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nr. 157 956 van 9 december 2015

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 2 oktober 2015 heeft

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

31 augustus 2015.

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 16 november 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

4 december 2015.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. JACOBS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché I. SNEYERS, 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 18 maart 2015 en heeft zich vluchteling verklaard op 20 maart 2015.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 24 maart

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 4 juni 2015 en op 4 augustus 2015.

1.3. Op 31 augustus 2015 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.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een soennitische Palestijn afkomstig van Erbed in Jordanië. U bent tot

uw zestiende naar school gegaan. Hierna zou u beginnen werken zijn in de stoffenwinkel van uw vader.

Na 5 jaar zou u samen met een vriend een zelfstandige zaak hebben opgericht. Jullie kochten kippen op

om ze daarna te verwerken als vlees. Na één jaar zouden jullie deze zaak hebben stopgezet. Hierna

ging u terug bij uw vader werken. In augustus 2014 zou uw zus S.(…) door haar moeder naar het

ziekenhuis gebracht zijn nadat ze over misselijkheid had geklaagd. Toen uw vader later die dag naar uw

moeder belde om te informeren naar de toestand van uw zus, zou hij te horen hebben gekregen dat hij

dringend naar het ziekenhuis diende te komen. U zou hierop samen met uw vader naar het ziekenhuis

gegaan zijn. In het ziekenhuis zouden jullie hebben vernomen van de dokter dat uw zus zwanger was.

Omdat uw zus nog niet getrouwd was en zwangerschap buiten het huwelijk een grote schande is in de

Jordaanse context zouden uzelf en uw vader razend kwaad geworden zijn. U zou uw zus te lijf hebben

willen gaan. De aanwezige dokter zou u evenwel hebben kunnen tegenhouden. Vervolgens zou er nog

extra personeel en later zelfs politie naar de kamer gegaan zijn om de situatie onder controle te krijgen.

Uzelf en uw vader werden door de politie meegenomen naar het lokale politiekantoor. Daar werden jullie

kort ondervraagd over wat er aan de hand was. Na enkele uren zou men jullie terug hebben vrijgelaten.

Uw zus zou zijn overgebracht naar de dienst familiebescherming waar zij ook werd ondervraagd. U zou

later hebben vernomen dat zij daar alles had uitgelegd over haar geheime relatie met haar vriend en dat

zij seksuele betrekkingen hadden gehad. Enkele dagen later zou uw vader zijn drie broers hebben

samengeroepen om hen in te lichten over hetgeen er was gebeurd. Uzelf was bij deze vergadering

aanwezig. Er werd beslist dat de familie-eer diende te worden hersteld door uw zus en haar vriend om

het leven te brengen. Omdat u de oudste zoon van de familie was, zou men u aangewezen hebben om

deze moorden te plegen. U zou hiermee onmiddellijk ingestemd hebben omdat u op dat ogenblik nog

erg verontwaardigd was over de zwangerschap van uw zus. Een tijd later zouden jullie door de politie

telefonisch op de hoogte zijn gebracht dat er een zitting zou gehouden worden door de plaatselijke

rechtbank waarbij jullie geacht werden aanwezig te zijn. Uzelf en uw vader zouden vervolgens naar de

zitting van deze rechtbank zijn gegaan. Hier zouden jullie hebben vernomen van het openbaar ministerie

dat de vriend van uw zus alles had bekend over zijn relatie met uw zus en ook over hun seksuele

betrekkingen. Hij zou ook hebben ingestemd om in de nabije toekomst met uw zus in het huwelijk te

treden. Men zou uw vader hierop gevraagd hebben of hij zijn goedkeuring wilde verlenen aan dit

huwelijk. Uw vader zou akkoord zijn gegaan. Bovendien verklaarde hij dat hij zijn dochter en haar vriend

met rust zou laten, iets wat jullie beiden even later ook schriftelijk dienden te verklaren. Later zou uw

vader u hebben uitgelegd dat hij deze officiële verklaring had afgelegd om uw zus en haar vriend

de indruk te geven dat ze zich veilig konden voelen. Ongeveer tien dagen na de zitting bij de lokale

rechtbank zou uw zus getrouwd zijn met haar vriend. Korte tijd later zou u zijn beginnen nadenken over

de hele situatie en dit onder invloed van uw eigen vriendin die goed bevriend was met uw zus S.(…). Zij

zou u hebben laten inzien dat het zinloos was om uw zus en haar echtgenoot om het leven te brengen

omwille van een zwangerschap, zeker nu ze in het huwelijk waren getreden. Door de familie-eer te

herstellen zou u niet alleen twee mensen om het leven moeten brengen, maar ook uw eigen leven zou

verwoest zijn, aangezien men u voor deze feiten zeker zou opsluiten in de gevangenis. Ongeveer tien

dagen na het huwelijk van uw zus zou er opnieuw een vergadering zijn gehouden met uw vader en uw

drie ooms. U zou zich tijdens deze vergadering hardop hebben afgevraagd of er geen andere oplossing

was om de familie-eer te herstellen dan hen beiden te vermoorden. Uw vader en zijn broers reageerden

verontwaardigd en herhaalden dat u hen beiden diende te vermoorden. De volgende dag zou u

uw vader opnieuw hebben aangesproken over de kwestie. U zou hem toen hebben laten weten dat u uw

zus en haar echtgenoot niet meer wilde vermoorden. Uw vader zou hierop razend kwaad geworden zijn

en u zijn beginnen slaan met zijn tulband. Hij zou ermee gedreigd hebben u te zullen vermoorden als u

niet binnen de maand de moorden zou hebben gepleegd. Omdat u schrik had, zou u vervolgens hebben

ingestemd. In deze periode zou u contact hebben gezocht met uw vriend W.(…) en hem hebben

gevraagd of hij uw vlucht uit Jordanië kon regelen. Nadat er bijna een maand was verstreken, einde

oktober 2014 zou u bij hem zijn ondergedoken. De volgende dag zou u naar een vriend van W.(…) in

Amman gegaan zijn. Hier zou u 9 à 10 dagen zijn gebleven. Op 7 november 2014 zou u via Istanbul

naar Budapest (Hongarije) gereisd zijn. Op 15 maart 2015 zou u verder gereisd zijn naar Brussel, waar

u op 18 maart 2015 aankwam. Op 20 maart 2015 vroeg u asiel aan in België.

Later zou u in België nog vernomen hebben dat de echtgenoot van uw zus om het leven was gebracht

en dat uw zus een schotwonde kreeg in haar schouder bij het verlaten van het ziekenhuis, waar hun

kindje intussen was geboren maar in de couveuse diende te blijven. U zou nog vernomen hebben dat

uw vader en uw ooms werden gearresteerd, maar korte tijd later weer werden vrijgelaten omdat ze u
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hadden aangewezen als schuldige. U vreest te zullen worden vervolgd door de Jordaanse autoriteiten

en door uw eigen familie, in het bijzonder uw vader en zijn drie broers.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

opgemerkt dat de hoedanigheid van vluchteling u niet kan worden toegekend, dit omwille van

onderstaande redenen.

U legde in de loop van uw asielprocedure enkele opvallende incoherente verklaringen af. Deze

ondermijnen in sterke mate de geloofwaardigheid van uw relaas.

Zo verklaarde u tijdens het gehoor van 4 augustus dat uzelf en uw vader er niet in geslaagd waren uw

zus effectief te slaan toen jullie in het ziekenhuis hadden vernomen dat ze zwanger was geworden. U

legde uit dat de aanwezige dokter, maar later ook nog ander personeel en zelfs politie, jullie hebben

kunnen tegenhouden en haar niet aan te vallen (zie gehoorverslag CGVS 4 augustus 2015, vragen 37

en 38). Tijdens het gehoor van 4 juni 2015 verklaarde u echter uitdrukkelijk dat jullie beiden uw zus

hadden geslagen. U voegde er nog aan toe dat jullie later door de politie voor verhoor werden

meegenomen precies omdat jullie uw zus hadden geslagen (zie gehoorverslag CGVS 4 juni 2015, vraag

55). U werd geconfronteerd met uw tegenstrijdige verklaringen. U antwoordde er zeker van te zijn dat u

haar niet had geslagen, maar voegde eraan toe niet zeker te zijn over uw vaders aandeel. U kon het

zich allemaal niet meer zo goed herinneren (zie gehoorverslag CGVS 4 augustus 2015, vragen 49-51).

Deze uitleg kan niet overtuigen, want uw verklaringen blijven tegenstrijdig, zelfs als men ervan uit zou

gaan dat uw vader er mogelijkerwijze wel in geslaagd was uw zus fysiek aan te vallen.

Tijdens het gehoor van 4 juni 2015 verklaarde u dat uw vader zijn drie broers de dag na het incident in

het ziekenhuis had bijeengeroepen bij jullie thuis (zie gehoorverslag CGVS 4 juni 2015, vraag 57).

Tijdens het gehoor van 4 augustus 2015 verklaarde u dat het twee à drie dagen na het incident in het

ziekenhuis was. U werd hiermee geconfronteerd. U antwoordde dat het in ieder geval in die periode

moet geweest zijn. U lichtte toe dat u de dag zelf van het incident ook had meegeteld als een dag. Deze

uitleg overtuigt niet. Bovendien mag van u redelijkerwijze verwacht worden dat u deze dag goed in de

tijd kan situeren aangezien op die dag werd beslist dat u de familie-eer diende te herstellen door uw zus

en haar vriend om het leven te brengen, wat toch wel een niet geringe opdracht was die u te beurt viel.

Dit moet op u een diepe indruk hebben nagelaten, temeer u als gevolg van deze beslissing uiteindelijk

heeft beslist het land te verlaten.

In verband met de zitting voor de rechtbank legde u eveneens incoherente verklaringen af. Tijdens het

gehoor van 4 juni 2015 verklaarde u dat tijdens deze zitting het Openbaar Ministerie jullie meedeelde

dat de vriend van uw zus bekentenissen had afgelegd en ook dat hij instemde met een huwelijk in de

nabije toekomst. Uw vader zou hierop gereageerd hebben dat hij met dit huwelijk akkoord was en ook

dat hij hen voortaan dan met rust zou laten (zie gehoorverslag CGVS 4 juni 2015, vraag 57). Tijdens het

gehoor van 4 augustus 2015 verklaarde u iets heel anders over wat er inhoudelijk tijdens deze zitting

werd verklaard door het Openbaar Ministerie, meerbepaald dat uw vader zijn toestemming had gegeven

voor het huwelijk. Nochtans werd dit volgens de versie van de feiten die u tijdens het gehoor van 4 juni

2015 had gegeven pas bekend tijdens deze zitting en niet hieraan voorafgaand. U werd hiermee

geconfronteerd. U verklaarde nu dat u min of meer dezelfde verklaringen had afgelegd. U lichtte ook toe

dat u last heeft van concentratieproblemen (zie gehoorverslag CGVS 4 augustus 2015, vraag 88).

Deze uitleg volstaat andermaal niet. Uw opeenvolgende versies van dezelfde feiten verschillen erg van

elkaar.

Tijdens het gehoor van 4 juni 2015 verklaarde u dat uw zus en haar vriend ongeveer twee dagen na de

zitting voor de rechtbank officieel met elkaar huwden (zie gehoorverslag CGVS 4 juni 2015, vraag 60),

terwijl u tijdens het gehoor van 4 augustus 2015 verklaarde dat dit ongeveer een week of tien dagen na

deze rechtszitting heeft plaatsgevonden. U werd hiermee geconfronteerd. U vroeg zich luidop af of u

werkelijk had gesproken over twee dagen tijdens het vorige gehoor. Vervolgens lichtte u toe dat de hele

reeks gebeurtenissen van de dag van het eerste incident tot de dag van het huwelijk in totaal maar een

tiental dagen in beslag heeft genomen, waarmee u dus eerder de versie van de feiten zoals

weergegeven tijdens het gehoor van 4 juni 2015 bevestigde (zie gehoorverslag CGVS 4 augustus 2015,

vragen 95-97). Wat er ook van zij, uw verklaringen blijven incoherent.

Tenslotte legde u nog opvallende tegenstrijdige verklaringen af over wat er precies gebeurde nadat u uw

vader had meegedeeld dat u niet langer uw zus en haar vriend wilde vermoorden. Tijdens het gehoor

verklaarde u dat uw vader razend kwaad werd, u begon te slaan met zijn tulband en tenslotte er ook

mee dreigde u te zullen vermoorden. Hij zou zijn geweer hebben gehaald en ermee gedreigd hebben u

ter plekke te zullen doodschieten (zie gehoorverslag CGVS 4 juni 2015, vragen 72-74). Tijdens het

gehoor van 4 augustus 2015 ontkende u uitdrukkelijk dat uw vader op dat moment met een geweer in

zijn hand ermee dreigde u ter plekke te zullen vermoorden. Wel zou hij ermee gedreigd hebben u te

zullen vermoorden als u niet binnen de maand de moorden op uw zus en haar echtgenoot had

uitgevoerd. U werd geconfronteerd met deze tegenstrijdige verklaringen. U antwoordde hierop dat op
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een later tijdstip uw vader wel degelijk met een geweer in de hand ermee dreigde u te zullen

doodschieten (zie gehoorverslag CGVS 4 augustus 2015, vragen 117-119). Deze uitleg van u

overtuigt allerminst. Opnieuw dient immers vastgesteld te worden dat uw opeenvolgende verklaringen

sterk uiteenlopen.

Omwille van bovenstaande tegenstrijdige verklaringen wordt uw algehele geloofwaardigheid heel erg

aangetast.

Bovendien legde u nog een aantal opmerkelijke verklaringen af die de oprechtheid van uw relaas

verder ondermijnen. Zo liet u tijdens het gehoor van 4 augustus 2015 optekenen dat er aangaande de

feiten waarover u verklaringen aflegde, helemaal niets was terug te vinden op ‘facebook’. U lichtte toe

dat mensen op facebook hierover pas berichten als alle informatie bekend is over wie de dader is van

de feiten (zie gehoorverslag CGVS 4 augustus 2015, vraag 11). Deze uitleg kan allerminst overtuigen.

Deze gebeurtenissen moeten een enorme impact gehad hebben op een aantal mensen. Het is zonder

meer ongeloofwaardig dat men hierover niet zou berichten omdat men nog niet over alle mogelijke

informatie beschikt. In ditzelfde verband is het opmerkelijk dat u uw facebookaccount niet meer geopend

krijgt. U gaf hiervoor als verklaring dat u in België over een andere gsm beschikt en dat u uw paswoord

van uw facebookaccount was vergeten. Deze uitleg kan niet aanvaard worden. Immers het volstaat in

dat geval om een nieuw paswoord aan te vragen. U werd hiermee geconfronteerd. U ontkende dit

laatste niet, maar u voegde eraan toe dat u uw facebookaccount liever niet wilde openen omdat

u vreesde anders getraceerd te kunnen worden door de Jordaanse politie of door uw familie. Wanneer u

even later wordt gevraagd om uw naam in te geven in facebook, verklaarde u zich niet meer te

herinneren onder welke naam u zich heeft geregistreerd. U lichtte toe dat u niet erg vertrouwd bent met

facebook (zie gehoorverslag CGVS 4 augustus 2015, vragen 12-16). Dit alles komt weinig

geloofwaardig over temeer daar u tijdens het gehoor van 4 juni 2015 verklaard heeft regelmatig contact

te hebben gehad met W.(…) en dit via facebook, meerbepaald via messenger hetwelk gelinkt is aan uw

facebookprofiel (zie gehoorverslag CGVS 4 juni 2015, vragen 86-89).

Verder is het zeer opmerkelijk dat u naar eigen zeggen op relatief korte tijd een bocht van 180 graden

heeft genomen wat betreft uw houding ten aanzien van de familie-eer. Daar waar u aanvankelijk nog uw

zus letterlijk te lijf wilde gaan om haar te vermoorden omwille van de geschonden familie-eer, bent u op

een aantal weken tijd volledig tot inkeer gekomen en zegt u zelfs zich geen enkele situatie te kunnen

inbeelden waarbij u opnieuw zo agressief zou reageren als dat u deed ten aanzien van uw eigen zus

(zie gehoorverslag CGVS 4 juni 2015, vragen 107-110 en 124-127). Dat u op zo'n korte tijd zo

fundamenteel anders denkt over de familie-eer is weinig geloofwaardig temeer daar iemands houding in

dit verband gebaseerd is op diepgewortelde tradities en denkpatronen, die men niet zo maar kan

negeren, iets wat u later tijdens het gehoor ook letterlijk toegeeft (zie gehoorverslag CGVS 4 juni 2015,

vraag 138).

Verder is het opvallend dat u volledig heeft gebroken met uw vriendin L.(…). Volgens uzelf is het

onmogelijk om jullie relatie verder te zetten omdat u nooit meer kan terugkeren naar Jordanië omwille

van uw probleem. Wat er ook van zij, het is opmerkelijk dat u zelfs elke vorm van contact met uw

vriendin L.(…) heeft verbroken, temeer daar zij een goede vriendin is van uw zus S.(…). Het is dan ook

onbegrijpelijk dat u niet met uw vriendin L.(…) contact heeft gezocht teneinde meer concrete informatie

te bekomen over wat er precies met uw zus, haar man, en haar kindje is gebeurd. U antwoordde hierop

dat u niet meer informatie nodig heeft dat hetgeen u reeds had vernomen, namelijk dat uw zus gewond

was geraakt bij de beschieting en dat haar echtgenoot was doodgeschoten. U werd erop gewezen dat u

evenwel weinig details kan geven over de precieze toedracht van de feiten. U repliceerde hierop dat u

deze details niet te weten wilde komen precies omdat het probleem u zo persoonlijk raakte

(zie gehoorverslag CGVS 4 juni 2015, vragen 186-195). Deze uitleg overtuigt niet. Men mag immers

redelijkerwijze verwachten dat u zo veel mogelijk informatie wil bekomen over de feiten die zijn gebeurd,

omdat het u persoonlijk aanbelangt en omdat uw asielrelaas hierop gebaseerd is.

Omwille van bovenstaande redenen wordt uw asielrelaas ongeloofwaardig geacht.

U hebt niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in overeenstemming

met het Vluchtelingenverdrag. Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op deze elementen teneinde

aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. U brengt

geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in uw land van herkomst sprake is van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet. Er zijn dan ook geen elementen in het dossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Ter staving van uw asielrelaas legde u enkele dagen na het gehoor van 4 augustus 2015 nog een

document van de correctionele rechtbank van Erbed voor. In dit document is geschreven dat op basis

van getuigenissen u als dader wordt beschouwd van de poging tot moord en de moord op uw zus en

haar echtgenoot. Verder wordt in dit gerechtelijk document opdracht gegeven aan de
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veiligheidsdiensten van het land om u te arresteren. Er rijzen evenwel twijfels omtrent de herkomst en

de authenticiteit van dit document. Vooreerst is allerminst duidelijk hoe u er in geslaagd bent om dit

document te bemachtigen. Op basis van de inhoud van het document lijkt het immers een intern

document te zijn dat bestemd is voor de veiligheidsdiensten van Jordanië. In ditzelfde verband is het

opmerkelijk dat u tijdens het gehoor van 4 augustus nog laat optekenen dat uw contactpersoon (W.(…))

had laten weten dat hij niet in staat was om bewijsstukken voor te leggen (zie gehoorverslag CGVS 4

augustus 2015, vraag 8), maar dat u zes dagen na dit gehoor plots wel bovengenoemd gerechtelijk

document voorlegde. Het is erg opmerkelijk dat u dit document dan niet al veel eerder zou hebben

kunnen bekomen. Daarenboven houdt het ook geen enkele steek dat u, die al een tijdlang in het

buitenland vertoefde, zou verdacht worden van de moord, terwijl de aanwezige mannelijke familieleden

van het gezin (uw vader en ooms) van alle verdenking zijn gezuiverd. Dit is totaal onlogisch en er is

daarom ook geen enkele reden te bedenken waarom u niet in staat zou zijn uw onschuld aan te tonen,

mocht er al enig geloof aan dit aspect van uw relaas worden gehecht. Overigens legt u geen enkel begin

van bewijs betreffende uw identiteit voor waardoor evenmin met zekerheid kan worden gesteld dat dit

gerechtelijk stuk op u van toepassing is.

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 schending van artikel 2, §2 en §3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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), het beginsel van behoorlijk bestuur dat bij de

administratie berust bij het voorbereiden en opmaken van een administratieve beslissing, artikel 3 van

het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

(EVRM), artikel 17 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en artikel 4 van

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

van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins

internationale bescherming behoeft, tracht verzoeker, na een theoretische uiteenzetting over de

motiveringsplicht, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de zorgvuldigheidsplicht, de

motieven van de bestreden beslissingen te verklaren of te weerleggen.

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

helemaal geen rekening heeft gehouden met de sociale en culturele context waarin de problemen

gerezen zijn, namelijk de traditie om de oneer verbonden aan een relatie en een zwangerschap buiten

een huwelijk te wreken met de dood. Verzoeker wijst er in dit verband op dat in de Islam relaties voor

het huwelijk niet toegelaten zijn, onzuiver zijn en niet door een navolgend huwelijk kunnen

geregulariseerd worden. Ook de kinderen uit zulke relatie zijn onzuiver. Volgens verzoeker gaat het

Commissariaat-generaal voorbij aan de essentie van de problematiek omwille van een heel

oppervlakkig onderzoek dat evenmin rekening heeft gehouden met de strijdige gevoelens die hem

volledig destabiliseren, strijdige gevoelens die de resultante zijn van zijn confrontatie met twee culturen

die volledig andere waarden waarderen.

Verzoeker wijst er voorts op dat artikel 17 van het in het middel omschreven koninklijk besluit van 11 juli

2003 de ambtenaar, indien hij tijdens het verhoor vaststelt dat de asielzoeker tegenstrijdige verklaringen

heeft afgelegd, verplicht de asielzoeker hierop te wijzen tijdens het verhoor en zijn reactie hierop te

noteren. Verzoeker stelt dat de bestreden beslissing eigenlijk enkel gebaseerd is op tegenstrijdigheden

of omissies tussen zijn verklaringen bij het Commissariaat-generaal en op onduidelijkheden. Nochtans,

heeft de dossierbehandelaar zich volgens verzoeker nergens de moeite getroost om hem te

confronteren met al deze kritiek, “rekening houdende met de sociale en culturele afkomst van

verzoekende partij”.

Verzoeker stelt dat hij nooit heeft beweerd dat hij zijn zus geslagen heeft in het ziekenhuis, hoewel hij

moet toegeven dat zijn onmiddellijke reactie was zijn zus te willen doden. Hij was woedend en

reageerde met geweld. Objectief dient echter te worden vastgesteld dat de gebeurtenis bliksemsnel

verliep vermits de politie onmiddellijk kon tussenkomen, aldus verzoeker, die stelt geen precieze

herinnering te hebben van “hoe ver” hij heeft kunnen geraken en of hij uiteindelijk zijn zus al dan niet
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heeft kunnen raken. Zijn latere analyse van zijn gedrag, zijn twijfels omtrent wat al dan niet

gerechtvaardigd is, zijn tweevoudige schuldgevoel ten aanzien van zijn zus en de familiale waarden

dragen evenmin bij om een objectief beeld te krijgen van wat op enkele seconden gebeurde, aldus

verzoeker, die benadrukt dat hij sowieso in shocktoestand was en stelt dat de dossierbehandelaar enkel

is blijven stilstaan bij de vastgestelde tegenstrijdigheden zonder enige poging te ondernemen om hem te

begrijpen.

Dezelfde opmerking dient volgens verzoeker te worden geformuleerd aangaande de chronologische

tegenstrijdigheid omtrent de vergadering na het incident in het ziekenhuis en de dag van het huwelijk

van zijn zus. Deze tegenstrijdigheid is volgens verzoeker bovendien niet belangrijk en niet van dien aard

om de bestreden beslissing te staven.

Wat betreft de reactie van zijn vader, voert verzoeker aan dat hij slachtoffer was van het geweld van

zijn vader, hetgeen hij echter als normaal aanvaardde, en dat hij het bijzonder moeilijk heeft om de

bedreigingen en gewelddaden van zijn vader te synthetiseren en weer te geven.

Verzoeker vervolgt dat de beoordeling van zijn gedrag ten aanzien van zijn vriendin L. heel subjectief is

en niet van die aard is om de beslissing te staven. Dat L. een goede vriendin was van zijn zus is volgens

verzoeker eerder een bijkomend element om ernstig te mogen oordelen dat er geen relatie meer

mogelijk is. Immers, hoe kan een vriendin van de zus aannemen en vergeven dat haar vriend er aan

gedacht heeft haar goede vriendin te vermoorden, aldus verzoeker, die hieraan toevoegt dat L. hierbij

evengoed zijn potentiële agressiviteit heeft kunnen vaststellen.

Verzoeker volhardt dat hij thans zowel de autoriteiten als zijn familie vreest. De vervolgingen die

opgestart werden door de autoriteiten zijn ernstig en ondanks het feit dat hij zich op het ogenblik van de

moord in België bevond, vreest verzoeker dat hij zijn onschuld niet zal kunnen bewijzen. Hij verliet het

land illegaal en zijn intenties ten aanzien van zijn zus werden door ooggetuigen vastgesteld. Ook de

rechtbank heeft reeds kennis van zijn voornemens. Zijn vader en ooms hebben hem immers als

moordenaar aangegeven. Dat hij de moordenaar zou zijn stemt volgens verzoeker overeen met hetgeen

sociaal en cultureel als “normaal” wordt aanzien. Officieel heeft de oudste zoon de oneer gewroken

zoals het hoort. De zoon is een goede zoon die de traditie nakomt en respect betoont ten aanzien van

zijn vader en het gezin. Dit zou niet het geval zijn indien de werkelijke moordenaar zou worden

geïdentificeerd. Verzoeker stelt dat hij helemaal geen steun kan vinden bij zijn gezin om zijn onschuld te

bewijzen en vreest derhalve te worden veroordeeld voor een daad die hij niet gesteld heeft. Met deze

veroordeling, die zijn gezin sociaal in de eer zal herstellen, zal zijn gezin zich volgens verzoeker echter

niet tevreden stellen vermits hij zijn plicht niet heeft vervuld. Indien hij zijn onschuld toch probeert te

bewijzen bij de autoriteiten, wordt dit voor zijn gezin een bijkomende oneer, vermits officieel en

openbaar zal blijken dat hij zijn opdracht en plicht niet heeft vervuld. Zijn gezin heeft dan een

bijkomende reden om hem te doden, aldus verzoeker, die nog stelt niet te weten welk standpunt hij zou

innemen in geval van terugkeer naar zijn land: zich proberen te weren of zich als de moordenaar aan te

geven. Beide opties brengen zijn leven in het gevaar.

Voorts laakt verzoeker dat de door hem neergelegde documenten, waarvan de authenticiteit volgens

hem niet wordt betwist, inhoudelijk niet werden onderzocht terwijl zij nochtans volledig het bestaan van

een gegronde vrees in zijn hoofde bevestigen.

Tot slot meent verzoeker dat de bestreden beslissing geen enkele reden aangeeft waarom in casu de

subsidiaire beschermingsstatus bepaald bij artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet niet kan

worden toegekend, gelet op zijn hoger beschreven profiel. Verzoeker vreest om voormelde redenen het

slachtoffer te worden van een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van

herkomst.

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.2.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) hij

tegenstrijdige verklaringen aflegt over het feit of hijzelf en zijn vader al dan niet zijn zus hebben

geslagen toen zij in het ziekenhuis hadden vernomen dat zij zwanger was geworden, (ii) hij incoherente

verklaringen aflegt over het tijdstip waarop zijn vader na het incident in het ziekenhuis zijn drie broers

had bijeengeroepen, terwijl nochtans mag worden verwacht dat hij deze dag goed in de tijd kan situeren

aangezien op die dag werd beslist dat hij de familie-eer diende te herstellen door zijn zus en haar vriend

om het leven te brengen, wat een niet geringe opdracht was die hem te beurt viel die op hem een diepe
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indruk moet hebben nagelaten, temeer hij als gevolg van deze beslissing uiteindelijk heeft beslist het

land te verlaten, (iii) hij tevens incoherente verklaringen aflegt in verband met de zitting voor de

rechtbank, (iv) ook zijn verklaringen over het tijdstip waarom zijn zus en haar vriend officieel met elkaar

huwden incoherent zijn, (v) hij opvallend tegenstrijdige verklaringen aflegt over wat er precies gebeurde

nadat hij zijn vader had meegedeeld dat hij niet langer zijn zus en haar vriend wilde vermoorden, (vi) zijn

verklaring dat er aangaande de feiten waarover hij verklaringen aflegde helemaal niets terug te vinden

was op facebook omdat mensen hierover pas berichten als alle informatie bekend is over wie de dader

is van de feiten allerminst kan overtuigen daar deze gebeurtenissen een enorme impact moeten gehad

hebben op een aantal mensen en het zonder meer ongeloofwaardig is dat men hierover niet zou

berichten omdat men nog niet over alle mogelijke informatie beschikt, en zijn beweringen dat hij zijn

facebookprofiel niet meer geopend krijgt, dat hij zijn facebookprofiel liever niet wilde openen omdat hij

vreesde getraceerd te kunnen worden door de Jordaanse overheid of door zijn familie, dat hij zich niet

meer kan herinneren onder welke naam hij zich heeft geregistreerd en dat hij niet erg vertrouwd is met

facebook weinig geloofwaardig overkomen, temeer hij verklaard heeft via messenger gelinkt aan zijn

facebookprofiel regelmatig contact te hebben gehad met zijn vriend W., (vii) het ongeloofwaardig is dat

hij naar eigen zeggen op relatief korte tijd een bocht van 180 graden heeft genomen wat betreft zijn

houding ten aanzien van de familie-eer, temeer iemands houding in dit verband gebaseerd is op

diepgewortelde tradities en denkpatronen die men niet zo maar kan negeren, (viii) het opvallend is dat

hij volledig heeft gebroken met zijn vriendin L., temeer zij een goede vriendin is van zijn zus S. zodat het

onbegrijpelijk is dat hij niet met zijn vriendin L. contact heeft gezocht teneinde meer concrete informatie

te bekomen over wat er precies met zijn zus, haar man en haar kindje is gebeurd, (ix) hij zich niet kan

steunen op zijn ongeloofwaardig asielrelaas om aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer

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

§2, a) en b) van de vreemdelingenwet en hij geen elementen aanbrengt waaruit zou moeten blijken dat

er in zijn land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin

van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet en (x) twijfels rijzen omtrent de herkomst en de

authenticiteit van het door hem neergelegde document van de correctionele rechtbank van Erbed daar

het allerminst duidelijk is hoe hij er in geslaagd is om dit document te bemachtigen vermits het op basis

van de inhoud ervan een intern document lijkt te zijn dat bestemd is voor de veiligheidsdiensten van

Jordanië, het daarenboven geen enkele steek houdt dat hij, die al een tijdlang in het buitenland

vertoefde, zou verdacht worden van de moord terwijl de aanwezige mannelijke familieleden van het

gezin (zijn vader en ooms) van alle verdenking zijn gezuiverd en er dan ook geen enkele reden te

bedenken is waarom hij niet in staat zou zijn om zijn onschuld aan te tonen, mocht er al enig geloof aan

dit aspect van zijn relaas worden gehecht, en hij bovendien geen enkel begin van bewijs betreffende zijn

identiteit voorlegt waardoor evenmin met zekerheid kan worden gesteld dat dit gerechtelijk stuk op hem

van toepassing is.

2.2.2. 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 31 augustus 2015 (CG nr. 1511513), 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).
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2.3. De Raad benadrukt vooreerst dat van verzoeker, die beweert te vrezen voor zijn vrijheid en leven

en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat hij afdoende

coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt, en dat hij de feiten die de aanleiding vormden

voor zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn

asielrelaas, op een zorgvuldige en geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond ervan kan worden

nagegaan of er in zijn hoofde aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie dan wel van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden beslissing heeft verzoeker evenwel manifest

tegenstrijdige en onaannemelijke verklaringen afgelegd over essentiële elementen in zijn relaas zodat

de Raad dient vast te stellen dat verzoekers verklaringen als begin van bewijs iedere positieve

overtuigingskracht ontberen.

De Raad stelt vast dat verzoeker niet betwist dat hij tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. Hij tracht

deze in voorliggend verzoekschrift evenwel te vergoelijken en te minimaliseren. Verzoeker onderneemt

daarbij echter geen ernstige poging om het geheel van de motieven van de bestreden beslissing, die

pertinent en draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht

wordt besloten tot de ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas, 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.

2.3.1. Immers, waar verzoeker stelt dat hij nooit heeft beweerd dat hij zijn zus geslagen heeft in het

ziekenhuis, hoewel hij moet toegeven dat zijn onmiddellijke reactie was zijn zus te willen doden, dat hij

op dat ogenblik woedend was en reageerde met geweld, dat de gebeurtenis echter bliksemsnel verliep

vermits de politie onmiddellijk kon tussenkomen en dat hij geen precieze herinnering heeft van “hoe ver”

hij heeft kunnen geraken en of hij uiteindelijk zijn zus al dan niet heeft kunnen raken, kan hij bezwaarlijk

ernstig worden genomen. Verzoeker kan thans niet in redelijkheid volhouden dat hij zich niet zou

herinneren of hij zijn zus al dan niet zou geslagen hebben. Dit klemt des te meer daar zijn eerdere

verklaringen in dit verband, hoewel manifest tegenstrijdig, duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar zijn

en hieruit niet de minste twijfel over zijn eigen daden blijkt: “Zo verklaarde u tijdens het gehoor van 4

augustus dat uzelf en uw vader er niet in geslaagd waren uw zus effectief te slaan toen jullie in het

ziekenhuis hadden vernomen dat ze zwanger was geworden. U legde uit dat de aanwezige dokter, maar

later ook nog ander personeel en zelfs politie, jullie hebben kunnen tegenhouden en haar niet aan

te vallen (zie gehoorverslag CGVS 4 augustus 2015, vragen 37 en 38). Tijdens het gehoor van 4 juni

2015 verklaarde u echter uitdrukkelijk dat jullie beiden uw zus hadden geslagen. U voegde er nog aan

toe dat jullie later door de politie voor verhoor werden meegenomen precies omdat jullie uw zus hadden

geslagen (zie gehoorverslag CGVS 4 juni 2015, vraag 55). U werd geconfronteerd met uw tegenstrijdige

verklaringen. U antwoordde er zeker van te zijn dat u haar niet had geslagen, maar voegde eraan toe

niet zeker te zijn over uw vaders aandeel. U kon het zich allemaal niet meer zo goed herinneren (zie

gehoorverslag CGVS 4 augustus 2015, vragen 49-51). Deze uitleg kan niet overtuigen, want uw

verklaringen blijven tegenstrijdig, zelfs als men ervan uit zou gaan dat uw vader er mogelijkerwijze wel in

geslaagd was uw zus fysiek aan te vallen.” Het is de Raad overigens niet duidelijk op welke wijze

verzoekers latere analyse van zijn gedrag, zijn twijfels omtrent wat al dan niet gerechtvaardigd is en zijn

tweevoudige schuldgevoel ten aanzien van zijn zus en de familiale waarden hem zouden verhinderd

hebben om eensluidende, correcte en waarheidsgetrouwe verklaringen af te leggen, noch hoe deze

elementen ertoe zouden geleid hebben dat hij zich niet meer zou herinneren of hij zijn zus al dan niet

heeft geslagen toen hij in het ziekenhuis had vernomen dat zij zwanger was geworden.

2.3.2. Daarnaast wijst de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen er terecht op dat

(i) verzoeker incoherente verklaringen aflegt over het tijdstip waarop zijn vader na het incident in het

ziekenhuis zijn drie broers had bijeengeroepen, terwijl nochtans mag worden verwacht dat hij deze dag

goed in de tijd kan situeren aangezien op die dag werd beslist dat hij de familie-eer diende te herstellen

door zijn zus en haar vriend om het leven te brengen, wat een niet geringe opdracht was die hem te

beurt viel die op hem een diepe indruk moet hebben nagelaten, temeer hij als gevolg van deze

beslissing uiteindelijk heeft beslist het land te verlaten en (ii) ook zijn verklaringen over het tijdstip

waarom zijn zus en haar vriend officieel met elkaar huwden incoherent zijn. Verzoeker komt in

voorliggend verzoekschrift niet verder dan te stellen dat deze tegenstrijdigheden niet belangrijk zijn en

niet van die aard zijn om de bestreden beslissing te dragen. Het louter minimaliseren van de

vastgestelde tegenstrijdigheden, die - in tegenstelling tot wat verzoeker suggereert - betrekking hebben

op essentiële elementen die raken aan de kern van zijn relaas, is evenwel niet afdoende om deze te
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ontkrachten. De motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing blijven dan ook

onverminderd staande en worden beschouwd als zijnde hier hernomen.

2.3.3. De Raad stelt vast dat verzoeker de motieven volledig ongemoeid laat waar in de bestreden

beslissing correct wordt uiteengezet als volgt: “In verband met de zitting voor de rechtbank legde u

eveneens incoherente verklaringen af. Tijdens het gehoor van 4 juni 2015 verklaarde u dat tijdens deze

zitting het Openbaar Ministerie jullie meedeelde dat de vriend van uw zus bekentenissen had afgelegd

en ook dat hij instemde met een huwelijk in de nabije toekomst. Uw vader zou hierop gereageerd

hebben dat hij met dit huwelijk akkoord was en ook dat hij hen voortaan dan met rust zou laten (zie

gehoorverslag CGVS 4 juni 2015, vraag 57). Tijdens het gehoor van 4 augustus 2015 verklaarde u iets

heel anders over wat er inhoudelijk tijdens deze zitting werd verklaard door het Openbaar Ministerie,

meerbepaald dat uw vader zijn toestemming had gegeven voor het huwelijk. Nochtans werd dit volgens

de versie van de feiten die u tijdens het gehoor van 4 juni 2015 had gegeven pas bekend tijdens deze

zitting en niet hieraan voorafgaand. U werd hiermee geconfronteerd. U verklaarde nu dat u min of meer

dezelfde verklaringen had afgelegd. U lichtte ook toe dat u last heeft van concentratieproblemen (zie

gehoorverslag CGVS 4 augustus 2015, vraag 88). Deze uitleg volstaat andermaal niet. Uw

opeenvolgende versies van dezelfde feiten verschillen erg van elkaar.” Ook deze motieven blijven

derhalve overeind en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

2.3.4. Met het verweer dat hij het slachtoffer was van het geweld van zijn vader, hetgeen hij echter als

normaal aanvaarde, en dat hij het bijzonder moeilijk heeft om de bedreigingen en gewelddaden van zijn

vader te synthetiseren en weer te geven, brengt verzoeker voorts geen valabele uitleg bij die zijn

tegenstrijdige verklaringen over wat er precies gebeurde nadat hij zijn vader had meegedeeld dat hij niet

langer zijn zus en haar vriend wilde vermoorden kan uitklaren. Zo deze gebeurtenissen op enige

waarheid zouden berusten, kan in alle redelijkheid van verzoeker worden verwacht dat hij eenduidige

verklaringen kan afleggen over het feit of zijn vader hem op dat ogenblik al dan niet met een geweer

heeft bedreigd. Dat verzoekers verklaringen ook op dit vlak sterk uiteenlopen, zoals correct wordt

toegelicht in de bestreden beslissing, doet andermaal afbreuk aan zijn algehele geloofwaardigheid.

2.3.5. Het geheel van voorgaande tegenstrijdigheden doet op fundamentele wijze afbreuk aan de

geloofwaardigheid van het door verzoeker uiteengezette vluchtrelaas.

Waar verzoeker aanvoert dat de dossierbehandelaar hem in strijd met artikel 17 van het in het middel

omschreven koninklijk besluit van 11 juli 2003 niet heeft geconfronteerd met de strijdigheden tussen zijn

opeenvolgende verklaringen, mist deze kritiek feitelijke grondslag. Uit de lezing van de gehoorverslagen

blijkt immers ontegensprekelijk dat verzoeker tijdens het tweede gehoor werd geconfronteerd met de

afwijkende verklaringen die hij tijdens het eerste gehoor heeft afgelegd en dat hij de kans heeft

gekregen om hierop te reageren.

2.3.6. Voorts kan verzoeker niet worden gevolgd waar hij betoogt dat het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen helemaal geen rekening heeft gehouden met de sociale en culturele

context waarin de problemen gerezen zijn, namelijk de traditie om de oneer verbonden aan een relatie

en een zwangerschap buiten een huwelijk te wreken met de dood. Het is precies in deze context dat het

volstrekt ongeloofwaardig moet worden geacht dat verzoeker naar eigen zeggen op relatief korte tijd

een bocht van 180 graden heeft genomen wat betreft zijn houding ten aanzien van de familie-eer. De

Raad treedt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bij waar deze in dit

verband oordeelt als volgt: “(…) Daar waar u aanvankelijk nog uw zus letterlijk te lijf wilde gaan om haar

te vermoorden omwille van de geschonden familie-eer, bent u op een aantal weken tijd volledig tot

inkeer gekomen en zegt u zelfs zich geen enkele situatie te kunnen inbeelden waarbij u opnieuw zo

agressief zou reageren als dat u deed ten aanzien van uw eigen zus (zie gehoorverslag CGVS 4 juni

2015, vragen 107-110 en 124-127). Dat u op zo'n korte tijd zo fundamenteel anders denkt over de

familie-eer is weinig geloofwaardig temeer daar iemands houding in dit verband gebaseerd is op

diepgewortelde tradities en denkpatronen, die men niet zo maar kan negeren, iets wat u later tijdens het

gehoor ook letterlijk toegeeft (zie gehoorverslag CGVS 4 juni 2015, vraag 138).” Verzoeker geeft in

voorliggend verzoekschrift geen valabele uitleg voor deze drastische wijziging in zijn houding. Immers,

waar hij betoogt dat hij steeds geconfronteerd is geweest met strijdige gevoelens ten aanzien van de

situatie en dat bij het nemen van de bestreden beslissing geen rekening werd gehouden met deze

strijdige gevoelens die hem volledig destabiliseren, dient erop gewezen dat uit verzoekers uiteenzetting

in het verzoekschrift blijkt dat deze strijdige gevoelens slechts het resultaat zijn van zijn confrontatie met

twee culturen die volledig andere waarden waarderen, dat hij zijn reactie en zijn “wilde” gedrag ten

aanzien van zijn zus en haar partner als de enige normale reactie op de gegeven context zag en dat hij
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pas sedert zijn aankomst in België de culturele waarden die hem van kinds af aan geleerd werden en

die ook als de enige mogelijke waarden werden aanzien betwijfelt en ook open staat voor andere

levenswaarden. Het is de Raad dan ook niet duidelijk op welke wijze verzoeker met de argumentatie in

het verzoekschrift meent een verklaring te kunnen bieden voor de radicale wijziging in zijn houding op

het ogenblik dat hij zich nog in Jordanië bevond.

2.3.7. Waar verzoeker nog tracht te verklaren waarom er tussen hem en zijn vriendin L. geen relatie

meer mogelijk is, stellende dat L. een goede vriendin was van zijn zus, dat zij zijn potentiële agressiviteit

heeft kunnen vaststellen en dat zij niet zal kunnen vergeven dat haar vriend er aan gedacht heeft om

haar goede vriendin te vermoorden, geeft hij geen aanvaardbare verklaring waarom hij geen contact

met L. heeft gezocht teneinde meer concrete informatie te bekomen over wat er precies met zijn zus,

haar man en haar kindje is gebeurd. Het is immers niet omdat de relatie om welke reden ook niet wordt

verdergezet dat L. verzoeker niet te woord zou willen staan om hem informatie te verschaffen over het

lot van zijn zus. Dit klemt des te meer daar uit verzoekers verklaringen blijkt dat het precies onder

invloed van L. was dat hij ervan zou hebben afgezien om zijn zus en haar echtgenoot te vermoorden.

Het is dan ook opmerkelijk dat verzoeker elke vorm van contact met L. heeft verbroken, terwijl zij

nochtans een van de personen is van wie hij meer details zou kunnen bekomen over de precieze

toedracht van de feiten. Zoals terecht wordt opgemerkt in de bestreden beslissing, mag redelijkerwijs

van verzoeker worden verwacht dat hij zo veel mogelijk informatie wil bekomen over de feiten die zijn

gebeurd, omdat het hem persoonlijk aanbelangt en omdat zijn asielrelaas hierop is gebaseerd.

Verzoekers gebrek aan initiatief om dienaangaande bij zijn vriendin L. informatie te vergaren, wijst naar

het oordeel van de Raad op een manifest gebrek aan interesse, hetgeen andermaal de

geloofwaardigheid van zijn relaas ondermijnt.

2.3.8. De Raad stelt vast dat verzoeker op generlei wijze de motieven van de bestreden beslissing

betwist waar wordt geoordeeld dat (i) zijn verklaring dat er aangaande de feiten waarover hij

verklaringen aflegde helemaal niets terug te vinden was op facebook omdat mensen hierover pas

berichten als alle informatie bekend is over wie de dader is van de feiten allerminst kan overtuigen daar

deze gebeurtenissen een enorme impact moeten gehad hebben op een aantal mensen en het zonder

meer ongeloofwaardig is dat men hierover niet zou berichten omdat men nog niet over alle mogelijke

informatie beschikt en (ii) zijn beweringen dat hij zijn facebookprofiel niet meer geopend krijgt, dat hij zijn

facebookprofiel liever niet wilde openen omdat hij vreesde getraceerd te kunnen worden door de

Jordaanse overheid of door zijn familie, dat hij zich niet meer kan herinneren onder welke naam hij zich

heeft geregistreerd en dat hij niet erg vertrouwd is met facebook weinig geloofwaardig overkomen,

temeer hij verklaard heeft via messenger gelinkt aan zijn facebookprofiel regelmatig contact te hebben

gehad met zijn vriend W.. Deze motieven, die de oprechtheid van verzoekers verklaringen bijkomend

ondermijnen, blijven dan ook onverminderd staande.

2.3.9. Het door verzoeker voorgelegde document van de correctionele rechtbank van Erbed is niet van

die aard dat het de appreciatie van zijn asielaanvraag in positieve zin kan ombuigen.

Waar verzoeker meent dat aan de authenticiteit van dit document niet wordt getwijfeld, verwijst de Raad

naar de motieven van de bestreden beslissing waar dienaangaande terecht wordt opgemerkt als volgt:

“(…) Er rijzen evenwel twijfels omtrent de herkomst en de authenticiteit van dit document. Vooreerst is

allerminst duidelijk hoe u er in geslaagd bent om dit document te bemachtigen. Op basis van de inhoud

van het document lijkt het immers een intern document te zijn dat bestemd is voor de

veiligheidsdiensten van Jordanië. In ditzelfde verband is het opmerkelijk dat u tijdens het gehoor van 4

augustus nog laat optekenen dat uw contactpersoon (W.(…)) had laten weten dat hij niet in staat was

om bewijsstukken voor te leggen (zie gehoorverslag CGVS 4 augustus 2015, vraag 8), maar dat u zes

dagen na dit gehoor plots wel bovengenoemd gerechtelijk document voorlegde. Het is erg opmerkelijk

dat u dit document dan niet al veel eerder zou hebben kunnen bekomen. Daarenboven houdt het ook

geen enkele steek dat u, die al een tijdlang in het buitenland vertoefde, zou verdacht worden van

de moord, terwijl de aanwezige mannelijke familieleden van het gezin (uw vader en ooms) van alle

verdenking zijn gezuiverd. Dit is totaal onlogisch en er is daarom ook geen enkele reden te bedenken

waarom u niet in staat zou zijn uw onschuld aan te tonen, mocht er al enig geloof aan dit aspect van uw

relaas worden gehecht. Overigens legt u geen enkel begin van bewijs betreffende uw identiteit voor

waardoor evenmin met zekerheid kan worden gesteld dat dit gerechtelijk stuk op u van toepassing is.”

Met het louter volharden in zijn vrees voor zowel de autoriteiten als zijn familie en de argumentatie dat

hij, ondanks het feit dat hij zich op het ogenblik van de moord in België bevond, vreest dat hij zijn

onschuld niet zal kunnen bewijzen, dat zijn intenties ten aanzien van zijn zus immers door ooggetuigen

werden vastgesteld, dat zijn vader en ooms hem bovendien als moordenaar hebben aangegeven, dat
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het gegeven dat hij als oudste zoon de moordenaar zou zijn overeenstemt met hetgeen sociaal en

cultureel als “normaal” wordt aanzien, dat hij helemaal geen steun kan vinden bij zijn gezin om zijn

onschuld te bewijzen en dat hij derhalve vreest te worden veroordeeld voor een daad die hij niet gesteld

heeft, komt verzoeker in wezen niet verder dan het louter vasthouden aan zijn eerder afgelegde en

ongeloofwaardig bevonden verklaringen, het uiten van blote beweringen en het tegenspreken van de

bevindingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waarmee hij evenwel

niet vermag de appreciatie van het door hem neergelegde gerechtelijk document om te buigen.

De Raad benadrukt in dit verband dat aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden

toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen, wat in casu 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.

2.3.10. Aangezien in de bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende

partij worden aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd zoals blijkt uit wat

voorafgaat, schragen de gezamenlijke motieven de bestreden beslissing. Immers, 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 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, quod non in casu. 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 uitvoerig 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.

2.4.1. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b) van voormelde wet van 15

december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf.

HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De wetgever inspireerde zich voor artikel 48/4, § 2, b) op artikel 3 EVRM (Wetsontwerp tot wijziging van

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

de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, 86). Bijgevolg kan voor de

interpretatie van artikel 48/4 § 2, b) nuttig worden verwezen naar de rechtspraak van het Europees Hof

voor de Rechten van de Mens (EHRM) betreffende artikel 3 EVRM. Algemeen kan worden gesteld dat

ook het Hof het bewijs van het ernstig en reëel risico bij de verzoeker legt. Artikel 3 EVRM vereist dat

verzoeker doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij

in het land waarnaar hij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om te worden

blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 EVRM

vindt immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat hij een dergelijk

risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Een loutere bewering of eenvoudige

vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op voornoemd

artikel (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu; RvS 25

september 2002, nr. 110.626).
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Gelet op het geheel van de motieven van de bestreden beslissing, welke in voorliggend verzoekschrift

niet op dienstige wijze worden ontkracht zoals blijkt uit wat voorafgaat, 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. Er zijn derhalve

evenmin redenen voorhanden om aan te nemen dat verzoeker in zijn land van herkomst een reëel risico

loopt een behandeling te ondergaan in strijd met artikel 3 EVRM.

De Raad wijst er te dezen nog op dat verzoekers stelling als zou er in de bestreden beslissing geen

reden zijn weergegeven waarom hij niet in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus in

de zin van artikel 48/4 §2 b) van de vreemdelingenwet, feitelijke grondslag mist. Uit de eenvoudige

lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen op basis van het geheel van de motieven in de bestreden beslissing heeft besloten tot de

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 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.

2.4.2. 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.

2.5. 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 tot

twee maal toe werd gehoord. Tijdens deze interviews 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 kon 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 redelijkheidsbeginsel worden

volgehouden, aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de

motieven waarop zij is gebaseerd.

In zoverre verzoeker nog aanvoert dat de zorgvuldigheidsplicht inhoudt dat het bestuursorgaan alle

rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen moet afwegen en dat de voor de belanghebbende

nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen,

benadrukt de Raad dat zowel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen slechts gemachtigd is om een vreemdeling als vluchteling te

erkennen indien wordt aangetoond dat hij beantwoordt aan de omschrijving gegeven in artikel 1, A (2)

van het vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. De subsidiaire bescherming kan

slechts worden toegekend indien voldaan is aan de voorwaarden vervat in artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een afweging van deze

jegens de belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder voormelde zeer specifieke

declaratieve bevoegdheid.

2.6. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.7. Waar verzoeker in fine vraagt om, in ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen en

het dossier te verwijzen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wijst

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor de
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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. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.

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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen december tweeduizend vijftien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffer.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M.-C. GOETHALS


