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 nr. 275 767 van 8 augustus 2022 

in de zaak RvV  X / IV 

 

 

 Inzake: X 

vertegenwoordigd door zijn voogd 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. VAN DER HAERT 

Louizalaan 54/3e verd. 

1050 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, vertegenwoordigd door zijn voogd, die verklaart van Soedanese 

nationaliteit te zijn, op 28 januari 2022 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen van 24 december 2021. 

 

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 20 mei 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 juni 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET. 

 

Gehoord de opmerkingen van mr. E. VAN DER HAERT die verschijnt voor de verzoekende partij, en van 

attaché B. DESMET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, die verklaart de Soedanese nationaliteit te bezitten, dient een verzoek om internationale 

bescherming in op 11 februari 2021.  

 

1.2. Verzoeker wordt op 20 oktober 2021 in het Engels gehoord door het Commissariaat-generaal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna ‘het CGVS’), bijgestaan door een tolk Arabisch en in 

aanwezigheid van zijn voogd en zijn advocaat.  

 

1.3. Op 28 december 2021 neemt de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(hierna ‘de commissaris-generaal’) de bestreden beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en 

van de subsidiaire beschermingsstatus, die als volgt luidt: 
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“A. Feitenrelaas 

Je beweert over de Soedanese nationaliteit te beschikken en geboren te zijn in Omdurman, Khartoem, in 

de wijk Menidat el Nijl. Je bent nog minderjarig. Je verklaart van Fellata-orrigine te zijn. Je woonde samen 

met jouw oma N. sinds je drie jaar oud was. Je ging er naar een privéschool waar je Engels en Frans 

leerde. Jouw tantes, die in het Verenigd Koninkrijk woonden, kwamen soms op bezoek in Soedan. Je hebt 

geen idee waar jouw ouders zijn, je vroeg het vaak aan jouw oma maar ze wist niet waar ze naartoe waren 

gegaan. In 2018 is jouw grootmoeder overleden. Jouw vader had nog twee andere kinderen met een 

andere vrouw, H. en A., ze zijn jou een keer komen bezoeken in Omdurman, maar ze wonen in een dorp. 

Nadat jouw grootmoeder overleed, moest je stoppen met naar school te gaan. Jouw tante had immers 

geen geld meer opgestuurd om de school te kunnen betalen. Je was ingetrokken bij de buren van jouw 

oma, ze woonden daar met de twee ouders en een zoon Y., een zoon A. en een dochter F.. Toen je daar 

woonde nam je twee keer deel aan de betogingen in die periode. Je zag een filmpje waarin je zag dat 

mensen die deelnamen vermoord werden, en sindsdien durfde je niet meer te gaan. 

Je verliet Soedan in juli 2019 samen met Y.. Je verbleef een jaar in Frankrijk, maar omdat je naar het 

Verenigd Koninkrijk wilde gaan, diende je daar geen verzoek tot internationale bescherming in. Op 5 

januari 2021 kwam je aan in België en op 11 februari 2021 diende je een verzoek tot internationale 

bescherming in. 

Ter staving van jouw verzoek legde je de volgende documenten neer een kopie van de documenten van 

jouw tantes in het Verenigd Koninkrijk. Op 27 oktober 2021 ontving het Commissariaat-generaal de 

opmerkingen van jouw advocaat bij het persoonlijk onderhoud. 

B. Motivering 

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

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

procedurele noden kunnen worden aangenomen. 

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

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. 

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

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

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

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

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

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

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

wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat jouw rechten 

in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat jij kunt voldoen aan jouw 

verplichtingen. 

Na grondig onderzoek van jouw verklaringen, van de concrete en actuele situatie in uw land van herkomst 

en van alle elementen uit jouw dossier, blijkt dat de vluchtelingenstatus of de subsidiaire 

beschermingsstatus zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) of b), van de Vreemdelingenwet jou niet kan 

worden toegekend. 

Je verklaarde te behoren tot de etnie Falata, een niet-Arabische etnie afkomstig uit Darfur. 

Wat betreft personen die tot een niet-Arabische etnie behoren die afkomstig is uit Darfur 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_2021062

8.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 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._de_situatie_van_darfoeri_en_nuba_buiten_hun_herkomstregios_20210628.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._de_situatie_van_darfoeri_en_nuba_buiten_hun_herkomstregios_20210628.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._de_situatie_van_darfoeri_en_nuba_buiten_hun_herkomstregios_20210628.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._de_situatie_van_darfoeri_en_nuba_buiten_hun_herkomstregios_20210628.pdf
https://www.cgvs.be/nl


  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

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 niet-Arabische Darfoeri in Soedan zich 

kunnen bevinden, maar gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan evenwel niet worden 

gesteld dat het loutere feit te behoren tot een niet-Arabische etnie afkomstig uit Darfur op zich 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 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. Jij, die sinds jouw geboorte 

bovendien in Omdurman woont waar jij woonde bij de familie van jouw moeder, van de Arabische stam 

Jalayin, en met behulp van jouw tantes naar de privéschool kon gaan, moet jouw vrees voor vervolging 

of uw risico op ernstige schade dus in concreto aantonen. 

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

worden vastgesteld dat je er echter niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat er in jouw 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. 

De door jou aangehaalde feiten werden immers als onvoldoende ernstig bevonden, en jouw verzoek tot 

internationale bescherming ongegrond verklaard. Je verklaarde dat je jouw land verliet vanwege de 

demonstraties waaraan je deelnam en omwille van het feit dat doordat jouw grootmoeder overleden is 

ook jouw familiale ondersteuning wegviel. 

Ten eerste wijst het CGVS op het feit dat je eigenlijk Soedan verliet omdat jouw buurjongen Y. jou 

vroeg of je mee naar Groot Brittannië wilde gaan, omdat jouw tantes daar wonen (notities persoonlijk 

onderhoud CGVS p. 10). Jouw grootste motivatie om het land te verlaten was dan ook in het Verenigd 
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Koninkrijk te geraken. Dit is ook de reden waarom Y. zijn ouders jou hebben voorgesteld om naar Europa 

te gaan, niet vanwege een gegronde vrees voor jouw leven, maar omdat je geen toekomst in Soedan zou 

hebben en omdat jou tantes in het Verenigd Koninkrijk wonen (notities persoonlijk onderhoud CGVS p. 

11). Je hebt bijgevolg dan ook een laattijdig verzoek tot internationale bescherming ingediend, gedurende 

het jaar dat je in Frankrijk was heb je niet geprobeerd om internationale bescherming te zoeken (notities 

persoonlijk onderhoud CGVS p. 6), louter omwille van het feit dat je focus lag op je reis naar Groot 

Brittannië. Van een verzoeker met een gegronde vrees tot vervolging in diens land van herkomst, kan er 

wel verwacht worden dat je zo snel mogelijk je wendt tot de autoriteiten van Frankrijk om daar bescherming 

te zoeken. Het CGVS erkent dat je een jonge leeftijd had toen je jouw land verliet, en toen je in Frankrijk 

was. Echter, je was wel op de hoogte van wat asiel was, maar je enige doel op dat moment was om in het 

Verenigd Koninkrijk te geraken (notities persoonlijk onderhoud CGVS p. 11). 

Ten tweede is ook de bewering dat je het land verliet vanwege de betogingen waarin je deelnam, 

an sich niet voldoende om te spreken van een gegronde vrees tot vervolging ten aanzien van de 

Soedanese veiligheidsdiensten of een reëel risico op ernstige schade. Je zou hebben deelgenomen 

aan demonstraties in ongeveer 2018, maar bent ook meteen gestopt met deel te nemen aan deze 

demonstraties toen je aan de hand van filmpjes zag hoe gevaarlijk deze voor jou konden zijn. Je hebt 

verder zelf nooit problemen gehad met de politie ten gevolge van jouw deelname aan deze betogingen, 

je hebt zelfs nooit problemen gehad met de politie in het algemeen (notities persoonlijk onderhoud CGVS 

p. 11). Op het moment dat je deelnam aan de betogingen had je verder ook maar de leeftijd van dertien 

jaar, je motivatie om deel te nemen hier aan was dat je dacht dat het een spel was, en dat iedereen op 

dat moment op straat kwam. Nergens in jouw verklaringen komt verder enig politiek engagement naar 

voren, noch ken je iemand die politiek actief was of volg je actief de situatie in Soedan op (notities 

persoonlijk onderhoud CGVS p.12). Ook wanneer je wordt gevraagd naar jouw mening over deze 

betogingen verwijs je enkel naar jouw eigen beleving maar nergens naar de politieke betekenis van deze 

betogingen. Je kan dus bezwaarlijk als voornaam oppositielid beschouwd worden, wat jij dan verder ook 

niet op de radar van de veiligheidsdiensten van Soedan plaatst. Jouw buurjongen Y., met wie je meeging 

naar de betogingen, ging ook niet meer terug omdat hij niet mocht van zijn ouders (notities persoonlijk 

onderhoud CGVS p. 11). Voor zover jij weet, heeft Y. ook geen problemen gehad met de politie vanwege 

de betogingen (notities persoonlijk onderhoud CGVS p. 12). Alles in overweging genomen, en het feit dat 

je op de betogingen en erna ook geen problemen had met de veiligheidsdiensten, doet het CGVS 

concluderen dat je niet in dergelijke mate gezocht werd door de veiligheidsdiensten van Soedan dat je bij 

terugkeer in Soedan problemen zou krijgen bij de veiligheidsdiensten van Soedan omwille van die 

tweemalige deelname aan betogingen. Daarenboven zouden de betogingen waaraan je deelnam, tegen 

toenmalig president al-Bashir gericht geweest zijn. De politieke situatie is nu danig veranderd in Soedan, 

al-Bashir is niet meer aan de macht, en hoewel de politieke situatie soms nog precair is, zoals verder nog 

besproken in deze beslissing, is het niet aannemelijk dat je nog persoonlijke problemen zou ervaren voor 

de betogingen in 2018 gezien je deze problemen ook niet had toen je nog in Soedan woonde. Een loutere 

deelname aan betoging, zonder verder gevolg daarvan te hebben gehad, is onvoldoende ernstig om te 

kunnen spreken van een risico op vervolging of een risico op het lijden van ernstige schade. 

Met betrekking tot jouw verklaringen dat je niemand van familie hebt in Soedan om naar terug te 

keren, wijst het CGVS op het feit dat socio-economische problemen als dusdanig niet ressorteren 

onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Jij hebt nog 

contact met jouw tantes in het Verenigd Koninkrijk, die jou volgens jouw eigen verklaringen verwenden 

toen je in Soedan was (notities persoonlijk onderhoud CGVS p. 7). Ze stuurden geld en kledij op, die het 

jou mogelijk maakten om naar een privéschool te gaan. Gedurende het persoonlijk onderhoud gaf je geen 

geloofwaardige reden waarom je deze hulp niet opnieuw zou kunnen aanspreken bij terugkeer naar 

Soedan. Je hebt immers nog contact met jouw twee tantes in het Verenigd Koninkrijk (notities persoonlijk 

onderhoud CGVS p. 8), en hebt ook geen concrete en duidelijke verklaringen waarom je niet meer van 

hun steun zou kunnen genieten bij terugkeer naar Soedan. Het feit dat je al die jaren die steun wel kreeg, 

toont het tegendeel aan. Jouw contact met jouw tantes wordt ook verder bevestigd door het feit dat je de 

verblijfsdocumenten van hen neergelegd hebt. Deze documenten hebben verder geen bewijswaarde om 

jouw vrees bij terugkeer verder te staven, ze tonen louter aan dat jouw tantes in het Verenigd Koninkrijk 

verblijven. Voorts blijkt uit je verklaringen niet dat je niet meer welkom was bij de buren waar je bij verbleef. 

Je verklaart dat het lieve mensen waren (notities persoonlijk onderhoud CGVS p.9) en het lijkt dan ook 

louter jouw eigen beslissing en deze van hun zoon om er samen te vertrekken. Nergens breng je 

problemen ter sprake binnen deze familie. Jouw verklaring dat je bij terugkeer in Soedan misschien 

zou worden opgepakt door de overheid omdat je het land zonder paspoort verliet, is verder louter 

hypothetisch. Gevraagd naar waarom je denkt dat je misschien zou gearresteerd zou worden, kan je 

enkel verder nog zeggen dat de overheid in Soedan niet is zoals in Europa. Je behoort op zich ook niet 
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tot een risicoprofiel dat onder de aandacht van de Soedanese veiligheidsdiensten zou komen bij 

terugkeer, dit wordt ook nog verder besproken in deze beslissing. 

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 asielzoeker niet louter op 

basis van de gedwongen terugkeer of de afwijzing van een asielaanvraag 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 etnie afkomstig uit Darfur bij hun terugkeer uit 

het buitenland louter omwille van hun etnische herkomst uit Darfur risico lopen op vervolging. 

Uit deze informatie blijkt wel dat iemand die afkomstig is uit Darfur de interesse van de Soedanese 

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

terugkeer als ze politiek actief zijn in het buitenland. In dat opzicht moet er opgemerkt worden dat jij niet 

rechtstreeks afkomstig bent uit een conflictgebied in Soedan, aangezien jij verklaarde jouw hele leven in 

Omdurman te hebben gehoord. Uw vader behoorde louter tot een clan die roots heeft in Darfoer. 

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. 

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

aannemelijk te maken dat er in jouw 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. 

Wat de huidige situatie in Soedan betreft, blijkt uit de beschikbare informatie (zie nota “Stand van 

Zaken” dd. 30/11/21, waarvan een kopie zich in het administratief dossier bevindt) dat het leger onder 

leiding van luitenantgeneraal 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, waarbij er doden en 

gewonden vallen. 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. Het 

blijft evenwel onduidelijk hoeveel macht deze regering zal hebben. De verzetscomités, en burgerlijke 

opppositie - de Forces for Freedom and Change (FFC) en de Sudanese Professionals Association (SPA) 

- wijzen de overeenkomst af. Als reactie op de deal tussen Burhan en Hamdok gaan duizenden 

Soedanezen op 21 november 2021 opnieuw de straat op. Militaire autoriteiten blijven ondertussen politici 

en activisten arresteren. Sinds de ondertekening van het politieke akkoord op 21 november 2021 is echter 

een handvol gedetineerden vrijgelaten. Het is onduidelijk hoeveel personen nog in hechtenis zitten. 

Niettegenstaande er nog steeds sprake is van geweld vanwege de overheidsdiensten en arrestaties, 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 van protesten en 

demonstraties, waarbij er doden en gewonden kunnen vallen, en er demonstranten en eventuele 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._risico_bij_terugkeer_2.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._risico_bij_terugkeer_2.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._risico_bij_terugkeer_2.pdf
https://www.cgvs.be/nl
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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 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 een nieuwe escalatie in het grensconflict met Ethiopië, 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. 

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 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. Uit het geheel van voorgaande vaststellingen blijkt echter dat jij er niet 

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

Op basis van artikel 57/5quater van de vreemdelingenwet werd jou de mogelijkheid gegeven 

opmerkingen te formuleren met betrekking tot de inhoud van de notities van het persoonlijk 

onderhoud die naar jou werden verstuurd op 22 oktober 2021. Als reactie op deze notities liet je het 

CGVS weten dat de schrijfwijze van de namen van jouw moeder en grootmoeder ‘N.’ en ‘N.’ zijn, het 

CGVS hield in bovenstaande beslissing rekening met deze opmerkingen. Deze opmerkingen hebben 

verder geen invloed op bovenstaande argumentatie. 

C. Conclusie 

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

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

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

Ik vestig de aandacht van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op het feit dat u minderjarig 

bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd 

door België, op u moet worden toegepast.” 

 

2. Het verzoekschrift 

 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1(A) van het Verdrag van Genève 

van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen; artikel 3 van het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (hierna EVRM); artikel 4 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese 

Unie; artikelen 48 tot 48/6 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet; artikelen 4 en 20 van de Richtlijn 

2011/95/EU van het Europees parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de 

erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming 

genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor 

subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) 

(“Kwalificatierichtlijn”); artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van de bestuurshandelingen; het algemeen beginsel van voorzichtigheid; het algemeen beginsel van 

behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een behoorlijke analyse van het 

verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente elementen). 

 

Verzoeker vordert in hoofdorde erkenning van de vluchtelingenstatus en gaat vooreerst in op de 

motivering in de bestreden beslissing met betrekking tot het feit dat verzoeker behoort tot de etnie Falata, 

een niet-Arabische etnie afkomstig uit Darfur. Hij wijst er op dat volgens verwerende partij de mate van 

discriminatie afhangt van een combinatie van factoren die met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken, 

zoals etnie, herkomst, netwerk, economische status, politiek of religieus profiel en dat de geraadpleegde 
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bronnen het er over het algemeen over eens zijn 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. Verzoeker citeert vervolgens uit Home Office, “Country Policy 

and Information Note Sudan: Non-Arab Darfuris”, oktober 2021, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/govemment/uploads/system/uploads/attachment_da ta/ file/ 

1028042/SDN_CPIN_Non-Arab_Darfuris.pdf. (“Instead, each case must be considered on its facts and 

the assessment of risk depending on a careful analysis oj the person’s individual circumstances, taking 

into account their gender, ethnicity, education, economic situation, support network and past experiences 

in Sudan, with the onus on the person to demonstrate that they may be at risk of persecution”). Hij betoogt 

dat hij wel degelijk tot de groep behoort die een groter risico loopt om gediscrimineerd en vervolgd te 

worden in geval van terugkeer gelet op zijn individuele omstandigheden en haalt aan dat hij minderjarig 

is, zijn twee ouders nooit gekend heeft, geen enkel ander familielid meer heeft in Soedan, hij financieel 

niet voor zichzelf kan instaan, zijn scholing heeft moeten stopzetten omdat zijn tante, na de dood van zijn 

grootmoeder niet meer bereid was om zijn onderwijs te betalen, hij in Soedan geen huis meer heeft en 

geen netwerk dat hem zou kunnen helpen om gemakkelijk een job te vinden of hem tijdelijk onderdak te 

verlenen. Hij wijst er op dat deze elementen ook niet betwist worden door verwerende partij en dat hij in 

geval van terugkeer dus helemaal alleen staat voor een algemene socio-economische en 

veiligheidssituatie die op zich al heel slecht is in het bijzonder voor Soedanezen die behoren tot niet-

Arabische etnieën afkomstig uit Darfur, zoals verzoeker. Hij heeft echter niet de nodige financiële, 

intellectuele en sociale middelen om op zijn eentje te kunnen overleven in Soedan, zonder zich bloot te 

stellen aan een verhoogd risico op vervolging of onmenselijke of vernederende behandelingen. Verzoeker 

wijst er verder op dat verwerende partij zelf van mening is dat sommige niet-Arabische Darfoeri in Soedan 

zich in een precaire situatie kunnen bevinden. Hij meent dat het voor zich spreekt dat verzoeker zich in 

geval van terugkeer in dergelijke situatie zal bevinden. Gelet op zijn profiel en de afwezigheid van een 

netwerk in Soedan, lijkt het duidelijk dat verzoeker, als minderjarige jongeman, die zijn scholing heeft 

moeten stopzetten en naar Europa is gekomen, een heel kwetsbaar profiel heeft ten opzichte van andere 

Soedanezen die behoren tot niet-Arabische entnieën afkomstig uit Darfur, zo stelt verzoeker en 

verwerende partij heeft onvoldoende rekening gehouden met zijn bijzonder kwetsbaar profiel. Hij 

benadrukt dat de socio-economische situatie in huidig geval net wel kan ressorteren onder het 

toepassingsgebied van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet aangezien de algemene bronnen 

allemaal duiden op het feit dat de socio-economische situatie een risicofactor kan genereren voor 

Soedanezen die behoren tot niet-Arabische etnieën afkomstig uit Darfur.  

Met betrekking tot zijn wens om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan en zijn laattijdig verzoek om 

internationale bescherming wijst verzoeker er op dat een combinatie van factoren ertoe heeft geleid dat 

hij geen andere keuze had dan zijn land te ontvluchten want “hij heeft deelgenomen aan demonstraties, 

had geen familieleden meer in Soedan, moest het huis van zijn buren verlaten, kon niet meer naar school 

gaan, kreeg geen geld meer toegestuurd door zijn tante na het overlijden van zijn grootmoeder, had geen 

netwerk meer in Soedan en liep dus het risico om vervolgd te worden in Soedan, of alleszins het risico 

om onmenselijke en vernederende behandelingen te ondergaan.” Verzoeker benadrukt dat hij geen grote 

droom koesterde om zijn leven achter te laten en naar het Verenigd Koninkrijk te trekken, maar geen 

andere keuze had. Hij wou zijn tantes in het Verenigd Koninkrijk vervoegen omdat zij de enige gekende 

familieleden zijn die hij nog heeft en het is volgens verzoeker perfect verstaanbaar dat hij, gezien zijn 

minderjarigheid en de onstabiele situatie waarin hij verkeerde, een stabiele familiesituatie wou opbouwen 

met hen. Omdat hij zijn tantes in het Verenigd Koninkrijk wou vervoegen heeft hij geen verzoek om 

internationale bescherming ingediend in andere landen en hij is hier altijd eerlijk in geweest en het is 

onredelijk om hem dat te verwijten nu hij minderjarig is en niet noodzakelijk op de hoogte was van de 

toegankelijke procedures om zijn verblijf in Europa te legaliseren. Verzoeker wijst er ook nog op dat een 

grote meerderheid van asielzoekers in België eerst langs een andere EU lidstaat zijn gepasseerd zonder 

een verzoek om internationale bescherming ingediend te hebben; terwijl 4, 5 % van hen in 2021 

internationale bescherming kreeg in België zonder dat hen dit verweten werd. Dat hij geen verzoek heeft 

ingediend in Frankrijk kan dan ook geen doorslaggevend element zijn om te besluiten dat verzoeker geen 

vrees voor vervolging heeft of geen reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer.  

 

Voorts wijst verzoeker er op dat zijn deelname aan demonstraties in Soedan niet betwist wordt door 

verwerende partij en stelt hij dat deze deelname een extra risicofactor is, die hem nog kwetsbaarder maakt 

voor vervolging, gelet op zijn profiel en zijn behoren tot de etnie Falata.  

 

Vervolgens wijst verzoeker op artikelen 20 en 4 van de Kwalificatierichtlijn en stelt hij dat in casu moet 

worden aangenomen dat verzoeker een heel kwetsbaar profiel heeft en herhaalt hij dat hij minderjarig is, 

zijn twee ouders nooit gekend heeft, geen enkel ander familielid meer heeft in Soedan, hij financieel niet 

voor zichzelf kan instaan, zijn scholing heeft moeten stopzetten omdat zijn tante, na de dood van zijn 

https://assets.publishing.service.gov.uk/govemment/uploads/system/uploads/attachment_da%20ta/%20file/%201028042/SDN_CPIN_Non-Arab_Darfuris.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/govemment/uploads/system/uploads/attachment_da%20ta/%20file/%201028042/SDN_CPIN_Non-Arab_Darfuris.pdf
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grootmoeder niet meer bereid was om zijn onderwijs te betalen, hij in Soedan geen huis meer heeft en 

geen netwerk dat hem zou kunnen helpen om gemakkelijk een job te vinden of hem tijdelijk onderdak te 

verlenen. 

 

Verzoeker houdt vervolgens een theoretisch betoog over het voordeel van de twijfel en besluit dat 

verwerende partij  de zaak niet voldoende heeft bestudeerd en dat door een samenstel van factoren 

verzoeker een verhoogd risico loopt op vervolging in geval van terugkeer naar Soedan, in het bijzonder 

door zijn kwetsbaar profiel, zijn toebehoren tot de etnie Falata, een niet-Arabische etnie afkomstig uit 

Darfur en het feit dat hij deelgenomen heeft aan demonstraties in Soedan. 

 

In ondergeschikte orde vordert verzoeker de toekenning van de subsidiaire bescherming. Hij citeert artikel  

48/4 van Vreemdelingenwet, artikelen 2 en 3 van het EVRM  en het arrest McCann, Farrell and Savage 

tegen Verenigd Koninkrijk van het ERHM van 27 september 1995, verzoek nr. 18984/91 en stelt dat hij in 

casu onmenselijke of vernederende behandelingen vreest in geval van terugkeer naar Soedan. 

Verzoeker vraagt in hoofdorde hem de vluchtelingenstatus toe te kennen, in ondergeschikte orde de 

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en in uiterst ondergeschikte orde de bestreden beslissing 

te vernietigen.  

 

2.2. Verzoeker voegt de bestreden beslissing en het document juridische bijstand toe aan het 

verzoekschrift.  

 

3. Aanvullende nota 

 

Verwerende partij legt een aanvullende nota dd. 13 juni 2022 neer waarbij in toepassing van artikel 39/76 

van de Vreemdelingenwet volgend nieuw element wordt bijgebracht: “COI Focus Soedan. Stand van 

zaken na de militaire coup van 25 oktober 2021” van 24 januari 2022.  

 

4. Bewijslast en samenwerkingsplicht 

 

Krachtens artikel 48/6 § 1 van de Vreemdelingenwet rust op de verzoeker om internationale bescherming 

de verplichting om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek zo spoedig mogelijk aan te brengen. 

De met het onderzoek belaste instanties hebben, krachtens diezelfde bepaling, tot taak om de relevante 

elementen van het verzoek in samenwerking met de verzoeker te beoordelen. Deze bepaling is de 

omzetting van de samenwerkingsplicht tussen de asielinstanties en verzoekers om internationale 

bescherming zoals vastgelegd in artikel 4, lid 1 van Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en 

de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of 

staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor 

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

van de verleende bescherming (herschikking) (hierna “Kwalificatierichtlijn”) en artikel 13, lid 1 van Richtlijn 

2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke 

procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (hierna 

Asielprocedurerichtlijn).  

 

In de zaak M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General heeft het 

Hof van Justitie een voor de EU Lidstaten bindende interpretatie gegeven van artikel 4, lid 1 van Richtlijn 

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen 

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming 

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, waarvan de formulering identiek is aan artikel 4, lid 

1 van de Kwalificatierichtlijn. Het Hof onderscheidt in de door dit artikel omschreven beoordeling van de 

feiten en omstandigheden van het verzoek om internationale bescherming twee fasen. De eerste fase 

betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving van het verzoek 

kunnen vormen, terwijl de tweede fase de beoordeling in rechte van deze gegevens betreft, waarbij wordt 

beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de materiële voorwaarden van 

de Kwalificatierichtlijn voor de toekenning van internationale bescherming. Volgens artikel 4, lid 1, van die 

richtlijn dient normalerwijs de verzoeker alle elementen tot staving van zijn verzoek in te dienen, wat 

volgens het Hof niet wegneemt dat de betrokken lidstaat voor de bepaling van de relevante elementen 

van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken. Daaruit volgt dat deze op de lidstaat rustende 

samenwerkingsplicht dus inhoudt dat, “indien de door de verzoeker om internationale bescherming 

aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, de betrokken lidstaat 

in deze fase van de procedure actief met de verzoeker moet samenwerken om alle elementen te 

verzamelen die het verzoek kunnen staven. Bovendien heeft een lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker 
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toegang tot bepaalde soorten documenten dan de verzoeker” (HvJ, C-277/11, M.M. tegen Minister for 

Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, arrest van 22 november 2012, punt 66). 

 

De samenwerkingsplicht zoals neergelegd in artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn heeft dus alleen 

betrekking op de eerste fase, i.e. de vaststelling van de feiten en omstandigheden die als bewijselementen 

tot staving van het asielverzoek kunnen dienen. De tweede fase van de beoordeling van de feiten en 

omstandigheden, met name het onderzoek van de gegrondheid van het verzoek om internationale 

bescherming en de juridische kwalificatie van de in de eerste fase vastgestelde feiten en bewijselementen 

in het licht van de beschermingsgronden in artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, behoort tot 

de exclusieve bevoegdheid van de met het onderzoek belaste instanties. De samenwerkingsplicht heeft 

dus geen betrekking op deze tweede fase van de beoordeling van feiten en omstandigheden (HvJ, MM, 

punten 63-65, 67-70).  

 

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

en hierbij moet 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 de individuele omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over 

bepaalde aspecten van een verzoek om internationale bescherming 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 dan evenwel gaan over die elementen die de nood 

aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.  

 

Tenslotte bepaalt artikel 48/6 § 4 van de Vreemdelingenwet dat wanneer de verzoeker bepaalde aspecten 

van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, 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. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet 

 

5.1. Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:  

 

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van artikel 

1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is 

gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”  

 

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag. Luidens artikel 1, A (2) van dit verdrag is 

een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, 

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten 

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van 

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land 

waarvan hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde 

vrees, niet wil terugkeren.” 

 

5.2. Verzoeker legt geen documenten neer waaruit zijn identiteit en Soedanese nationaliteit kunnen 

blijken, maar wel kopieën van het Britse paspoort en de Britse verblijfsvergunning van verzoekers tantes. 

De Raad stelt vast dat verzoekers identiteit en Soedanese identiteit, noch zijn verklaarde etnie betwist 

worden door verwerende partij.  

 

5.3. Verzoeker verklaart te behoren tot de etnie Fellata, een niet-Arabische stam uit de regio Darfur, maar 

geboren te zijn in Omdurman, Khartoem en sinds zijn drie jaar bij zijn oma in Omdurman gewoond te 

hebben tot zij overleed in 2018 en daarna bij de buren van zijn oma.  
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5.3.1. In het verzoekschrift betoogt verzoeker dat hij tot een groep behoort die een groter risico loopt om 

gediscrimineerd en vervolgd te worden in geval van terugkeer naar Soedan en wijst op een aantal 

individuele kenmerken, waaronder zijn minderjarigheid, de afwezigheid van een familiaal netwerk in 

Soedan, gebrek aan financiële middelen en het feit dat hij zijn scholing moest stopzetten na het overlijden 

van zijn grootmoeder. 

  

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

2021 en het door verzoeker geciteerde rapport van het Home Office, “Country Policy and Information Note 

Sudan: Non-Arab Darfuri” van oktober 2021, blijkt dat personen die tot een niet-Arabische etnie behoren 

afkomstig uit Darfur en zich buiten hun regio van afkomst bevinden in meerdere of mindere mate 

geconfronteerd kunnen worden met discriminatie en dat dit afhangt van verschillende factoren, zoals etnie, 

herkomst, netwerk, economische status en politiek of religieus profiel. Darfuri en Nuba elders in Soedan 

kunnen mogelijks raciale profilering ondervinden die zich in sommige gevallen tegen individuen kan 

richten maar soms ook tegen een volledige gemeenschap. Er kan evenwel niet uit blijken dat het loutere 

behoren tot dergelijke etnie a priori leidt tot vervolging of ernstige schade. Uit zijn verklaringen blijkt 

weliswaar dat hij zijn ouders niet gekend heeft en tot aan haar door bij zijn oma woonde en daarna bij de 

buren van zijn oma introk, maar ook dat hij tot aan de dood van zijn oma naar een privéschool ging met 

de financiële steun van zijn tantes die in het Verenigd Koninkrijk wonen en hem soms in Soedan kwamen 

bezoeken. Na de dood van zijn oma hadden de tantes geen geld meer opgestuurd om naar school te 

gaan en ging hij niet langer naar school. De Raad heeft begrip voor de moeilijke persoonlijke situatie van 

verzoeker en de tegenslagen die hij op zeer jeugdige leeftijd heeft moeten overwinnen. Evenwel blijkt uit 

zijn verklaringen ook dat zijn vader weliswaar tot de Fellata behoort, maar dat verzoeker vanaf zijn drie 

jaar bij de familie van zijn moeder heeft gewoond, die volgens zijn verklaringen tot de Arabische stam 

Jalayin behoort en dat hij met de financiële hulp van zijn tantes in het Verenigd Koninkrijk naar een privé-

school kon gaan tot aan de dood van zijn grootmoeder. Uit zijn verklaringen blijkt niet dat verzoeker met 

ernstige discriminatie omwille van zijn Fellata origine werd geconfronteerd tot aan zijn vertrek uit Soedan, 

terwijl hij sinds zijn geboorte in Omdurman, Khartoem woonde. 

  

Het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende behandeling 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 

situatie die gelijkgeschakeld kan worden met vervolging 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. 

  

Uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat verzoeker geen melding maakt van ernstige 

discriminatie waarmee hij zou geconfronteerd geweest zijn, systematische achterstelling op de 

arbeidsmarkt of dat hem de toegang tot basisvoorzieningen zou zijn geweigerd op grond van zijn etnie 

voor zijn vertrek uit Soedan. De Raad kan slechts vaststellen dat hij evenmin aannemelijk maakt dat hij 

met dermate ernstige of systematische discriminatie riskeert te worden geconfronteerd in geval van 

terugkeer. Door louter te verwijzen naar specifieke kenmerken zoals zijn leeftijd, de afwezigheid van een 

familiaal netwerk en het feit dat hij zijn scholing moest stopzetten toont hij dit immers niet aan. De vrees 

voor vervolging of reëel risico op ernstige schade moet op basis van de individuele omstandigheden van 

verzoeker en in het licht van de beschikbare landeninformatie worden beoordeeld, zoals eveneens wordt 

gesteld in het door verzoeker geciteerde rapport van het UK Home Office. Waar in het verzoekschrift 

wordt gesteld dat verwerende partij zelf van oordeel is dat sommige niet-Arabische Darfoeri in Soedan 

zich in een precaire situatie kunnen bevinden en op diens kwetsbare profiel wordt gewezen en wordt 

betoogd dat de socio-economische situatie een risicofactor kan genereren voor Soedanezen die behoren 

tot de niet-Arabische etnieën afkomstig uit Darfur, kan de Raad slechts vaststellen dat verzoeker in het 

verleden financieel werd gesteund door zijn tantes in het Verenigd Koninkrijk en na de dood van zijn oma 

tot zijn vertrek uit Soedan in 2019 bij de buren van zijn oma kon intrekken, zodat hij over een netwerk 

beschikte in Soedan en niets er op wijst dat hij hier niet opnieuw beroep op zou kunnen doen in geval 

verzoeker zou terugkeren naar Soedan. Zo uit de beschikbare bronnen kan afgeleid worden dat de 

financiële situatie bepalend is voor de levensomstandigheden van deze groep in Soedan en hun toegang 

tot openbare diensten, kan uit verzoekers verklaringen niet blijken dat hij zich in een financieel moeilijke 

situatie bevond in Soedan noch dat, indien hij in geval van terugkeer met financiële moeilijkheden zou 

geconfronteerd worden, deze het gevolg zou zijn van discriminerende behandeling op grond van zijn etnie 

die kan gelijkgesteld worden met vervolging. De Raad neemt aan dat verzoeker als minderjarige een 

kwetsbaar profiel heeft dat tot grote voorzichtigheid noopt bij de beoordeling van zijn 

beschermingsverzoek. Maar dit neemt niet weg dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging of 
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reëel risico op ernstige schade concreet aannemelijk dient te maken. In zoverre verzoeker verwijst naar 

het feit dat hij geen familieleden meer heeft in Soedan, stelt de Raad vast dat dit als dusdanig geen 

verband houdt met de gronden voor internationale bescherming in de Vreemdelingenwet en wijst hij er op 

dat het verzoeker vrijstaat zich te beroepen op de geëigende procedure voor niet-begeleide minderjarigen 

voorzien in de Vreemdelingenwet. Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoeker, het geheel 

van zijn individuele omstandigheden in acht genomen en beoordeeld in het licht van de beschikbare 

landeninformatie niet concreet aannemelijk maakt dat hij, in geval van terugkeer naar Soedan, omwille 

van het behoren tot de Fellata etnie het slachtoffer dreigt te worden van discriminatie die dermate ernstig 

is dat zij met vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin kan worden gelijkgesteld. De loutere stelling in het 

verzoekschrift dat verzoeker in vergelijking met andere Soedanezen die behoren tot niet-Arabische 

etnieën afkomstig uit Darfoer, als minderjarige jongeman een heel kwetsbaar profiel heeft, volstaat niet 

om in casu een gegronde vrees voor vervolging omwille van zijn behoren tot de Fellata etnie, aan te tonen. 

De in casu ingeroepen discriminatie is onvoldoende zwaarwichtig om gelijkgesteld te worden met een 

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. 

5.3.2. Verzoeker voert vervolgens in het verzoekschrift aan dat niet betwist wordt dat hij heeft 

deelgenomen aan demonstraties in Soedan en dat dit een extra risico factor is die hem nog kwetsbaarder 

maakt voor vervolging, gezien zijn profiel en zijn Fellata orgine. Uit zijn verklaringen blijkt dat verzoeker 

twee dagen na elkaar deelnam aan betogingen in Soedan voor de val van de president samen met Y., 

verzoekers buurjongen en zijn grote vrienden, maar dat, nadat hij een filmpje had gezien waarin betogers 

werden vermoord of ontvoerd, hij niet meer durfde deel te nemen. De Raad stelt vast dat verzoekers 

deelname aan de betogingen inderdaad niet betwist wordt, maar uit het geheel van zijn verklaringen blijkt 

duidelijk dat de betogingen plaatsvonden in 2018, dat hijzelf nooit problemen heeft gehad met de politie 

en na deze twee dagen evenmin nog geviseerd zou zijn geweest door de politie omwille van zijn deelname 

aan de betogingen gericht tegen de toenmalige president Al-Bashir. Gelet op verzoekers zeer jeugdige 

leeftijd ten tijde van deze betogingen, kan van hem moeilijk verwacht worden dat hij een sterk ontwikkeld 

politiek engagement zou gehad hebben en evenmin kan uit zijn verklaringen blijken dat hij zich een 

vooraanstaande rol in deze betogingen trachtte aan te meten tijdens het persoonlijk onderhoud. 

Integendeel legt verzoeker oprechte verklaringen hierover af en verklaart hij zelf dat het beeldmateriaal 

over gedode betogers zoveel indruk op hem maakten dat hij niet langer durfde deel te nemen aan de 

betogingen na de tweede dag. Hoewel uit de beschikbare landeninformatie blijkt dat er nog steeds 

protesten en demonstraties plaatsvinden in Soedan en dat deze vaak hardhandig worden neergeslagen 

door de veiligheidsdiensten, waarbij ook demonstranten worden gedood en gearresteerd, kan hieruit, 

zoals terecht gemotiveerd in de bestreden beslissing, niet blijken dat er sprake is van systematische 

vervolging om politieke redenen of dat elke persoon die in het verleden heeft deelgenomen aan een 

betoging zou vervolgd worden. Verder blijkt hieruit dat naast arrestaties tijdens betogingen personen met 

een politiek profiel zoals politieke en mensenrechtenactivisten, journalisten en leden van lokale resistance 

committees worden gearresteerd en dat er geen indicaties zijn dat het nieuwe regime zich zou keren tegen 

personen die tot een niet-Arabische etnie behoren die afkomstig zijn uit Darfoer en de Two Areas (COI 

Focus, “Soedan. Stand van zaken na de militaire coup van 25 oktober 2021”, 24 januari 2022, p. 3). Gelet 

op bovenstaande vaststellingen met betrekking tot verzoekers deelname aan betogingen in 2018 en de 

beschikbare landeninformatie met betrekking tot Soedan, maakt verzoeker geen actuele vrees voor 

vervolging aannemelijk omwille van zijn loutere deelname aan twee betogingen tegen de voormalige 

president Al-Bashir in 2018 of zijn behoren tot de Fellata etnie. Verzoeker brengt geen concrete elementen 

aan waaruit kan worden afgeleid dat verzoeker omwille van zijn deelname aan deze betogingen heden 

door de Soedanese autoriteiten zou worden geviseerd in geval van terugkeer noch kan dit worden afgeleid 

uit de beschikbare landeninformatie. In de bestreden beslissing wordt dan ook op goede gronden 

gemotiveerd: “Alles in overweging genomen, en het feit dat je op de betogingen en erna ook geen 

problemen had met de veiligheidsdiensten, doet het CGVS concluderen dat je niet in dergelijke mate 

gezocht werd door de veiligheidsdiensten van Soedan dat je bij terugkeer in Soedan problemen zou 

krijgen bij de veiligheidsdiensten van Soedan omwille van die tweemalige deelname aan betogingen. 

Daarenboven zouden de betogingen waaraan je deelnam, tegen toenmalig president al-Bashir gericht 

geweest zijn. De politieke situatie is nu danig veranderd in Soedan, al-Bashir is niet meer aan de macht, 

en hoewel de politieke situatie soms nog precair is, zoals verder nog besproken in deze beslissing, is het 

niet aannemelijk dat je nog persoonlijke problemen zou ervaren voor de betogingen in 2018 gezien je 

deze problemen ook niet had toen je nog in Soedan woonde. Een loutere deelname aan betoging, zonder 

verder gevolg daarvan te hebben gehad, is onvoldoende ernstig om te kunnen spreken van een risico op 

vervolging of een risico op het lijden van ernstige schade.” De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker 

er niet in slaagt deze pertinente motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. Om de hierboven 

uiteengezette redenen kan de loutere stelling dat verzoekers deelname aan deze betogingen een extra 

risicofactor is, niet worden bijgetreden.  
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Uit verzoekers verklaringen blijkt verder dat de belangrijkste reden voor verzoeker om Soedan te verlaten 

was dat hij zich bij zijn tantes in het Verenigd Koninkrijk wou voegen en dat noch zijn etnische achtergrond, 

noch zijn deelname aan de betogingen de belangrijkste drijfveer waren voor zijn vertrek. De Raad stelt 

vast dat verzoeker verklaart een jaar in Frankrijk te hebben verbleven in afwachting van de oversteek naar 

het Verenigd Koninkrijk zonder daar een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Zoals 

terecht benadrukt in het verzoekschrift stelt de Raad vast dat verzoeker hierover eerlijk is geweest en 

heeft uitgelegd dat hij geen verzoek in Frankrijk heeft ingediend omdat hij naar zijn tantes in het Verenigd 

Koninkrijk wou. In casu, en gezien verzoekers zeer jeugdige leeftijd, is de Raad van oordeel dat dit hem 

als dusdanig niet kan worden verweten, zelfs indien zou worden aangenomen dat verzoeker op dat 

ogenblik wel een begrip had van de notie asiel. Het is immers algemeen geweten dat jongeren op dergelijk 

jonge leeftijd voor beïnvloeding vatbaar zijn zodat het verzoeker niet ten kwade kan worden geduid dat hij 

toen geen verzoek om internationale bescherming indiende. Hieruit kunnen als dusdanig geen sluitende 

conclusies worden getrokken met betrekking tot verzoekers nood aan internationale bescherming. 

Evenwel werpt deze vaststelling evenmin een ander licht op bovenstaande analyse met betrekking tot 

verzoekers vrees voor vervolging op grond van zijn deelname aan manifestaties in 2018 en zijn behoren 

tot de Fellata etnie.  

 

De Raad stelt verder vast dat blijkens de bestreden beslissing met verzoekers kwetsbaar profiel als niet 

begeleide minderjarige werd rekening gehouden; het bestaan van bijzondere procedurele noden werd 

erkend en hieraan werd tegemoet gekomen door het aanstellen van een gespecialiseerde 

dossierbehandelaar en de aanwezigheid van zijn voogd tijdens het persoonlijk onderhoud en dat werd 

rekening gehouden met zijn jeugdige leeftijd en maturiteit bij de beoordeling van zijn verklaringen. De 

Raad stelt vast dat deze motieven in de bestreden beslissing op dit punt niet betwist worden.  

 

Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 20 en artikel 4, lid 3 van de Kwalificatierichtlijn, wijst 

de Raad er op dat artikel 20 van de Kwalificatierichtlijn lidstaten ertoe verplicht bij de toepassing van 

hoofdstuk VII “kenmerken van internationale bescherming” rekening te houden met de specifieke situatie 

van kwetsbare personen, waaronder niet-begeleide minderjarigen. Hoofstuk VII van de Kwalificatierichtlijn 

heeft betrekking op de toegang van personen die internationale bescherming hebben gekregen in een 

lidstaat tot een aantal rechten verbonden aan de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus 

en is bijgevolg niet van toepassing op verzoeker. Artikel 4, lid 3 van deze richtlijn verplicht de lidstaten 

ertoe een individuele beoordeling van elk verzoek om internationale bescherming uit te voeren, waarbij 

onder meer wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, met 

inbegrip van zijn leeftijd. Uit het voorgaande is gebleken dat door verwerende partij rekening is gehouden 

met verzoekers minderjarigheid en dat zijn verzoek om internationale bescherming het voorwerp heeft 

uitgemaakt van een individuele beoordeling. De Raad stelt vast dat niet wordt betwist dat verzoeker een 

kwetsbaar profiel heeft maar dat dit als dusdanig in de individuele omstandigheden van verzoeker en in 

het licht van de beschikbare landeninformatie niet volstaat om te besluiten dat in hoofde van verzoeker 

de voorwaarden voor erkenning als vluchteling of toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus 

vervuld zijn. Verzoekers betoog in het verzoekschrift dat het op grond van zijn individuele kenmerken 

vanzelfsprekend is dat verzoeker heel kwetsbaar is, kan dan ook niet tot een ander besluit leiden.  

Met betrekking tot verzoekers vrees om door de overheid te worden opgepakt bij terugkeer omwille van 

het feit dat hij Soedan verliet zonder paspoort, wordt in de bestreden beslissing als volgt gemotiveerd: 

“Jouw verklaring dat je bij terugkeer in Soedan misschien zou worden opgepakt door de overheid omdat 

je het land zonder paspoort verliet, is verder louter hypothetisch. Gevraagd naar waarom je denkt dat je 

misschien zou gearresteerd zou worden, kan je enkel verder nog zeggen dat de overheid in Soedan niet 

is zoals in Europa. Je behoort op zich ook niet tot een risicoprofiel dat onder de aandacht van de 

Soedanese veiligheidsdiensten zou komen bij terugkeer, dit wordt ook nog verder besproken in deze 

beslissing. 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 asielzoeker niet louter op basis van de 

gedwongen terugkeer of de afwijzing van een asielaanvraag 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 etnie afkomstig uit Darfur bij hun terugkeer uit het buitenland louter 

omwille van hun etnische herkomst uit Darfur risico lopen op vervolging. Uit deze informatie blijkt wel dat 

iemand die afkomstig is uit Darfur de interesse van de Soedanese veiligheidsdiensten mogelijks verhoogt. 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._risico_bij_terugkeer_2.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._risico_bij_terugkeer_2.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_soedan._risico_bij_terugkeer_2.pdf
https://www.cgvs.be/nl
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Ook Soedanese opposanten lopen risico op vervolging bij terugkeer als ze politiek actief zijn in het 

buitenland. In dat opzicht moet er opgemerkt worden dat jij niet rechtstreeks afkomstig bent uit een 

conflictgebied in Soedan, aangezien jij verklaarde jouw hele leven in Omdurman te hebben gehoord. Uw 

vader behoorde louter tot een clan die roots heeft in Darfoer. 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.” De Raad 

kan slechts vaststellen dat in het verzoekschrift geen verweer wordt gevoerd tegen deze motieven, die 

correct en draagkrachtig zijn en door de Raad worden overgenomen.  

Uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekers algemene geloofwaardigheid niet in twijfel wordt 

getrokken en dat de motivering van verwerende partij niet is gebaseerd op bevindingen inzake de 

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen, zodat verzoekers algemene betoog inzake de toepassing 

van het principe van het voordeel van de twijfel in casu niet dienstig is. 

Het geheel van zijn individuele omstandigheden in acht genomen en cumulatief beoordeeld en afgewogen 

in het licht van objectieve informatie over verzoekers land van herkomst, besluit de Raad dat verzoeker 

nalaat concreet aannemelijk te maken dat hij vervolging dan wel ernstige schade riskeert bij terugkeer 

naar Soedan omwille van zijn deelname in 2018 aan manifestaties tegen de toenmalige president Al 

Bashir of omwille van zijn behoren tot de Fellata etnie. 

 

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

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking 

worden genomen. 

 

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

 

6.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de Vreemdelingenwet, 

stelt de Raad vast dat verzoeker geen concrete elementen aanbrengt op basis waarvan een reëel risico 

op de doodstraf of executie kan worden afgeleid. Ook uit het administratief- en rechtsplegingsdossier blijkt 

niet dat hij dergelijk risico loopt in Soedan.  

 

6.2.  In zoverre verzoeker zich, voor wat betreft de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4 § 2, b) 

van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen 

naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat hij niet aannemelijk maakt 

dat hij omwille van zijn deelname aan betogingen in 2018 of het louter behoren tot de Fellata etnie zal 

worden geviseerd door de Soedanese autoriteiten. 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.  

 

6.3. 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 terugkeert 

naar zijn land van herkomst, 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). 
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Verzoeker verklaart dat hij geboren is in Omdurman, dat behoort tot groot Khartoem en dat hij er altijd 

heeft gewoond tot zijn vertrek uit Soedan, zodat in casu de veiligheidssituatie in Omdurman (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, door verwerende partij neergelegd bij aanvullende nota van 13 juni 2022, kan niet blijken 

dat er in Omdurman (Khartoem) actueel een binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang 

is, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. 

 

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 uit de 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.  

 

Verzoeker brengt geen informatie bij waaruit kan blijken dat deze informatie niet langer correct zou zijn of 

dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusies heeft getrokken. Het door verzoeker 

geciteerde rapport van het Home Office dateert bovendien van voor de door verwerende partij bij 

aanvullende nota bijgebrachte COI Focus. Wat betreft het intensiverende geweld in Darfoer en de Two 

Areas, wijst de Raad er ten overvloede op dat uit verzoekers verklaringen is gebleken dat hij geboren is 

in Omdurman, Khartoem, en er steeds verbleven heeft tot zijn vertrek uit Soedan.  

 

Bij gebrek aan een gewapend conflict en willekeurig geweld in Omdurman (Khartoem) is artikel 48/4 § 2, 

c) van de Vreemdelingenwet niet van toepassing.  

 

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. 

 

7. Met betrekking tot de door verzoeker ingeroepen schending van de formele, uitdrukkelijke 

motiveringsplicht merkt de Raad het volgende op. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, die 

onder meer stellen dat beslissingen met redenen omkleed moeten zijn, hebben tot doel de betrokkenen 

een zodanig inzicht in de motieven van de beslissingen te verschaffen, dat zij in staat zijn te weten of het 

zin heeft zich tegen die beslissingen te verweren met de middelen die het recht hen verschaft. Ze 

verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de 

beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de 

opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. 

Hetzelfde geldt voor de ingeroepen schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. In casu dient te 

worden vastgesteld dat de bestreden beslissing zowel in rechte als in feite gemotiveerd is. Uit het betoog 

van de verzoeker blijkt dat hij de motieven van deze beslissing kent en begrijpt. Hij is er immers in 

geslaagd middelen aan te wenden die de deugdelijkheid van de opgegeven motieven betreffen. Het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is dus bereikt. Een schending van de formele motiveringsplicht 

wordt niet aangetoond. 

Wat betreft de door verzoeker aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel blijkt uit het 

administratief dossier dat verzoeker op het CGVS werd gehoord. 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 zijn advocaat, dit alles in 

aanwezigheid van een tolk die het Arabisch machtig is. De Raad stelt verder vast dat de verwerende partij 

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

dossier, op algemeen bekende gegevens over verzoekers land van herkomst en op alle dienstige stukken. 

Dat de verwerende partij niet zorgvuldig is te werk gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden. Wat 

betreft de door verzoeker aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel, herinnert de Raad er aan 

dat dit beginsel enkel dan geschonden is wanneer er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen de 

motieven en de inhoud van de beslissing. Na grondig onderzoek van de motieven van de bestreden 

beslissing en het rechtsplegingsdossier stelt de Raad vast dat de commissaris-generaal op pertinente 

gronden tot het besluit is gekomen dat verzoeker niet in aanmerking komt voor internationale 
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bescherming. De Raad stelt geen schending van het redelijkheidsbeginsel vast. Waar verzoeker zich in 

zijn middel beroept op het ‘voorzichtigheidsbeginsel’, lijkt hij in wezen eveneens de schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel aan te voeren. 

 

In de mate verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM en artikel 4 van het EU Handvest worden 

geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze 

beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 

48/4 van de Vreemdelingenwet. 

 

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 verwerende partij. De overige aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op 

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht augustus tweeduizend tweeëntwintig 

door: 

 

dhr. K. POLLET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. E. COCHEZ , toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

E. COCHEZ K. POLLET 


