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nr. 181 643 van 1 februari 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Jordaanse nationaliteit te zijn, op 9 november 2016

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

staatlozen van 6 oktober 2016.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 16 november 2016 met

refertenummer X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 21 december 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 januari 2017.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. ALDELHOF, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Jordaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 9 juni 2015 en heeft zich vluchteling verklaard op 10 juni 2015.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 26

september 2015 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 7 september 2016.



RvV X - Pagina 2

1.3. Op 6 oktober 2016 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in Erbid, de Jordaanse nationaliteit te bezitten en een soennitisch moslim te

zijn. Uw vader, wiens vader een Syriër was, baat een restaurant uit in Erbid, uw moeder is huisvrouw.

Uw zus, N.(…), en uw broers, Ma.(…) en Mo.(…), wonen bij uw ouders, alhoewel uw broertje Ma.(…)

momenteel bij een tante in Hobras woont. Waar uw broer M.(…), die een tijd in Dubai heeft verbleven,

nu verblijft, dat weet u niet.

Op 22 mei 2008 heeft uw broer M.(…), die toen 14 jaar oud was, een jongen, A.(…), van ongeveer

dezelfde leeftijd verkracht. Uw broer vertelde u dat dit eigenlijk gebeurde op vraag van het slachtoffer.

De ouders van deze jongen dienden klacht in tegen u en uw broer en jullie werden opgesloten in een

instelling voor minderjarigen. U was op dat moment ongeveer 16 jaar. Uw ouders probeerden

verschillende keren om jullie via een advocaat op borgtocht vrij te krijgen, doch dit werd telkens

geweigerd. Uiteindelijk tekende jullie advocaat beroep aan bij het Hof van Beroep en na 81 dagen

werden jullie voorlopig vrijgelaten. Er werd een tijdelijk akkoord bereikt tussen jullie stammen dat jullie

buiten schot werden gehouden zo lang de rechtszaak duurde, mits jullie je niet zouden tonen. Twee

maanden na deze voorlopige vrijlating werden jullie bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken. De openbare

aanklager diende beroep in, het proces werd terug opgenomen en jullie werden tot twee

jaar veroordeeld. Uw advocaat tekende beroep aan en de rechtszaak werd overgemaakt aan het Hof

van Cassatie, u werd vrijgesproken, uw broer werd tot één jaar veroordeeld.

Hierna begonnen jullie problemen te krijgen met de stam van het slachtoffer, jullie werden bedreigd en

aangevallen en er werd getracht uw vader te vermoorden. U kreeg dreigtelefoons en sms-en en ook uw

familie werd bedreigd. Uiteindelijk vertrok u in februari 2010 naar Syrië en uw broer ging naar uw tante

in Hobras, op zo’n 25 kilometer van Erbid. Rond oktober van dat jaar vroegen uw ouders u, vanwege de

spanningen in Syrië, terug te keren naar Jordanië en ook u nam uw intrek bij deze tante, en dit tot 2013.

Haar echtgenoot behoorde tot de O.(…)-stam en kon jullie zó beschermen. Op een gegeven moment

werd de druk van de stam van het slachtoffer dusdanig groot, dat jullie midden 2013 bij een tante in

Aqaba gingen wonen. U en uw broer kregen hier ruzie en uw broer besloot naar een oom in Amman te

gaan. Op een gegeven moment vernam u van uw ouders dat uw broer naar Dubai was vertrokken.

Einde 2013 begon u in Aqaba te werken in het Mövenpick-hotel en nam daar ook uw intrek. Op een dag

kwam u in Aqaba een oom van A.(…) tegen die daar op vakantie was. U nam rond juli 2014 ontslag en

nam terug uw intrek bij uw tante. U oordeelde dat u niet langer in het land kon blijven en met de hulp

van een vriend die lid was van een folklore groep kon u aan een visum geraken. U reisde op 25 mei

2014 legaal met een visum via Athene en Wenen naar Duitsland, waar u in september 2014 een

asielaanvraag indiende en ongeveer een jaar verbleef. U deed zich voor als Syriër en wachtte het

resultaat van de procedure niet af, daar u hier telefonisch bedreigd werd door de personen met wie u

reeds in uw thuisland problemen had gehad. U kwam naar België en vroeg hier op 10 juni 2015 asiel

aan.

Op 10 februari 2016 werd uw broertje, die intussen omwille van veiligheidsredenen met school was

gestopt en bij uw vader in het restaurant werkte, op weg naar huis aangevallen door drie of vier

personen die een spray in zijn gezicht spoten waardoor hij brandwonden opliep. U gaat er van uit dat uw

belagers hier achter zaten omdat uw familie met niemand anders problemen had.

Een tweetal maanden voor uw gehoor op het Commissariaat-generaal, dd. 7 september 2016, vernam u

dat er een dreigbrief op de deur van uw ouderlijk huis werd opgehangen met daarop de boodschap dat

de dood was toegestaan en tevens werd er een kogel afgeleverd.

B. Motivering

Na het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) dient te

worden opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt uw land te hebben verlaten uit een gegronde

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico te lopen op het
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lijden van ernstige schade zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming en wel

omwille van onderstaande redenen.

Zo dient vooreerst te worden opgemerkt dat het totaal niet aannemelijk is dat u door A.(…) als

mededader zou zijn aangeduid. U geeft immers aan op het moment dat de feiten zich voordeden de

gewone dagdagelijkse dingen te hebben gedaan (u ging naar school en u hielp uw vader) en niet bij de

feiten aanwezig te zijn geweest. Verder geeft u aan dat u deze jongen weliswaar kende, jullie woonden

in hetzelfde gebouw; maar u was drie jaar ouder en hij was eigenlijk een vriend van uw broer. Nergens

uit uw verklaringen kan worden afgeleid als zou u ooit met hem gebrouilleerd zijn geweest, of dat hij een

reden zou hebben gehad om u schade te berokkenen. U hier dan ook naar een verklaring voor

gevraagd, kunt u slechts opwerpen niet te weten waarom hij u valselijk beschuldigde (CGVS p.4).

Gezien er totaal geen context is waarom hij u zou hebben kunnen viseren, kan uw ‘blote’ bewering dat

dit wel zo was dan ook niet overtuigen.

Deze appreciatie wordt nog onderstreept doordat uw houding, nadat het proces was afgerond, niet

in overeenstemming is met de vrees die u probeert te laten uitschijnen. Zo stelt u weliswaar op

aangeven van uw ouders in februari 2010 naar Syrië te zijn vertrokken, doch omwille van de gespannen

situatie aldaar rond oktober 2010 naar uw land te zijn teruggekeerd. Dit feit op zich is zeer zeker

aanvaardbaar, doch wat opmerkelijk is - om niet te zeggen ongeloofwaardig - is dat u dan uw toevlucht

zocht bij een tante in Hobras, waar ook uw broer reeds verbleef. U stelt hier zo’n twee jaar te hebben

verbleven daar u hier kon genieten van de bescherming van de stam van uw oom (CGVS p.2-3).

Ondanks dit door u aangereikte motief kan het niet overtuigen dat u hier dusdanig lang verbleef. U kon

immers niet uitsluiten dat de bescherming waarvan u profiteerde onvoldoende kon zijn om u effectief

ook van problemen te vrijwaren. Dit blijkt ook uit uw verklaring dat u hier vertrokken bent omdat de druk

van de stam van het slachtoffer te groot werd waaruit blijkt dat deze bescherming geenszins toereikend

was. Wanneer u dan ook nog eens stelt dat, ondanks het feit dat u vrijgesproken werd, u vreesde het

slachtoffer te kunnen worden van verkrachting, moord of ontvoering en dat de stam door dewelke u

geviseerd werd eigenlijk wenste dat uw vader zijn beide zonen zou opofferen daar hun eer

onherstelbaar was geschaad, hoeft het geen betoog dat uw handelswijze niet kan overtuigen (CGVS p.

5-7). Eénzelfde opmerking kan gemaakt worden bij uw verklaring dat u, nadat u in Aqaba een oom van

het slachtoffer tegen het lijf was gelopen, u uw toevlucht zocht bij een tante aldaar daar u toch niet kon

uitsluiten dat uw belagers via hun contacten maar al te gemakkelijk het adres van uw familie daar

zouden kunnen achterhalen (CGVS p.7-8). U dan ook geconfronteerd met dit gegeven, antwoordt u dat

men u daar niet gemakkelijk zou vinden omdat u daar niet officieel ingeschreven was, een uitleg die

iedere logica ontbeert daar u hier onmiddellijk zelf aan toevoegt ’via connecties kan je gemakkelijk in

contact komen, Jordanië is corrupt, de stammen hebben veel macht in het land’ (CGVS p.8).

Ook de vaststelling dat uw familie (uw ouders, broers en zus) die - volgens u - op het einde van de

gerechtelijke procedure werd bedreigd en aangevallen, men zou zelfs hebben geprobeerd uw vader met

een zwaard te vermoorden, steeds op hetzelfde adres zijn blijven wonen kan niet overtuigen temeer u

daar geen valabele reden voor kunt aanreiken (CGVS p.3, 7). U hiernaar gepeild, antwoordt u dat uw

ouders de buurt niet kunnen verlaten en in het gebouw blijven wonen omdat uw vader de huur moest

ophalen bij de overige bewoners in opdracht van de huisbaas die in Qatar woont. U gevraagd of dit

effectief de reden hiervoor was, beaamt u dit en stelt u dat dit ook te maken had met het werk van uw

vader, hij heeft altijd in Erbid gewerkt, zo stelt u (CGVS p.7). Gezien de omvang en de aard van de

bedreigingen die u vermelt, kan dit echter niet overtuigen temeer u dan ook nog eens aangeeft twee

maanden voor uw gehoor op het CGVS van uw zus te hebben vernomen dat er een dreigbrief op de

deur van de ouderlijke woonst was aangebracht en een kogel werd afgeleverd (CGVS p.8). Bovendien

zou uw vader nagelaten hebben klacht neer te leggen omdat dit toch niets zou opleveren omdat het een

klacht tegen onbekenden zou zijn (CGVS p.8). Moesten de bedreigingen dusdanig ernstig zijn, is het

toch niet aannemelijk dat uw familie dit alles zomaar zou ondergaan zonder demarches te ondernemen

zich hieraan te onttrekken of bescherming te zoeken.

Verder dient opgemerkt dat u vooraleer naar België te komen, een asielaanvraag in Duitsland hebt

ingediend doch u zich daar onder een andere nationaliteit hebt aangemeld, u beweerde daar Syriër te

zijn en u zou dit hebben gedaan op aanraden van andere Arabieren. U gevraagd of u het resultaat van

de procedure afwachtte, stelde u dit niet te hebben gedaan omwille van twee redenen: ten eerste

geloofde u uw eigen verhaal niet, ten tweede werd u er bedreigd door diegenen door wie u ook in

Jordanië zou zijn bedreigd (CGVS p.2). Ook deze handelswijze ondermijnt de geloofwaardigheid van de

door u beweerde vrees daar er van iemand die beweert uit vrees voor zijn leven zijn land te zijn

ontvlucht kan verwacht worden dat hij bij aankomst in het land waar hij bescherming vraagt dit doet
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onder zijn ware identiteit/nationaliteit en een correct overzicht geeft van de feiten die hem ertoe

hebben aangezet zijn land te verlaten, dit is immers essentieel om een correcte risicobeoordeling te

kunnen maken. Ook toen u hier bedreigd werd liet u na ten overstaan van de Duitse asielinstanties de

waarheid te vertellen en herhaalt u slechts dat u negatief advies kreeg van mensen van uw

gemeenschap (cgvs p.9). Andermaal dient, en zoals reeds werd aangestipt, te worden benadrukt dat

deze handelswijze op fundamentele wijze afbreuk doet aan uw geloofwaardigheid.

Gezien het geheel van bovenstaande observaties kan u noch de vluchtelingenstatus, noch de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig art. 48/4, §2 worden toegekend.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: een kopie van uw

geboorteakte en van uw paspoort. Deze stukken hebben betrekking op uw identiteit/nationaliteit en dit

zijn gegevens die hier niet ter discussie staan. De stukken die u neerlegt ter staving van de gerechtelijke

procedure waarin u verwikkeld zou zijn geweest, meer bepaald een ‘inverdenkingstelling’, verzoekschrift

van de advocaat om u op borg vrij te krijgen en het proces-verbaal zijn slechts kopieën waarvan de

authenticiteit en herkomst geenszins kunnen worden nagegaan. Bovendien hebben dergelijke stukken

slechts waarde ter ondersteuning van een coherent en geloofwaardig relaas, wat in uw geval niet zo

blijkt te zijn. Het attest van tewerkstelling, een kopie, biedt slechts een indicatie van uw professionele

activiteiten, niets meer en niets minder. Wat betreft het attest opgemaakt door de civiele bescherming

naar aanleiding van de aanval op uw broertje dient te worden opgemerkt dat gezien er geen geloof kan

worden gehecht aan uw relaas er ook geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering dat de stam

die u belaagde hierachter zou zitten. Dat uw broertje iets zou hebben meegemaakt hoeft op zich niet

te worden betwijfeld, doch dat dit iets met u te maken zou hebben is, en zoals reeds werd opgemerkt,

totaal niet geloofwaardig. Daarenboven is ook dit document slechts een kopie ( CGVS p.8). De foto’s

van uw broertje tonen niet aan in welke omstandigheden hij zijn verwondingen heeft opgelopen, noch

wie hiervoor verantwoordelijk waren. Wat betreft de foto’s van de dreigbrief en de kogel dient opgemerkt

dat ook hier, gezien het bedrieglijk karakter van uw verklaringen, geen geloof aan kan worden gehecht.

Bijgevolg zijn deze documenten niet bij machte bovenstaande appreciatie in positieve zin om te buigen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (vreemdelingenwet), de materiële motiveringsverplichting, de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de

zorgvuldigheidsverplichting en het redelijkheidsbeginsel, stelt verzoeker “ernstig aangedaan” te zijn door

de motivering van de bestreden beslissing, waarna hij een poging onderneemt om de verschillende

weigeringsmotieven, te verklaren of te weerleggen.

Verzoeker meent daarnaast dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

heeft nagelaten te motiveren waarom hem de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd en

derhalve haar motiveringsplicht en haar onderzoeksplicht niet nakomt. Voorts haalt hij informatie aan

over de rol van stammen, stammenconflicten en stammenverhoudingen in Jordanië en betreurt hij dat

de stammenconflicten en hun gebruiken door het Commissariaat-generaal niet werden onderzocht. Hij

besluit uit de door hem bijgebrachte informatie dat hij niet kan rekenen op de bescherming van de

Jordaanse overheid, “gezien de macht van de stammen ze overheerst.”

2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: het artikel “Do

Jordan’s tribes challenge or strengthen the state?” van The Washington Post van 28 mei 2015 en het

document “Jordanian Tribal Violence: Historical Context and Current Problems” van Center For

Strategic Studies, University of Jordan van augustus 2010.

2.3.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) het totaal

niet aannemelijk is dat hij door A. als mededader zou zijn aangeduid daar (1) hij aangeeft niet bij de

feiten aanwezig te zijn geweest, (2) nergens uit zijn verklaringen kan worden afgeleid als zou verzoeker
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ooit met A. gebrouilleerd zijn geweest of dat A. een reden zou hebben gehad om hem schade te

berokkenen en (3) hij, gevraagd naar een verklaringen hiervoor, slechts kan opwerpen niet te weten

waarom A. hem valselijk beschuldigde, (ii) zijn houding nadat het proces was afgerond niet in

overeenstemming is met de vrees die hij probeert te laten uitschijnen, zoals wordt toegelicht, (iii) de

vaststelling dat zijn familie (zijn ouders, broers en zus), die volgens hem op het einde van de

gerechtelijke procedure werd bedreigd en aangevallen – men zou zelfs hebben geprobeerd zijn vader

met een zwaard te vermoorden –, steeds op hetzelfde adres is blijven wonen gezien de omvang en de

aard van de bedreigingen niet kan overtuigen, temeer hij daar geen valabele reden voor kan aanreiken

en hij dan ook nog eens aangeeft twee maanden voor zijn gehoor van zijn zus te hebben vernomen dat

er een dreigbrief op de deur van de ouderlijke woonst was aangebracht en een kogel werd afgeleverd,

en het bovendien ongeloofwaardig is dat zijn vader zou hebben nagelaten klacht neer te leggen wegens

deze bedreigingen daar het niet aannemelijk is dat zijn familie dit alles zomaar zou ondergaan zonder

demarches te ondernemen om zich hieraan te onttrekken of bescherming te zoeken, (iv) hij vooraleer

naar België te komen een asielaanvraag in Duitsland heeft ingediend doch hij zich daar onder een

andere nationaliteit heeft aangemeld – hij beweerde Syriër te zijn – en hij het resultaat van deze

procedure niet afwachtte, handelswijze welke tevens op fundamentele wijze afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van de door hem beweerde vrees en (v) de door hem voorgelegde documenten niet

bij machte zijn de appreciatie van zijn asielaanvraag in positieve zin om te buigen, zoals omstandig

wordt toegelicht.

2.3.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148).

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen

derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr.

169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in

wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 6 oktober 2016 (CG nr. 1514892), op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.4. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker geen geloofwaardige elementen aanbrengt waaruit

kan blijken dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht of dat hij er niet zou kunnen terugkeren omwille

van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Gelet op de vaststellingen en

overwegingen zoals opgenomen in de bestreden beslissing en mede in acht genomen wat volgt, kan

immers geen geloof worden gehecht aan verzoekers bewering als zou hij valselijk beschuldigd zijn van

verkrachting van een minderjarige jongen en hij na de rechtszaak, waar hij werd vrijgesproken,

problemen zou hebben gekend met de stam van het slachtoffer. Verzoeker onderneemt in voorliggend

verzoekschrift geen ernstige poging om de pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de

bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn en steun vinden in het administratief dossier, te verklaren of

te weerleggen. Het komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en

argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel om onderstaande redenen in gebreke

blijft.

2.4.1. Immers, waar verzoeker in voorliggend verzoekschrift uiteenzet dat het, in een cultuur waar

homoseksualiteit ten strengste verboden is en vetes worden uitgevochten tussen stammen, niet

onwaarschijnlijk is dat het slachtoffer hem heeft meegesleurd in zijn verhaal om zo dan toch te kunnen

overtuigen dat de seksuele betrekkingen volledig buiten diens wil waren, dat zijn broer immers altijd



RvV X - Pagina 6

beweerde dat de seksuele betrekkingen hadden plaatsgevonden met wederzijds toestemming, hetgeen

een te grote schande voor de families zou zijn, en dat door ook hem aan te duiden als dader de

gedwongen seksuele betrekking bevestigd is en verkrachting op die manier niet betwijfeld wordt, kan de

Raad slechts vaststellen dat hij zich met dergelijk verweer slechts bedient van een gekunstelde post-

factum verklaring die duidelijk na reflectie tot stand is gekomen in een poging om zijn verklaringen als

zou hij door A. als mededader zijn aangeduid alsnog geloofwaardig te laten schijnen. De Raad wijst er

te dezen op dat niets verzoeker belette om deze toelichting, overigens slechts loutere vermoedens en

speculaties van zijnentwege, ook tijdens het gehoor op de zetel van het Commissariaat-generaal te

geven wanneer hem uitdrukkelijk gevraagd werd waarom het slachtoffer ook zijn naam vermeldde.

Verzoeker gaf toen echter niet de verklaring zoals thans ontwikkeld in het verzoekschrift en kwam niet

verder dan “CG: Waarom vermeldde hij uw naam? AZ: Ik weet het niet. Ik werd gewoon vals

beschuldigd en zijn stam viseerde mijn hele familie, ze hebben een neef van mij aangevallen.”

(administratief dossier, stuk 5, p. 4).” Verzoeker slaagt er met de uiteenzetting in het verzoekschrift dan

ook niet in een ander licht te werpen op de overwegingen waar in de bestreden beslissing terecht wordt

gesteld “Zo dient vooreerst te worden opgemerkt dat het totaal niet aannemelijk is dat u door A.(…) als

mededader zou zijn aangeduid. U geeft immers aan op het moment dat de feiten zich voordeden de

gewone dagdagelijkse dingen te hebben gedaan (u ging naar school en u hielp uw vader) en niet bij de

feiten aanwezig te zijn geweest. Verder geeft u aan dat u deze jongen weliswaar kende, jullie woonden

in hetzelfde gebouw; maar u was drie jaar ouder en hij was eigenlijk een vriend van uw broer. Nergens

uit uw verklaringen kan worden afgeleid als zou u ooit met hem gebrouilleerd zijn geweest, of dat hij een

reden zou hebben gehad om u schade te berokkenen. U hier dan ook naar een verklaring voor

gevraagd, kunt u slechts opwerpen niet te weten waarom hij u valselijk beschuldigde (CGVS p.4).

Gezien er totaal geen context is waarom hij u zou hebben kunnen viseren, kan uw ‘blote’ bewering dat

dit wel zo was dan ook niet overtuigen.”

2.4.2. Daarnaast dient na lezing van het gehoorverslag te worden vastgesteld dat verzoeker niet alleen

weinig plausibele verklaringen heeft afgelegd omtrent het feit dat hij door het slachtoffer als mededader

zou zijn aangeduid, doch dat ook zijn overige verklaringen over de gehele lijn dermate vaag en weinig

overtuigend zijn dat ze als begin van begin van bewijs iedere overtuigingkracht ontberen.

Zo moet het naar het oordeel van de Raad volstrekt ongeloofwaardig worden geacht dat verzoeker, die

door de politie zou zijn verhoord, die de zaak met zijn advocaat zou hebben besproken en die de

zittingen van de rechtbank in persoon heeft bijgewoond, niet kan toelichten hoe de feiten, die zijn broer

zou hebben gepleegd en waarvan hijzelf valselijk als mededader zou zijn beschuldigd aan het licht

zouden zijn gekomen, noch wanneer deze feiten zich precies zouden hebben afgespeeld (administratief

dossier, stuk 5, p. 3-6).

Voorts verklaarde verzoeker dat hij en zijn broer aanvankelijk op borg werden vrijgelaten. Op de dag van

hun vrijlating zouden leden van de stam van het slachtoffer bij zijn vader zijn langsgegaan en hen met

de dood hebben bedreigd. Na tussenkomst van een parlementslid van de stam Atom zou een tijdelijk

akkoord tussen beide stammen zijn bereikt. Aan verzoeker gevraagd wat dit akkoord precies inhield,

kwam hij niet verder dan “Ik ben niet op de hoogte daarvan, maar het was tijdelijk om ons buiten schot

te houden, we moesten uit de buurt verdwijnen en ze wilden ons niet zien.” (administratief dossier, stuk

5, p. 5). Gelet op het belang van dit akkoord voor verzoeker en zijn broer en de impact ervan op hun

dagdagelijkse leven en hun bewegingsvrijheid, mag evenwel in alle redelijkheid worden verwacht dat

verzoeker de voorwaarden van dit akkoord tot in detail zou kunnen toelichten. Dat hij hiertoe niet in staat

blijkt te zijn en blijft steken in vage algemeenheden, komt zijn geloofwaardigheid andermaal niet ten

goede.

Het hoeft voorts geen betoog dat ook de vaststelling dat verzoeker zelfs niet kan toelichten op welke

grond zijn broer uiteindelijk werd veroordeeld en hij in dit verband niet verder kwam dan “Ik weet het

niet, er waren geen bewijzen tegen mijn broer, het slachtoffer werd medisch onderzocht en ze werd

niets vastgesteld en het hof van cassatie heefteen middenweg genomen, om de stam te paaien en mijn

familie op een eerlijke manier te behandelen, ik vrij, mijn broer kreeg 1 jaar.” (administratief dossier, stuk

5, p. 4-5), zijn algehele geloofwaardigheid verder onderuit haalt. Het moet naar het oordeel van de Raad

overigens ten zeerste opmerkelijk worden geacht dat verzoeker wel een aantal documenten neerlegt

van de gerechtelijke procedure waarin hij verwikkeld zou zijn geweest (zie punt 2.4.5. voor de

beoordeling hiervan), doch stelt geen stukken te bezitten die aantonen dat hij werd vrijgesproken, noch

documenten te hebben waaruit kan blijken dat zijn broer werd veroordeeld. De uitleg tijdens het gehoor

“het dossier ligt bij de rechtbank, misschien moet ik mijn vader vragen” (administratief dossier, stuk 5, p.

8), kan bezwaarlijk als afdoende verschoningsgrond worden aanvaard voor het ontbreken van dergelijke
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cruciale stavingstukken. Verzoeker geeft geen valabele uitleg waarom hij deze vonnissen niet zou

kunnen bekomen, desgevallend via zijn advocaat in Jordanië, noch maakt hij aannemelijk dat hij hiertoe

enige inspanning zou hebben gedaan. Ook deze vaststellingen doen verder afbreuk aan verzoekers

algemene geloofwaardigheid.

2.4.3. Verder kan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen worden bijgetreden

in diens oordeel dat verzoekers houding, nadat het proces was afgerond, niet in overeenstemming te

brengen is met de vrees die hij probeert te laten uitschijnen. Na zijn terugkeer uit Syrië ging verzoeker

immers “schuilen” bij zijn tante in Hobras, waar hij zo’n twee jaar zou hebben verbleven daar hij er naar

eigen zeggen kon genieten van de bescherming van de stam van zijn oom. Zo de door verzoeker

geschetste problematiek op enige waarheid zou berusten, kan het de Raad echter geenszins overtuigen

dat hij gedurende twee jaar bij familie zou hebben verbleven, waar hij immers makkelijk zou kunnen

worden teruggevonden door de stam die hem viseerde en dit terwijl hij niet eens kon uitsluiten dat de

bescherming waarvan hij profiteerde onvoldoende kon zijn om hem effectief van problemen te vrijwaren.

Dit laatste blijkt overigens ook uit zijn verklaring dat hij bij zijn tante vertrokken is omdat de druk van de

stam van het slachtoffer te groot werd, waaruit aldus duidelijk blijkt dat deze bescherming geenszins

toereikend was. Uit verzoekers verklaringen blijkt bovendien dat hij ondanks zijn vrijspraak vreesde het

slachtoffer te kunnen worden van verkrachting, moord of ontvoering en dat de stam door dewelke hij

geviseerd werd eigenlijk wenste dat zijn vader zijn beide zonen zou opofferen daar hun eer

onherstelbaar was geschaad. In deze door verzoeker geschetste context tart het naar het oordeel van

de Raad dan ook iedere verbeelding dat verzoeker zijn toevlucht zou hebben gezocht bij familie, waar

hij een makkelijk doelwit was voor zijn belagers, en dat hij geen veiliger onderkomen zou hebben

gezocht. Zoals terecht wordt gesteld in de bestreden beslissing, kan eenzelfde opmerking worden

gemaakt bij verzoekers verklaring dat hij, nadat hij een oom van het slachtoffer was tegengekomen in

Aqaba, zijn toevlucht zocht bij een tante aldaar. Verzoeker kon immers niet uitsluiten dat zijn belagers

via hun contacten maar al te gemakkelijk het adres van zijn familie in Aqaba zouden kunnen achterhalen

en dat hij hier aldus evenmin veilig zou zijn. Verzoekers stelling tijdens het gehoor dat men hem daar

niet gemakkelijk zou kunnen vinden omdat hij daar niet officieel ingeschreven was, ontbeert dan weer

iedere logica daar hij hier onmiddellijk zelf aan toevoegde “via connecties kan je gemakkelijk in contact

komen, Jordanië is corrupt, de stammen hebben veel macht in het land” (administratief dossier, stuk 5,

p. 8). Verzoeker brengt in voorliggend verzoekschrift geen overtuigende argumenten bij die voorgaande

overwegingen in een ander daglicht kunnen plaatsen doch beperkt zich tot het louter herhalen van en

volharden in zijn eerder afgelegde verklaringen in dit verband, hetgeen bezwaarlijk een dienstig verweer

kan worden geacht en waarmee verzoeker dan ook niet vermag de motieven dienaangaande zoals

opgenomen in de bestreden beslissing te ontkrachten.

2.4.4. Ook met het betoog “Verzoeker meent dat zijn vader nergens anders heen kon. Zijn hele leven

heeft hij gewoond in Jordanië.

Als hoofd van de familie kan hij alleen maar hopen dat hij niet gestraft zal worden voor de daden van

zijn zoon. Als beschermer van de familie kan hij niet vluchten. Dit zal trouwens aanzien worden als een

bekentenis voor de daden van zijn zoon.

Ook baat hij een restaurant uit in Erbid. Financieel kan hij zich helaas ook niet veroorloven om te

verhuizen.

Het Commissariaat-generaal ziet ook niet in dat de vader van verzoeker een dochter heeft, en ook haar

toekomst op het spel wordt gezet indien de vader vlucht. De schande voor de familie zou even

ondraaglijk zijn. Het is een kwestie van eer en geweten. De vader van verzoeker houdt vol dat zijn

zonen geen misdrijf hebben begaan. Hij kan alleen maar hopen dat het overwaait nu zijn zonen niet

langer bij hem inwonen.

Verzoeker betreurt dat het Commissariaat-generaal heeft nagelaten de stammenconflicten en de

gebruiken in Jordanië na te gaan.

Wat betreft de klacht die de vader van verzoeker heeft nagelaten in te dienen, kan eveneens

verantwoord worden met de lokale gebruiken.

Het heeft namelijk geen zin om een klacht in te dienen tegen onbekenden, omdat dit niet zal onderzocht

worden. Ook weet de lokale politie niet wat mee te doen. Dit is niet de problemen marginaliseren dat de

vader van verzoeker doet, noch alles zomaar ondergaan zonder demarches te ondernemen. Het is

helaas de realiteit. De vader van verzoeker en in uitbreiding zijn hele gezin zijn het slachtoffer geworden

van de daden van hun zoon. Ze staan machteloos.” komt verzoeker niet verder dan het louter herhalen

van zijn eerdere verklaringen en het uiten van blote beweringen, waarmee hij er evenwel niet in slaagt

een valabele verklaring te bieden voor het gegeven dat zijn familie, die eveneens werd bedreigd en

aangevallen, steeds op hetzelfde adres is blijven wonen, noch voor het feit dat zijn vader zou hebben

nagelaten klacht neer te leggen nadat er een dreigbrief op de deur van de ouderlijke woonst was
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aangebracht en een kogel werd afgeleverd. De Raad treedt de commissaris-generaal bij in diens

oordeel dat het houding van verzoekers familie, gezien de omvang en de aard van de bedreigingen, niet

kan overtuigen en dat het allerminst aannemelijk kan worden geacht dat zijn familie dit alles zomaar zou

ondergaan zonder demarches te ondernemen om zich hieraan te onttrekken of bescherming te zoeken.

De argumentatie in het verzoekschrift kan deze appreciatie niet ombuigen.

2.4.5. Ook wat betreft zijn asielaanvraag in Duitsland volhardt verzoeker slechts in de reeds eerder door

hem hieromtrent afgelegde verklaringen, wat opnieuw niet kan volstaan om een ander licht te werpen op

de vaststellingen en overwegingen waar in de bestreden beslissing terecht wordt uiteengezet “Verder

dient opgemerkt dat u vooraleer naar België te komen, een asielaanvraag in Duitsland hebt ingediend

doch u zich daar onder een andere nationaliteit hebt aangemeld, u beweerde daar Syriër te zijn en u

zou dit hebben gedaan op aanraden van andere Arabieren. U gevraagd of u het resultaat van de

procedure afwachtte, stelde u dit niet te hebben gedaan omwille van twee redenen: ten eerste geloofde

u uw eigen verhaal niet, ten tweede werd u er bedreigd door diegenen door wie u ook in Jordanië zou

zijn bedreigd (CGVS p.2). Ook deze handelswijze ondermijnt de geloofwaardigheid van de door u

beweerde vrees daar er van iemand die beweert uit vrees voor zijn leven zijn land te zijn ontvlucht kan

verwacht worden dat hij bij aankomst in het land waar hij bescherming vraagt dit doet onder zijn ware

identiteit/nationaliteit en een correct overzicht geeft van de feiten die hem ertoe hebben aangezet zijn

land te verlaten, dit is immers essentieel om een correcte risicobeoordeling te kunnen maken. Ook toen

u hier bedreigd werd liet u na ten overstaan van de Duitse asielinstanties de waarheid te vertellen en

herhaalt u slechts dat u negatief advies kreeg van mensen van uw gemeenschap (cgvs p.9). Andermaal

dient, en zoals reeds werd aangestipt, te worden benadrukt dat deze handelswijze op fundamentele

wijze afbreuk doet aan uw geloofwaardigheid.”

2.4.6. Ook de door verzoeker bijgebrachte documenten zijn niet van die aard dat ze de appreciatie van

zijn asielaanvraag in positieve zin kunnen ombuigen. De commissaris-generaal beoordeelt deze

documenten correct als volgt: “Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten

neer: een kopie van uw geboorteakte en van uw paspoort. Deze stukken hebben betrekking op uw

identiteit/nationaliteit en dit zijn gegevens die hier niet ter discussie staan. De stukken die u neerlegt ter

staving van de gerechtelijke procedure waarin u verwikkeld zou zijn geweest, meer bepaald een

‘inverdenkingstelling’, verzoekschrift van de advocaat om u op borg vrij te krijgen en het proces-verbaal

zijn slechts kopieën waarvan de authenticiteit en herkomst geenszins kunnen worden nagegaan.

Bovendien hebben dergelijke stukken slechts waarde ter ondersteuning van een coherent

en geloofwaardig relaas, wat in uw geval niet zo blijkt te zijn. Het attest van tewerkstelling, een kopie,

biedt slechts een indicatie van uw professionele activiteiten, niets meer en niets minder. Wat betreft het

attest opgemaakt door de civiele bescherming naar aanleiding van de aanval op uw broertje dient te

worden opgemerkt dat gezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw relaas er ook geen geloof kan

worden gehecht aan uw bewering dat de stam die u belaagde hierachter zou zitten. Dat uw broertje iets

zou hebben meegemaakt hoeft op zich niet te worden betwijfeld, doch dat dit iets met u te maken zou

hebben is, en zoals reeds werd opgemerkt, totaal niet geloofwaardig. Daarenboven is ook dit document

slechts een kopie ( CGVS p.8). De foto’s van uw broertje tonen niet aan in welke omstandigheden hij

zijn verwondingen heeft opgelopen, noch wie hiervoor verantwoordelijk waren. Wat betreft de foto’s van

de dreigbrief en de kogel dient opgemerkt dat ook hier, gezien het bedrieglijk karakter van uw

verklaringen, geen geloof aan kan worden gehecht. Bijgevolg zijn deze documenten niet bij machte

bovenstaande appreciatie in positieve zin om te buigen.” Waar verzoeker opwerpt dat het inderdaad niet

mogelijk is na te gaan door wie en onder welke omstandigheden zijn broer werd aangevallen, dat zijn

familie echter geen problemen kenden met andere stammen voor het incident in 2008 en dat het dan

ook meer dan aannemelijk is dat zijn jongere broer werd aangevallen om dezelfde redenen dat hijzelf en

zijn vader werden belaagd, namelijk de handelingen van M. in 2008, herhaalt de Raad dat aan

voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden toegekend wanneer ze worden voorgelegd

ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen, wat in casu allerminst niet

het geval is gebleken. Documenten hebben immers enkel een ondersteunde werking, namelijk het

vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te

zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig

asielrelaas te herstellen. Daar om het geheel van voormelde redenen geen geloof kan worden gehecht

aan verzoekers relaas, kan evenmin worden aangenomen dat verzoekers broertje het slachtoffer zou

zijn geworden van een vergeldingsactie voor de daden die zijn broer M. in 2008 zou hebben gesteld.

2.4.7. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker

zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat

zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de
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waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. De

verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante elementen

de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet, wat in casu niet het

geval is zoals wordt toegelicht in de bestreden beslissing en zoals blijkt uit wat voorafgaat. Twijfels over

bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen. Zoals wordt uiteengezet in de bestreden beslissing en zoals blijkt

uit wat voorafgaat is het vluchtrelaas van verzoeker niet geloofwaardig zodat er geen reden is om het te

toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A

(2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.5. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van het door hem opgediste relaas, toont verzoeker

evenmin aan dat hij wordt vervolgd of geviseerd door zijn autoriteiten of derden en dat hij het slachtoffer

dreigt te worden van een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan wel foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel risico op het lijden

van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet uitmaakt.

Zo verzoeker meent dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd waarom hem de subsidiaire

bescherming wordt geweigerd, stelt de Raad vast dat de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing

aantoont dat de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) en

b) van de vreemdelingenwet is ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan. Het feit

dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de

vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn. Het middel mist dienaangaande dan ook

feitelijke grondslag.

In het administratief dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken dat

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

48/4, § 2 van de vreemdelingenwet. Uit niets blijkt immers dat er in Jordanië actueel sprake is van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict zodat er ten aanzien van verzoeker geen

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij louter door zijn aanwezigheid aldaar een

reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

2.6. Daar verzoeker geenszins aannemelijk heeft weten voor te stellen dat zijn familie betrokken is in

een stammenconflict, kan hij het Commissariaat-generaal ook niet ernstig verwijten te hebben nagelaten

de stammenconflicten en gebruiken in Jordanië te onderzoeken en is de verwijzing in het verzoekschrift

naar informatie over de rol van de stammen, stammenconflicten en de stammenverhoudingen in

Jordanië in casu niet dienstig.

2.7. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd

gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven 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 commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het

nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op

algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle

dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden. Evenmin kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden,
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aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop

zij is gebaseerd.

2.8. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.9. Waar verzoeker in fine vraagt om minstens de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier

terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met het oog op

verder onderzoek, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2,

§1, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid

kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er

essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een

hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat

voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Het enig middel is ongegrond.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één februari tweeduizend zeventien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


