie aan te duiden en

te corrigeren. Uit het administratief dossier blijkt echter dat verzoeker een dergelijk communicatieprobleem

met de tolk geenszins heeft aangehaald en dat dit evenmin kan worden afgeleid uit de notities van het

persoonlijk onderhoud. Ook zijn raadsman die hem bijstond tijdens het persoonlijk onderhoud maakte

nergens enige melding van tolk- of taalproblemen. Dat verzoeker een dergelijk probleem aanhaalt na

confrontatie met een negatieve beslissing is niet ernstig te noemen en kan niet worden aangenomen als

een deugdelijke uitleg voor de vele tegenstrijdigheden in zijn verklaringen, waaronder het door verzoeker

aangehaalde tijdstip van vertrek uit Soedan, het beroep van zijn vader en de data van overlijden van zijn

moeder en echtgenote.

4.4. Verzoeker erkent dat hij doorheen zijn asielprocedures in verschillende Europese lidstaten uiteen-

lopende identiteiten heeft gebruikt en stelt ter vergoelijking dat hij zich heeft gehouden aan de ‘raad’ van

anderen. Met dergelijk betoog kan hij het bewust misleiden van de betrokken asielinstanties evenwel niet

verschonen. Op verzoeker rust immers een persoonlijke verantwoordelijkheid om bij elke asielinstantie en

van bij het begin waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen over zijn beschermingsverzoek en het is

aan hem om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan de asielautoriteiten zodat

deze kunnen beslissen over het beschermingsverzoek. De medewerkingsplicht vereist van verzoeker dat

hij zo gedetailleerd en correct mogelijk informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en

asielrelaas. De vaststelling dat verzoeker hiertoe in gebreke is gebleven, houdt reeds een negatieve

indicatie in van zijn algehele geloofwaardigheid.

Zo ook wat betreft zijn geboortedatum. In het verzoekschrift geeft hij te kennen dat hij niet weet of hij in

1980 dan wel 1985 is geboren; hij heeft beide versies in zijn familie gehoord. Deze beweerde onduidelijk-

heid kan echter niet worden afgeleid uit zijn verklaringen. Voor de DVZ verklaarde hij immers, net zoals

in Zweden, duidelijk dat hij in 1980 is geboren (verklaring DVZ, punt 4). Bij confrontatie met zijn

verklaringen op het CGVS nadat hij er aangaf te zijn geboren in 1985, volhardt hij in deze laatste

verklaringen – “Neen, ik ben in 85 geboren” – en verwijst hij naar de documenten die hij bij zijn inschrijving

heeft aangebracht (NPO, p. 6-7). Nergens geeft hij aan niet te weten wanneer hij is geboren, in 1980 dan

wel 1985. Meer nog, bij het CGVS stelt hij dat hij van zijn familieleden heeft vernomen dat hij in 1984 of
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1985 is geboren (NPO, p. 7). De uitleg in voorliggend verzoekschrift is dan ook niet meer dan een poging

van verzoeker om te trachten de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden te verklaren.

Deze poging tot het bijsturen van tegenstrijdigheden door deze a posteriori te laten samenvloeien in een

nieuwe verklaring is duidelijk na reflectie over de bestreden beslissing tot stand gekomen en kan derhalve

niet worden aangenomen.

4.5. Naast de gebrekkige kennis van de Arabisch taal, die zoals uiteengezet onder punt 4.3 niet wordt

aangenomen, wijt verzoeker zijn tegenstrijdige verklaringen omtrent het tijdstip van vertrek uit Soedan aan

het lange tijdsverloop; zijn vertrek uit Soedan was 14 jaar geleden waardoor hij het niet meer precies weet.

Ook hier moet evenwel worden vastgesteld dat deze geopperde onzekerheid niet kan blijken uit zijn

verklaringen. Bij confrontatie op het CGVS met zijn andersluidende verklaringen afgelegd bij de DVZ, stelt

verzoeker dat hij zich mogelijk niet zo goed kon concentreren bij de DVZ en volhardt hij in zijn laatste

verklaringen: “Ik ben zeker dat ik Soedan verliet op 01/01/2008” (NPO, p. 9). Aangezien het vertrek uit

zijn land van herkomst een bepalende ervaring in verzoekers leven betreft, mag redelijkerwijs worden

verwacht dat hij, ook na verloop van de tijd, in staat is hierover coherente en eenduidige verklaringen af

te leggen. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, vormt zijn onvermogen om dit te doen wel degelijk

reeds een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van de feiten die eraan voorafgaan.

4.6. Wat betreft de vastgestelde tegenstrijdigheden over zijn leefomgeving in 2005 nu hij in België heeft

vermeld dat hij eerst bij zijn oom verbleef terwijl hij in Frankrijk over zijn schoonvader heeft verteld,

repliceert verzoeker in voorliggend verzoekschrift dat hij met is gehuwd zijn nicht, de dochter van zijn oom

van moederskant, en het dus om dezelfde persoon gaat.

Verzoeker kan hierin allerminst worden gevolgd. De Raad leest in zijn verklaringen dat de ouders van zijn

echtgenote nog steeds leven en in Kowda wonen (NPO, p. 18). Over de oom bij wie hij in Khartoem zou

hebben verbleven, die dus de vader van zijn echtgenote zou moeten zijn, verklaart hij daarentegen dat hij

intussen is overleden en hij enkel deze oom had die in Khartoem woonde (NPO, p. 15). In tegenstelling

tot wat hij in het verzoekschrift voorhoudt, gaat het dus in geen geval om dezelfde persoon. Opnieuw

bedient verzoeker zich van a posteriori verklaringen in een poging om deze tegenstrijdigheden bij te

sturen. Verder gaat hij met dit gekunsteld betoog voorbij aan de vaststelling dat hij in België tevens heeft

verklaard dat hij in Khartoem eerst twee maanden ‘bij zijn oom’ in de wijk Hadj Yusuf woonde terwijl hij in

Frankrijk aangaf eerst een week op straat te hebben gewoond om dan ‘bij zijn schoonvader’ in de

buitenwijk van Khartoem, Hag Youssef te hebben gewoond. Het is dan ook duidelijk dat verzoeker geen

eensluidende verklaringen aflegt over waar hij in eerste instantie heeft verbleven waardoor hij geen zicht

biedt op zijn werkelijke levensomstandigheden aldaar.

Verder legt verzoeker tevens tegenstrijdige verklaringen af over de door hem aangehaalde vervolgings-

feiten. De commissaris-generaal motiveert terdege: “In Frankrijk verklaart u vervolgens, in lijn met uw

verklaringen in België, gedurende vijf en halve maand in een magazijn in straat nummer 15 in Khartoem

te hebben gewerkt, waar u beschikte over een kamer. In Frankrijk verklaart u vervolgens dat u op 30 juli

2005 door opstandelingen na de dood van John Garang werd belaagd: ze kwamen binnen in uw magazijn,

sloegen op uw been en plaatsten een mes tegen uw nek, bevelende dat u hen de sleutel van het magazijn

diende te geven. Op dat moment verbleven volgens uw verklaringen in Frankrijk drie familieleden bij u die

op bezoek waren en geen verblijfplaats hadden in Khartoem. Ook uw drie familieleden werden geslagen

door de plundelaars. Ze namen uw sleutel en aangezien ze wisten dat er een geheime doorgang was,

konden ze het magazijn bereiken en vernielden ze de plek. De eigenaar, die omstreeks 5 uur ’s ochtends

arriveerde, ondervroeg u en beschuldigde u ervan dat de familieleden die bij u logeerden het magazijn

hadden vernield en leeggeroofd. Hij belde de politie die u naar het huis van de eigenaar bracht alwaar u

gedurende twee dagen door de politie werd gefolterd, u ervan beschuldigend onder één hoedje te spelen

met de familieleden die bij u logeerden. Uw familieleden waren echter tijdens de gebeurtenis vertrokken.

De derde dag werd u gezegd u te zullen vrijlaten indien u het adres zou geven van de verdwenen

familieleden. Wanneer u echter zei het niet te weten, werd u naar de gevangenis gebracht (zie admini-

stratief dossier). Uw verklaringen omtrent deze gebeurtenis verschillen echter danig van uw verklaringen

in België waardoor geen geloof kan worden gehecht aan de door u verhaalde vervolgingsfeiten, die tot

uw vertrek uit Soedan zouden hebben geleid. In België verzoekt u bij aanvang van het persoonlijk

onderhoud een fout recht te zetten aangezien voor de DVZ foutief 31 juli 2006, en niet 31 juli 2005, werd

genoteerd als datum van uw vermeende arrestatie (zie vragenlijst CGVS vraag 1 en notities, p. 4). Uit

lezing van de vragenlijst CGVS blijkt echter dat 30 juli 2006 werd genoteerd – de dag en maand die u in

Frankrijk opgaf. Overigens verklaart u in België dat er twee personen bij u logeerden, maar dat uw gasten

reeds twee dagen niet bij u verbleven. U verduidelijkt dat ze nieuw zijn in Khartoem en Khartoem wilden

verkennen waardoor ze op het moment van de roof niet aanwezig waren. Elders tijdens het persoonlijk

onderhoud echter verklaart u dat de twee personen die bij u logeerden tijdens de roof waren gevlucht
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omdat ze bang waren (zie notities, p. 27-28). Uw tegenstrijdige verklaringen wat betreft een cruciaal

gegeven in uw asielrelaas, namelijk de aanwezigheid van uw gasten tijdens de roof, die medeplichtig

zouden zijn geweest, tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen hieromtrent danig aan.

Dienaangaande dient overigens opgemerkt dat de door u geschetste chronologie van de gebeurtenissen

naar aanleiding van de dood van John Garang niet overeenstemt met informatie waarover het CGVS

beschikt. U verklaart op 31 juli 2005 – voor de DVZ genoteerd als 30 juli 2006 – gearresteerd te zijn

geweest nadat er rellen waren uitgebroken ten gevolge van de dood van John Garang. De rellen vonden

’s nachts plaats en diezelfde nacht nog kwam de eigenaar van de winkel die u beschuldigde van

medeplichtigheid aan de diefstal, wat resulteerde in uw arrestatie (zie supra). Tot 6 uur ’s ochtends zou u

in een klein politiekantoor in Al Nile straat hebben gezeten (zie notities, p. 29). Echter uit beschikbare

informatie blijkt dat John Garang op zaterdag 30 juli 2005 omstreeks 06.30 PM de Oegandese hoofdstad

Kampala had verlaten om naar zuid-Soedan te gaan. Op maandag 1 augustus werd zijn lichaam

gevonden en diezelfde dag volgde een verklaring van de de Soedanese president aangaande zijn dood.

Na de bevestiging van de dood van John Garang, vond er een protest plaats in de straten van Khartoem

waarbij minstens 20 mensen werden gedood en honderden gewond geraakten. Op 1 augustus werd er in

de hoofdstad Khartoem een avondklok ingesteld teneinde geweld en plunderingen tijdens de nacht te

vermijden (zie administratief dossier). Berichtgeving omtrent de dood van John Garang wijst er dus op dat

de rellen pas begonnen na de officiële bekendmaking van zijn dood op maandag 1 augustus, waardoor

het verwondert dat u reeds de nacht van zaterdag op zondag 31 juli 2005 zou zijn gearresteerd naar

aanleiding van een golf van plunderingen in de stad. Dienaangaande dient nog opgemerkt dat uw

aanpassing van de datum van uw arrestatie lijkt te zijn ingegeven door de motivering (aangaande uw

beslissing) die in Frankrijk werd gehanteerd naar aanleiding van uw beroepsprocedure. In Frankrijk werd

immers geargumenteerd dat uw verklaringen over de opstand op 30 juli 2005 niet geloofwaardig zijn

aangezien de dood van John Garang pas op 1 augustus 2005 officieel bekend werd gemaakt, waarna

geweld ontstond in onder andere Khartoem (zie administratief dossier).”

Door louter te volharden dat de opstanden uitbraken op 31 juli 2005, brengt verzoeker geen overtuigende,

objectieve elementen bij waarom die verklaringen de juiste zouden en waaruit kan blijken dat de

inlichtingen waarop het CGVS zich baseert niet correct zouden zijn.

4.7. Gelet op wat voorafgaat, besluit de Raad samenvattend en in navolging van de commissaris-generaal

dat aan verzoekers vluchtrelaas geen geloof kan worden gehecht.

De bevindingen van de commissaris-generaal over verzoekers vluchtrelaas, zoals uitgebreid weerge-

geven in de motieven van de bestreden beslissing, vinden steun in het administratief dossier, hebben

betrekking op de kern van het vluchtrelaas en zijn pertinent en correct. Ze blijven dan ook gehandhaafd.

4.8. Wat betreft de risico’s voor terugkerende (niet-Arabische) Nuba naar Soedan, zet de commissaris-

generaal het volgende uiteen:

“Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (zie COI Focus “Soedan: Risico bij

terugkeer” van 6 februari 2018, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi focus

soedan. risico bij terugkeer 2.pdf of https://www.cgvs.be/nl; COI Focus “Soedan: De situatie van Darfoeri

en Nuba buiten hun herkomstregio’s“ dd. 28 juni 2021)), blijkt dat het Britse Upper Tribunal in een zaak

van 2016 besliste dat een afgewezen Soedanese verzoeker tot internationale bescherming niet louter op

basis van de gedwongen terugkeer of de afwijzing van een verzoek tot internationale bescherming risico

loopt op ernstige schade. Het Britse Upper Tribunal bevestigde in een zaak van 2020 dat er een gebrek

aan bewijs is dat een uitgeprocedeerde asielzoeker louter omwille van zijn asielaanvraag in het buitenland

een reëel risico op ernstige schade loopt.

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

personen van een niet-Arabische/Afrikaanse etnie afkomstig uit de Two Areas bij hun terugkeer uit het

buitenland louter omwille van hun etnische herkomst uit de Two Areas risico lopen op vervolging. In de

eerder aangehaalde zaak van 2020 stelde het Upper Tribunal bovendien uitdrukkelijk dat er geen reëel

risico bestaat op vervolging of onmenselijke behandeling in geval van terugkeer van een persoon

behorend tot de Nuba etnie naar Soedan, louter omwille van zijn etniciteit. Uit deze informatie blijkt wel

dat het feit dat iemand rechtstreeks afkomstig is uit de Two Areas de mogelijke interesse van de

Soedanese veiligheidsdiensten verhoogt. Ook Soedanese opposanten lopen risico op vervolging bij

terugkeer als ze politiek actief zijn in het buitenland.

Terzake wordt er op gewezen dat u niet afkomstig bent uit een conflictgebied in Soedan, aangezien u

verklaarde voor uw vertrek uit Soedan in Khartoem te wonen.
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Recent geraadpleegde bronnen (zie COI Focus “Soedan: De situatie van Darfoeri en Nuba buiten hun

herkomstregio’s“ dd. 28 juni 2021) bevatten trouwens geen of slechts gebrekkige informatie over de

behandeling bij terugkeer naar Soedan sinds de overgangsregering in augustus 2019 aan de macht

kwam. De geraadpleegde bronnen signaleerden sindsdien nauwelijks problemen met terugkeerders, al

waren er wel enkele berichten over ondervragingen, detentie en mogelijke afpersing bij terugkeer naar

Soedan. Het is vooralsnog onduidelijk of de omstandigheden op Khartoum International Airport zijn

veranderd sinds augustus 2019.”

Het verzoekschrift gaat niet in op deze motivering, die pertinent en draagkrachtig is en door de Raad wordt

overgenomen.

4.9. Het voorgaande volstaat om te besluiten dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals

bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

5.1. Gelet op het gegeven dat zijn vluchtrelaas en vluchtmotieven niet geloofwaardig worden geacht, kan

verzoeker zich hier niet langer op steunen om aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer

naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4,

§2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing omdat hij specifiek wordt geviseerd.

5.2. Overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet wordt de status van subsidiaire

bescherming toegekend aan een vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt

en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn

land van herkomst terugkeert, hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade omwille van een “ernstige

bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van

een internationaal of binnenlands gewapend conflict”.

Hieruit volgt dat enkel wanneer een situatie wordt gekenmerkt door het bestaan van een gewapend conflict

én de aanwezigheid van willekeurig geweld, er toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet (zie HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Diakité, pt. 30; HvJ 17 februari 2009 (GK),

C-465/07, Elgafaji, pt. 43).

Om uit te maken er sprake is van een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als

gevolg van “willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict”, wordt rekening gehouden met de

daadwerkelijke bestemming van de verzoeker in geval van terugkeer naar het betrokken land of gebied

(HvJ 17 februari 2009 (GK), C-465/07, Elgafaji, pt. 40; HvJ 10 juni 2021, C-901/19, pt. 43; EASO, Article

15(c), Qualification Directive (2011/95/EU) - A Judicial Analysis, december 2014, p. 25-26)

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat: “Terzake wordt er op gewezen dat u niet afkomstig bent uit

een conflictgebied in Soedan, aangezien u verklaarde voor uw vertrek uit Soedan in Khartoem te wonen.”

Dit wordt door verzoeker niet betwist. De Raad is dan ook van oordeel dat, gelet op de verklaringen van

verzoeker betreffende zijn herkomst uit Soedan, in casu de veiligheidssituatie in de hoofdstad Khartoem

moet worden beoordeeld.

Uit de COI Focus “Soedan: De stand van zaken in Soedan na de coup van 25 oktober 2021” van 24

januari 2022, waarnaar in de bestreden beslissing wordt verwezen, kan niet blijken dat er in Khartoem

heden een binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4,

§2, c) van de Vreemdelingenwet.
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Hoewel er sprake is van intensiverend geweld in Darfoer, hernieuwd etnisch geweld in de Two Areas in

het zuiden en boerenprotesten in het noorden van het land, blijkt verder uit de voor de Raad beschikbare

landeninformatie dat het type geweld waarvan sprake is na de militaire coup, in de andere regio’s van

Soedan, waaronder Khartoem, namelijk het hardhandig neerslaan van protesten en demonstraties door

de veiligheidsdiensten, doelgericht van aard is en niet kadert binnen een gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de 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 (HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Diakité).

Verzoeker is het niet eens met deze beoordeling maar verzuimt om dit nader te staven. Hij brengt geen

afdoende concrete en recente informatie bij waaruit kan blijken dat de inlichtingen waarop bovenstaande

analyse is gebaseerd niet langer actueel of correct zouden zijn of die de gemaakte appreciatie in een

ander daglicht stelt.

Bij gebrek aan een gewapend conflict in de stad Khartoem is artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet

niet van toepassing.

5.3. Gelet op het voormelde, toont verzoeker niet aan dat er in zijn geval zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico zou lopen

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c) van de Vreemdelingenwet.

De Raad ontwaart in het rechtsplegingsdossier evenmin andere elementen waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

6. Wat betreft de artikelen 48/2 en 48/5 van de Vreemdelingenwet, geeft verzoeker niet de minste

toelichting over de wijze waarop hij deze bepalingen geschonden acht, zodat de aangevoerde schending

niet dienstig is.

7. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker werd gehoord op het CGVS. Tijdens dit gehoor kreeg

hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij

nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door een advocaat, dit alles

in aanwezigheid van een tolk die het Arabisch machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het

administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het land van herkomst van verzoeker en op

alle dienstige stukken. De stelling dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is te werk gegaan kan

derhalve niet worden bijgetreden. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan gelet op voorgaande

evenmin worden volgehouden. Een schending van de materiële motiveringsplicht blijkt niet.

8. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

9. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet als vluchteling kan worden

erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 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 vijftien juli tweeduizend tweeëntwintig door:

mevr. M. MAES, kamervoorzitter

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


