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nr. 193 381 van 9 oktober 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 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 Syrische nationaliteit te zijn, op 29 mei 2017 heeft

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

27 april 2017, handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige

kinderen X en X.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 augustus 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 september 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat N. DESGUIN loco advocaat S.

SAROLEA en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 10 augustus 2015 en heeft zich vluchteling verklaard op 11 augustus 2015.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 29

januari 2016 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 24 maart 2016 en op 10 mei

2016.

1.3. Op 27 april 2017 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

U verklaart een etnische Koerd te zijn en de Syrische nationaliteit te bezitten. U heeft steeds in de stad

Aleppo gewoond. U vertrok op 15 juli 2015 omwille van de oorlog uit Syrië en kwam op 10 augustus

2015 in België aan. Uw meerderjarige zoon A.(…) A.(…) (CGVS X, OV X) vroeg eveneens op 11

augustus 2015 asiel aan.

Ter staving van uw asielrelaas legt u een paspoort, een identiteitskaart en een diploma van de

universiteit neer.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen geen persoonlijke vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk heeft gemaakt.

Er kan immers geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen afkomstig te zijn uit de Syrische

provincie Aleppo (CGVS, p. 3). Vooreerst wordt uw beweerde recente verblijf in Syrië ondermijnt door

de incoherente verklaringen die u, uw echtgenoot M.(…) A.(…) (O.V. X) en uw zoon A.(…) A.(…)

hierover afleggen. Uw zoon verklaarde op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat hij voor jullie

vertrek uit Syrië in de wijk Syriaan in Aleppo woonde en daarvoor twaalf tot dertien jaar in Ashrafiya

(CGVS X, verklaringen DVZ, p. 4). Op het CGVS verklaarde hij in Ashrafiya te hebben gewoond tot aan

het bombardement op het Franse ziekenhuis waarna jullie naar de wijk Syriaan zouden zijn verhuisd

(CGVS X, p. 3). Hij zou nooit ergens anders hebben gewoond (CGVS X, p. 4). Op het interview in het

kader van de intrekking van de vluchtelingenstatus (CGVS X II) stelt hij plots van eind 2011 tot midden

2013 met zijn familie in Afrin te hebben gewoond (CGVS X II, p. 3 en 5). Gevraagd waarom hij op het

DVZ en het vorige interview op het CGVS niet vermeldde bijna twee jaar in Afrin te hebben gewoond

voor jullie vertrek kan hij eerst louter meegeven “dat het toen niet werd gevraagd” waarna hij dan weer

verklaart dit wel te hebben meegegeven (CGVS X II, p. 6). Uw man verklaarde op de DVZ dan weer van

1995 tot jullie vertrek in 2015 in Ashrafiya te hebben gewoond (CGVS X, verklaringen DVZ, p. 4). Op het

CGVS verklaarde hij dan weer dat jullie na een bombardement op jullie huis naar de wijk Syriaan zijn

verhuisd (CGVS X, p. 3). U zelf verklaarde op de DVZ dat jullie steeds in Ashrafiya woonden tot jullie

anderhalf tot twee jaar voor jullie vertrek naar Syrian verhuisden (DVZ, p. 4). Op het CGVS verklaarde u

dan weer dat jullie voor jullie verhuis naar Syriaan enkele maanden in jullie dorp, Matino, hebben

gewoond (CGVS, p. 3 en CGVS II, p. 10). Dergelijke incoherente verklaringen met betrekking tot jullie

woonplaatsen voor jullie vertrek doen ernstig twijfelen aan uw recente verblijf in Syrië.

Voorts heeft u, een hoogopgeleide Koerdische vrouw, opvallend weinig kennis over de Koerdische regio

en de situatie van de Koerden in Syrië. Zo weet u niet welke partij of militie de controle heeft over de

Koerdische regio’s in Syrië sinds het ontstaan van het conflict. Wanneer u hiernaar gevraagd wordt zegt

u dat u geen Koerdische partijen in Syrië kent (CGVS, p. 7). U wordt nogmaals gevraagd of u hier enig

idee over heeft maar u kan geen bijkomende informatie geven (CGVS, p. 7). Van een hoogopgeleide

Koerdische, met trots voor haar etnische afkomst (CGVS II, p. 3), is het vreemd dat u hier geen idee van

blijkt te hebben, zeker gezien u tijdens uw vlucht uit Syrië door Koerdisch gebied bent getrokken en een

Koerdisch checkpoint passeerden (CGVS, p. 3 en 7). Uit informatie blijkt dat de Koerdische regio in

Syrië gecontroleerd wordt door de Volksbeschermingseenheid (YPG), algemeen gepercipieerd als de

gewapende vleugel van de Democratische Eenheidspartij (PYD), de grootste Koerdische partij in Syrië.

U blijkt evenmin te weten wat de naam is van de Koerdische regio in Syrië noch uit welke delen of

provincies deze regio bestaat. De Syrisch Koerdische regio staat bekend als Rojava en bestaat uit de

provincies Afrin, Kobani en Jezira. U wordt tweemaal gevraagd of deze regio een specifieke naam heeft

maar u blijkt hier niet van op de hoogte (CGVS, p. 8). U wordt er verder op gewezen dat de Syrisch

Koerdische regio opgedeeld wordt in drie delen of districten en gevraagd hoe deze heten maar u dient

het antwoord schuldig te blijven (CGVS II, p. 4).

U wordt verder gevraagd naar ontwikkelingen tijdens de laatste maanden of het laatste jaar in Syrië

met betrekking tot de Koerden waarop u aanhaalt dat sinds 2011 de Koerden Nawroz mogen vieren

(CGVS II, p. 6). U wordt vervolgens gevraagd of er nog andere ontwikkelingen met betrekking tot de

Koerden in Syrië zijn geweest maar u kan geen bijkomende informatie bieden. Uit informatie blijkt dat in

maart 2016 de PYD en andere partijen eenzijdig de Syrisch Koerdische regio als autonome federale
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regio hebben uitgeroepen maar geen onafhankelijkheid nastreven. Dat u tweemaal gevraagd wordt naar

ontwikkelingen tijdens de laatste maanden met betrekking tot de Koerden in Syrië maar dat u er geen

weet van blijkt te hebben dat de Koerden een autonoom federaal systeem hebben opgezet roept

ernstige vragen op.

U blijkt verder weinig kennis te hebben van de problematiek van de staatloze Koerden in Syrië. Uit

informatie blijkt dat in het kader van de arabisering van Syrië in een nationale volkstelling in 1962

duizenden Koerden de Syrische nationaliteit zijn kwijtgeraakt waarna hun gronden werden toebedeeld

aan Arabische Syriërs. Deze Syriërs worden Ajanib (vreemdelingen) genoemd. Zij kunnen geen

aanspraak maken op Syrische identiteitsdocumenten maar krijgen een vreemdelingenkaart. Zij

beschikken over beperkte rechten ten opzichte van andere Syriërs. Naast deze groep kan men ook de

groep van Maktoumin (niet-geregistreerden) onderscheiden. Dit zijn Koerden die nergens bij de

Syrische autoriteiten geregistreerd staan en zelfs niet over basisrechten in Syrië beschikken. Wanneer

u naar de problematiek van staatloze Koerden gevraagd wordt verklaart u er niet veel over te weten en

voegt u er aan toe gehoord te hebben dat Koerden in Hassake gediscrimineerd worden en zelfs

staatloos zijn maar dat dit probleem in Aleppo niet voorviel (CGVS II, p. 3 en 4). U wordt gevraagd hier

meer informatie over te geven waarop u nog meegeeft vernomen te hebben dat Koerden uit Turkije

kwamen omdat ze daar geen nationaliteit kregen en dat ze in Syrië ook de nationaliteit niet kregen

(CGVS II, p. 4). U wordt dan gevraagd of deze staatloze Koerden een specifieke naam hebben maar u

blijkt dit niet te weten (CGVSII, p. 4). U worden verder nog gevraagd wanneer dit probleem is ontstaan

maar ook dit kan u niet meegeven (CGVS II, p. 4). Van een Koerdische juriste kan verwacht worden dat

zij toch meer informatie over deze kwestie zou kunnen meegeven dan bovenstaande vage

verklaringen.

Verder blijkt uw kennis over de Syrische munt incorrect. Zo zegt u dat munten van een halve Syrische

pond en biljetten van 5, 10 en 25 pond nog steeds gebruikt worden maar tijdens het conflict meer en

meer in onbruik zijn geraakt door de verminderde waarde van de Syrische pond (CGVS, p. 11 en 12).

Volgens informatie bestaat de Syrische pond uit munten van 1, 2, 5, 10 en 25 pond en briefjes van 50,

100, 200, 500 en 1000 pond. Dat u aangeeft dat een muntstuk van een halve pond en briefjes van 5, 10

en 25 tot het uitbreken van de revolutie nog steeds gebruikt werden maar in geleidelijk aan in onbruik

raakten door de devaluatie van de Syrische pond door het conflict doet verder twijfelen aan uw herkomst

uit Syrië.

Uw verklaringen over uw reisweg uit Syrië zijn verder evenmin overtuigend. Wanneer u gevraagd wordt

uw reis van Aleppo naar Afrin te beschrijven en te vertellen wat er onderweg allemaal gebeurd is en

welke controleposten u tegenkwam zegt u zich de weg niet te herinneren en kan u louter meegeven dat

jullie een omweg hebben genomen die meer dan tien uur duurde (CGVS, p. 7). Aangezien Afrin maar

iets meer dan 50 kilometer verwijderd is van Aleppo wordt u gevraagd waarom jullie tien uur hierover

zouden hebben gedaan maar u kan louter meegeven dat jullie richting Raqqah zijn gegaan (CGVS, p.

7). U wordt dan expliciet gevraagd welke weg jullie precies genomen hebben maar u kan geen enkele

bijkomende informatie geven (CGVS, p. 7). U geeft louter nog mee door gebied van het regime, het Vrije

Syrische Leger en Jabhat Al Nusra te zijn gereden (CGVS, p. 7). U wordt dan gevraagd of jullie

controleposten van Islamitische Staat (IS) zijn tegengekomen maar u blijkt dit niet te weten (CGVS,

p. 7). Het is vreemd dat jullie een omweg van tien uur zouden hebben genomen om naar Afrin – dat 50

kilometer verder ligt – te reizen maar dat u hier niets meer over weet te zeggen dat dat jullie richting

Raqqah zouden zijn gereden. Bovendien is het gebied richting Raqqah onder controle van IS en is het

dan ook opmerkelijk dat u niet weet te zeggen of u daadwerkelijk controleposten van IS zou zijn

tegengekomen.

Verder kan getwijfeld worden aan de authenticiteit van de door jullie neergelegde documenten van uw

kinderen. Allereerst blijkt dat de identiteitskaart van uw zoon Faris niet het watermerk heeft dat een

authentieke Syrische identiteitskaart zou moeten hebben. Uw man zegt tevens dat jullie deze

identiteitskaart in 2015, het jaar van jullie vertrek, hebben verkregen terwijl deze kaart reeds afgegeven

is in mei 2013 (CGVS X, p. 2). Verder zegt u dat uw kinderen allen in Aleppo zijn geboren (CGVS, p.

10). Ook uw man verklaarde op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat jullie kinderen in Aleppo

geboren zijn (DVZ X, p. 7). In hun identiteitsdocumenten worden echter afwisselend Azaz en Aleppo

vermeld als geboorteplaats. Op het paspoort van uw zoon A.(…) (CGVS X) – neergelegd in zijn eigen

asielaanvraag – staat dat hij in Aleppo is geboren. Op zijn identiteitskaart – ook neergelegd in zijn

asielaanvraag – zijn uittreksel van de burgerlijke stand en van de gezinssamenstelling en het

familieboekje van uw man staat echter dat hij in Azaz is geboren. Wat betreft uw dochter F.(…) blijkt uit

haar paspoort, het uittreksel van de gezinssamenstelling en het familieboekje dat zij in Aleppo is
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geboren terwijl op haar uittreksel van de burgerlijke stand staat dat zij in Azaz is geboren. Wat betreft uw

zoon Fa.(…) wordt op alle identiteitsdocumenten vermeld dat hij in Azaz is geboren. Verder blijkt ook uit

de schooldocumenten van A.(…) en Fa.(…) dat zij geboren zouden zijn in Azaz. Het feit dat de

geboorteplaatsen van uw kinderen steeds anders vermeld staan in al deze verschillende documenten

en dat deze gegevens ook niet overeenkomen met jullie eigen verklaringen haalt de bewijswaarde van

deze documenten onderuit. Uit informatie blijkt bovendien dat Syrische documenten eenvoudig op

frauduleuze wijze verkregen kunnen worden. Vanzelfsprekend wordt de echtheid van jullie eigen

identiteitsdocumenten hierdoor eveneens in vraag gesteld.

Gelet op wat voorafgaat, kan geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen en heeft u geen zicht

gegeven op uw ware identiteit, uw profiel, uw reële achtergrond en uw verblijf voor uw komst naar

België. U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS uitdrukkelijk gewezen op het belang van

het afleggen van correcte verklaringen met betrekking uw eerder verblijf. Er werd beklemtoond dat

indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u gedurende de laatste

jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke

achtergrond, u evenmin de door u aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt (CGVS II, p.

2, CGVS X, p.2). Bijgevolg kan ten aanzien van u niet worden besloten tot het bestaan van een vrees

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Met betrekking tot de vluchtelingenstatus die uw familieleden werd toegekend moet worden gesteld dat

de vaststelling dat zij hun herkomst en verblijf in Syrië aannemelijk maken op geen enkele wijze

aantoont dat ook hun beweerde familieleden zich in dezelfde situatie bevonden voor hun aankomst in

België.

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 artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951 betreffende de status van vluchtelingen, artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), artikel 23.2 van richtlijn 2004/83/EG

van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde

landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft,

en de inhoud van de verleende bescherming, artikel 23.2 van richtlijn 2011/95/EU van het Europees

Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van

derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme

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

voor de inhoud van de verleende bescherming (Kwalificatierichtlijn), de artikelen 48/3 tot 48/7 en 62 van

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

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, het administratief rechtsbeginsel

van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en “het administratief rechtsbeginsel van

behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder andere, men recht op een eerlijke administratieve procedure

heeft en de administratie serieus en zorgvuldig werkt”, geeft verzoekster een uitgebreide theoretische

uiteenzetting, waarna zij de weigeringsmotieven van de bestreden beslissing tracht te verklaren of te

weerleggen.

Verzoekster betoogt dat zij door België beschermd dient te worden omdat zij afkomstig is uit Aleppo en

om de instandhouding en eenheid van haar gezin te vrijwaren.

Waar haar in de bestreden beslissing wordt verweten dat haar verklaringen omtrent haar

woonplaats(en) voor haar vertrek uit Syrië afwijken van de verklaringen die haar zoon en haar

echtgenoot hebben afgelegd tijdens hun asielprocedure, benadrukt verzoekster dat de familie voor het

vertrek uit Syrië van de ene plaats naar de andere is verhuisd om zich veilig te stellen. Na het

bombardement op het Franse ziekenhuis in 2012 is de familie vertrokken van hun huis in Ashrafiya om

zich tijdelijk te vestigen in Afrin. Na een paar maanden en na een terugkeer naar Ashrafiya, hebben zij in
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mei 2014 beslist om in Syriaan een appartement te huren. Ze zijn daar gebleven tot hun definitief vertrek

uit Syrië in juli 2015. Verzoekster voert aan dat in oorlogsomstandigheden niet redelijk kan worden

verwacht dat alle leden van de familie de exacte periodes van de verschillende woonplaatsen

onthouden en deze daarna heel nauwkeurig zouden kunnen weergeven in het kader van een

asielaanvraag. Bovendien zijn de aangehaalde tegenstrijdigheden (i.e. de exacte periodes van verblijf in

de verschillende woonplaatsen) naar mening van verzoekster van gering belang, aangezien haar

verklaringen coherent, geloofwaardig en consistent zijn met de landeninformatie over Syrië en Aleppo.

Zij acht het onredelijk om haar afkomst uit Aleppo compleet af te wijzen op basis van zulke geringe

tegenstrijdigheden zonder haar afkomst te toetsen aan andere objectieve informatie waarover het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beschikt. Was verwerende partij

zorgvuldig tewerk gegaan, dan had ze bijkomende vragen moeten stellen en haar met deze

tegenstrijdigheden moeten confronteren tijdens het gehoor, om haar zodoende de kans te geven de

onduidelijkheden uit te klaren, aldus verzoekster.

Vervolgens tracht verzoekster haar gebrek aan basiskennis over de Koerden in Syrië te verklaren,

stellende dat zij zich niet met politiek wilde bemoeien daar zij wilde vermijden de reeds kwetsbare

situatie van haar familie nog te verslechteren. Zij licht toe dat het taboe is om over politiek te spreken in

de familiekring en dat zij discreet wenste te zijn in haar job bij de overheid en gevoelige gesprekken,

zoals over de situatie van Koerden in Syrië, probeerde te ontwijken.

Wat betreft haar foutieve verklaringen over de Syrische munt, wijst verzoekster erop dat de waarde van

de munt tijdens het conflict erg verminderd is. In dergelijke omstandigheden en na de munt meer dan

één jaar niet meer te hebben gebruikt, was het voor haar dan ook erg moeilijk om tijdens het gehoor de

munten en de briefjes te kunnen opsommen.

Waar haar voorts wordt verweten vage en onduidelijke verklaringen te hebben afgelegd met betrekking

tot haar reisweg, beaamt verzoekster dat zij moeilijkheden heeft om de reis van Aleppo naar Afrin te

beschrijven. Dit is volgens haar te wijten aan de omstandigheden van de 10-uren durende reis. Zij

verduidelijkt dat alle vrouwen zich moesten verbergen onder hun hoofddoek en met onvoorspelbare

angst en stress de rit hebben afgelegd. Het voertuig heeft trouwens een omweg genomen die

verzoekster niet heeft herkend. Verzoekster acht het dan ook onredelijk te verwachten dat zij precies

kan beschrijven welke checkpoints ze allemaal zijn tegengekomen en aan welke partij in het conflict ze

toebehoorden.

Onder verwijzing naar artikel 23 van de Kwalificatierichtlijn, het standpunt van UNHCR en rechtspraak

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, stelt verzoekster voorts dat het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen de instandhouding van haar familie dient te beschermen. Zij wijst

erop dat in de bestreden beslissing de familiebanden tussen haar, haar drie kinderen en haar

echtgenoot niet in vraag worden gesteld. Het bestaan van een familieleven en het feit dat ze deel

uitmaken van hetzelfde 'kerngezin' staat dus vast. Deze familiebanden ontstonden bovendien vooraleer

verzoekster naar België vluchtte en een asielaanvraag indiende. Het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen heeft niet in aanmerking genomen dat, in geval van terugkeer naar haar

land van herkomst, haar echtgenoot en zoon haar onmogelijk kunnen begeleiden omdat hen een

internationale beschermingsstatus werd toegekend in België. Het zou dus voor verzoekster onmogelijk

zijn om haar gezinsleven verder te ontwikkelen in haar land van herkomst. Het Commissariaat-generaal

heeft ook geen gewag gemaakt van de toekomst van haar minderjarige kinderen. Indien zijzelf niet de

subsidiaire beschermingsstatus geniet en België moet verlaten, zullen de kinderen zich dan zonder hun

moeder in België kunnen vestigen met hun vader? Dat de bestreden beslissing zich niet uitspreekt over

deze kwestie is volgens verzoekster in strijd met het belang van deze kinderen, dat altijd voorop dient te

staan. Verzoekster besluit dat de bestreden beslissing duidelijk een inmenging in haar recht op privé- en

gezinsleven betekent zoals gewaarborgd door artikel 8 EVRM en dat bij het nemen van de bestreden

beslissing geen belangenafweging werd gedaan die zulke inmenging kan rechtvaardigen. Omdat

verzoekster zich niet op zelfstandige wijze zonder haar echtgenoot in haar land van herkomst kan

vestigen, meent zij ook in aanmerking te komen voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus. Door haar, de echtgenote en moeder van subsidiair beschermde personen

waarvan zij ook afhankelijk is, niet de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen heeft het

Commissariaat-generaal de principes van instandhouding van het gezin en familiale eenheid

geschonden, aldus nog verzoekster.

Tot slot wijst verzoekster erop dat zij haar paspoort, haar identiteitskaart en een diploma van de

universiteit neergelegd heeft ter staving van haar asielaanvraag. Zij meent dat de authenticiteit van deze
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documenten niet wordt betwijfeld. Aangezien deze documenten haar herkomst uit Syrië staven, zijn ze

nochtans een begin van bewijs dat verzoekster in geval van terugkeer naar Syrië een reëel risico loopt

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Wat betreft

de identiteitskaart van haar zoon, laat verzoekster nog gelden als volgt: “Met betrekking tot de

identiteitskaart van verzoekster' zoon Fa.(…), zijn er verschillende verklaringen aangebracht door de

verzoekster - die de verwerende partij zelf had kunnen toetsen aan de hand van objectieve gegevens -

die de authenticiteit van het document herstelt en de aangehaalde incoherenties wegwerken. Ten

eerste, is de datum vermeld op het document mei 2013 omdat het de datum van indiening van de

aanvraag is, die niet samenvalt met de datum van de afgifte (juni 2015). Daarna, en zoals verzoekster

zelf aanbracht tijdens het gehoor (gehoornota’s 24 maart 2016, p. 10), wordt de geboorteplaats in

documenten van de burgerlijke stand in Syrië vastgesteld op basis van de geboorteplaats van de vader.

Daarom is de vermelde geboorteplaats ‘Azaz’ (waar Meneer A.(…) is geboren) en niet ‘Aleppo’ waar

Fa.(…) ook effectief is geboren. Het document vertoont dus geen incoherentie en de authenticiteit mag

niet worden betwist op bovenvermelde gronden.”

2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift wordt de beslissing tot toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus, genomen in hoofde van verzoeksters echtgenoot, gevoegd.

2.3. Als bijlage aan de verweernota wordt een uittreksel gevoegd uit de verklaringen die verzoeksters

zoon A. in het kader van zijn asielaanvraag heeft afgelegd.

2.3.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag geweigerd omdat geen geloof

kan worden gehecht aan haar verklaringen afkomstig te zijn uit de Syrische provincie Aleppo. Dit besluit

steunt inzonderheid op de vaststellingen en overwegingen dat (i) zij, haar echtgenoot en haar zoon

incoherente verklaringen afleggen met betrekking tot hun woonplaatsen voor hun vertrek, (ii) zij als

hoogopgeleide Koerdische vrouw opvallend weinig kennis heeft over de Koerdische regio en de situatie

van de Koerden in Syrië, (iii) haar kennis over de Syrische munt incorrect blijkt, (iv) haar verklaringen

over haar reisweg uit Syrië evenmin overtuigend zijn en (v) getwijfeld kan worden aan de authenticiteit

van de documenten van haar kinderen, zoals wordt toegelicht, waardoor de echtheid van haar eigen

identiteitsdocumenten eveneens in vraag wordt gesteld.

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 verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

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

waarover zij 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. X; RvS 31 oktober 2006, nr. X; RvS 10 oktober 2006, nr. X; RvS 10 oktober 2006, nr. X; RvS

21 september 2005, nr. X; RvS 21 september 2005, nr. X). Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt

deze formele motivering haar 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

verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke

motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. X). Het middel kan in zoverre niet worden

aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekster 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 27 april 2017, 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. X).

2.4. De nood aan bescherming geboden door de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet moet

getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van de verzoekende partij of,

voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te

beoordelen indien de verzoekende partij de bescherming van dit land niet kan inroepen of indien zij

geldige redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.
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Het komt allereerst de asielzoeker toe de nodige informatie te verschaffen om over te kunnen gaan tot

het onderzoek van zijn/haar aanvraag, eveneens vanuit de invalshoek van de bepaling van het land dat

geacht wordt bescherming te bieden. Zijn/haar juridische en materiële situatie kan dit echter moeilijk

maken. Omwille van deze moeilijkheid om een sluitend bewijs voor te leggen, zal de asielzoeker

desgevallend zijn/haar nationaliteit en zijn/haar werkelijke streek van herkomst moeten aantonen louter

op basis van zijn/haar verklaringen, eventueel onderbouwd door andere stukken die aanwijzingen van

zijn/haar nationaliteit(en) en herkomst zijn of, in het geval van een staatloze, van het land van zijn/haar

gewone verblijfplaats.

Het komt de verwerende partij toe te beoordelen of uit deze verklaringen redelijkerwijs kan worden

afgeleid dat de asielzoeker de nationaliteit en zijn/haar werkelijke streek van herkomst voldoende

aantoont. Indien zij van oordeel is dat dit niet het geval is en dat het onderzoek van de aanvraag ten

aanzien van een ander land dan wel een andere regio dient te gebeuren, komt het haar toe dit

land/deze regio te bepalen door de overwegingen in rechte en/of in feite die haar tot een dergelijke

conclusie leiden, adequaat uiteen te zetten.

Indien de verwerende partij van oordeel is dat dit land/deze regio niet kan worden bepaald, omwille van

de houding van de asielzoeker of om elke andere reden, en ze dus onmogelijk kan overgaan tot een

onderzoek van de gegrondheid van de asielaanvraag, is het eveneens haar plicht om de redenen die

haar tot een dergelijke conclusie leiden, adequaat uiteen te zetten.

Bij de beoordeling van deze redenen houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle

rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van de verzoekende partij. Hij onderzoekt, naast de

vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop de Raad in rechte vermag

acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de verwerende partij en of hij op grond daarvan en al

naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de besluitvorming relevante gegevens waarop

hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte vermag acht te

slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in concreto. In de eerste

plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in hoofde van de verzoekende partij van

feitelijke gegevens die behoren tot de onmiddellijke leefomgeving van de verzoekende partij.

Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke

kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van de verzoekende partij daarbij

uiteraard minder doorslaggevend is en er alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake

feitelijke gegevens binnen de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten

beschouwing wordt gelaten.

2.5. In casu dient na de lezing van het administratief dossier te worden vastgesteld dat verzoekster

middels haar verklaringen niet aannemelijk maakt daadwerkelijk de Syrische nationaliteit te bezitten en

afkomstig te zijn uit de Syrische provincie Aleppo en dat zij derhalve door het afleggen van bedrieglijke

of ongeloofwaardige verklaringen, het onmogelijk heeft gemaakt om een correct zicht te krijgen op haar

nationaliteit, haar reële verblijfsituatie of regio van herkomst en dus op haar eventuele nood aan

bescherming.

2.5.1. Vooreerst stelt de Raad samen met de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen vast dat verzoekster, haar echtgenoot en haar zoon A. onderling incoherente verklaringen

hebben afgelegd over hun woonplaatsen in Syrië gedurende de jaren voor hun vertrek. In het

verzoekschrift tracht verzoekster deze in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden te

minimaliseren en te vergoelijken, zich hierbij beroepend op de oorlogsomstandigheden in Syrië.

Niettegenstaande de tegenstrijdigheden steun vinden in het administratief dossier, is de Raad van

oordeel dat deze niet determinerend zijn bij het beoordelen van de geloofwaardigheid van verzoeksters

verklaringen omtrent haar voorgehouden nationaliteit en afkomst uit Aleppo, Syrië.

2.5.2. Doorslaggevend in dit verband is de vaststelling dat verzoekster ervoor koos om zich tijdens de

gehoren op de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen alsook ter terechtzitting uit te drukken in het Arabisch. Het moet naar het oordeel van de

Raad volstrekt ongeloofwaardig worden geacht dat verzoekster, een hoog opgeleide vrouw die stelt een

etnische Koerd uit Aleppo te zijn en die verklaart trots te zijn op haar Koerdische afkomst, beweert

slechts gebrekkig Koerdisch te spreken en de taal niet voldoende te beheersen om haar gehoor in het

Koerdisch af te leggen (administratief dossier, stuk 16c, p. 2 en stuk 6a, p. 3-4). Waar zij ter

terechtzitting haar gebrekkige talenkennis tracht te vergoelijken, stellende dat zij niet hoog opgeleid is,

kan zij bezwaarlijk ernstig worden genomen gelet op haar verklaringen tijdens het gehoor dat zij van

1991 tot 1996 rechten gestudeerd heeft in Aleppo (administratief dossier, stuk 16c, p. 4). Ook
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verzoeksters echtgenoot, eveneens Koerd, verzocht overigens bij aanvang van het eerste gehoor op de

zetel van het Commissariaat-generaal om het gehoor in het Arabisch te doen omdat hij niet goed

Koerdisch spreekt (administratief dossier, stuk 16d, p. 2). Later tijdens het gehoor en tijdens het tweede

gehoor beweerde hij dan weer dat hij de taal heel goed spreekt maar dat hij en zijn echtgenote liever in

het Arabisch gehoord werden omdat ze in het Koerdisch misschien een paar woorden niet zouden

verstaan aangezien de dialecten verschillen (administratief dossier, stuk 16d, p. 10 en stuk 6b, p. 2-3).

Verzoekster daarentegen beweerde dan weer dat zowel zij als haar echtgenoot gebrekkig Koerdisch

spreken omdat zij beiden in een Arabische omgeving zijn opgegroeid en zij altijd Arabisch hebben

gesproken (administratief dossier, stuk 6a, p. 3). De Raad kan zich dan ook niet van de indruk ontdoen

dat verzoekster en haar echtgenoot het slechts laten uitschijnen alsof zij geen Koerdisch spreken en

pertinent weigeren om zich in deze taal uit te drukken omdat anders aan de hand van hun dialect

duidelijk zou worden uit welk(e) regio/land zij werkelijk afkomstig zijn. Verzoeksters houding getuigt naar

het oordeel van de Raad dan ook van een manifest gebrek aan medewerking.

2.5.3. Dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters beweerde Syrische nationaliteit en

afkomst uit Aleppo wordt andermaal bevestigd door de vaststelling dat haar kennis over de Koerdische

regio en de situatie van de Koerden in Syrië nagenoeg onbestaande is. In de bestreden beslissing wordt

dienaangaande correct vastgesteld als volgt: “(…) Zo weet u niet welke partij of militie de controle heeft

over de Koerdische regio’s in Syrië sinds het ontstaan van het conflict. Wanneer u hiernaar gevraagd

wordt zegt u dat u geen Koerdische partijen in Syrië kent (CGVS, p. 7). U wordt nogmaals gevraagd of u

hier enig idee over heeft maar u kan geen bijkomende informatie geven (CGVS, p. 7). Van een

hoogopgeleide Koerdische, met trots voor haar etnische afkomst (CGVS II, p. 3), is het vreemd dat u

hier geen idee van blijkt te hebben, zeker gezien u tijdens uw vlucht uit Syrië door Koerdisch gebied

bent getrokken en een Koerdisch checkpoint passeerden (CGVS, p. 3 en 7). Uit informatie blijkt dat de

Koerdische regio in Syrië gecontroleerd wordt door de Volksbeschermingseenheid (YPG), algemeen

gepercipieerd als de gewapende vleugel van de Democratische Eenheidspartij (PYD), de

grootste Koerdische partij in Syrië.

U blijkt evenmin te weten wat de naam is van de Koerdische regio in Syrië noch uit welke delen of

provincies deze regio bestaat. De Syrisch Koerdische regio staat bekend als Rojava en bestaat uit de

provincies Afrin, Kobani en Jezira. U wordt tweemaal gevraagd of deze regio een specifieke naam heeft

maar u blijkt hier niet van op de hoogte (CGVS, p. 8). U wordt er verder op gewezen dat de Syrisch

Koerdische regio opgedeeld wordt in drie delen of districten en gevraagd hoe deze heten maar u dient

het antwoord schuldig te blijven (CGVS II, p. 4).

U wordt verder gevraagd naar ontwikkelingen tijdens de laatste maanden of het laatste jaar in Syrië

met betrekking tot de Koerden waarop u aanhaalt dat sinds 2011 de Koerden Nawroz mogen vieren

(CGVS II, p. 6). U wordt vervolgens gevraagd of er nog andere ontwikkelingen met betrekking tot de

Koerden in Syrië zijn geweest maar u kan geen bijkomende informatie bieden. Uit informatie blijkt dat in

maart 2016 de PYD en andere partijen eenzijdig de Syrisch Koerdische regio als autonome federale

regio hebben uitgeroepen maar geen onafhankelijkheid nastreven. Dat u tweemaal gevraagd wordt naar

ontwikkelingen tijdens de laatste maanden met betrekking tot de Koerden in Syrië maar dat u er geen

weet van blijkt te hebben dat de Koerden een autonoom federaal systeem hebben opgezet roept

ernstige vragen op.

U blijkt verder weinig kennis te hebben van de problematiek van de staatloze Koerden in Syrië. Uit

informatie blijkt dat in het kader van de arabisering van Syrië in een nationale volkstelling in 1962

duizenden Koerden de Syrische nationaliteit zijn kwijtgeraakt waarna hun gronden werden toebedeeld

aan Arabische Syriërs. Deze Syriërs worden Ajanib (vreemdelingen) genoemd. Zij kunnen geen

aanspraak maken op Syrische identiteitsdocumenten maar krijgen een vreemdelingenkaart. Zij

beschikken over beperkte rechten ten opzichte van andere Syriërs. Naast deze groep kan men ook de

groep van Maktoumin (niet-geregistreerden) onderscheiden. Dit zijn Koerden die nergens bij de

Syrische autoriteiten geregistreerd staan en zelfs niet over basisrechten in Syrië beschikken. Wanneer

u naar de problematiek van staatloze Koerden gevraagd wordt verklaart u er niet veel over te weten en

voegt u er aan toe gehoord te hebben dat Koerden in Hassake gediscrimineerd worden en zelfs

staatloos zijn maar dat dit probleem in Aleppo niet voorviel (CGVS II, p. 3 en 4). U wordt gevraagd hier

meer informatie over te geven waarop u nog meegeeft vernomen te hebben dat Koerden uit Turkije

kwamen omdat ze daar geen nationaliteit kregen en dat ze in Syrië ook de nationaliteit niet kregen

(CGVS II, p. 4). U wordt dan gevraagd of deze staatloze Koerden een specifieke naam hebben maar u

blijkt dit niet te weten (CGVSII, p. 4). U worden verder nog gevraagd wanneer dit probleem is ontstaan

maar ook dit kan u niet meegeven (CGVS II, p. 4). Van een Koerdische juriste kan verwacht worden dat

zij toch meer informatie over deze kwestie zou kunnen meegeven dan bovenstaande vage

verklaringen.” Dat verzoekster als Koerdische juriste iedere basiskennis over de Koerdische

gemeenschap/regio en de Koerdische zaak in Syrië ontbeert is totaal onaanvaardbaar en zet haar
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geloofwaardigheid finaal op de helling. Dat zij afkomstig zou zijn uit Aleppo doet geen afbreuk aan deze

appreciatie en ook in het verzoekschrift brengt verzoekster geen overtuigende argumenten bij die haar

gebrek aan kennis kunnen verklaren. Immers, het is niet omdat verzoekster zich niet met politiek wilde

bemoeien (om te vermijden dat zij de kwetsbaarheid van haar familie in Syrië zou verergeren) en zij in

de uitoefening van haar job bij de overheid discreet wilde zijn en gesprekken over de situatie van de

Koerden in Syrië wilde vermijden, dat zij zou verstoken zijn van elke kennis over de Koerdische regio en

de situatie van de Koerden in Syrië en niet zou weten welke partij of militie de controle heeft over de

Koerdische regio’s sinds het ontstaan van het conflict, zij evenmin zou weten wat de naam is van de

Koerdische regio in Syrië en uit welke delen of provincies deze regio bestaat, zij geen kennis zou

hebben over de ontwikkelingen tijdens de laatste maanden of het laatste jaar in Syrië met betrekking tot

de Koerden en zij evenmin vertrouwd zou zijn met de problematiek van de staatloze Koerden in Syrië.

Waar zij ter vergoelijking van haar gebrekkige kennis nog aanhaalt dat het taboe is om in familiekring

over politiek te spreken, slaagt zij er evenmin in te overtuigen. De Raad verwijst in dit verband naar de

verklaringen van haar zoon A., die tijdens zijn tweede gehoor op de zetel van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen uitdrukkelijk stelde “(…) dus onderling binnen familie

hebben we wel gedebatteerd over de problemen van de koerden maar we konden niets met politiek

bereiken omdat we op voorhand het standpunt en de reactie van de autoriteiten wisten” (p. 3). De Raad

is van oordeel dat van verzoekster, een hoog opgeleide Koerdische vrouw met trots voor haar etnische

afkomst, redelijkerwijs mag worden verwacht dat zij een zekere algemene politieke kennis bezit, zeker

wat haar eigen volk betreft. Dat zij dergelijke kennis ontbeert, laat niet toe verder nog enig geloof te

hechten aan haar beweringen de Syrische nationaliteit te bezitten en als etnische Koerd afkomstig te

zijn uit Aleppo.

Ten overvloede wijst de Raad er in dit verband nog op dat ook de kennis die verzoeksters echtgenoot

dienaangaande tentoonspreidt ernstig te wensen overlaat.

2.5.4. Ook verzoeksters uitermate vage verklaringen over haar reisweg uit Syrië komen haar

geloofwaardigheid allerminst ten goede. In de bestreden beslissing wordt dienaangaande correct

opgemerkt “Uw verklaringen over uw reisweg uit Syrië zijn verder evenmin overtuigend. Wanneer u

gevraagd wordt uw reis van Aleppo naar Afrin te beschrijven en te vertellen wat er onderweg allemaal

gebeurd is en welke controleposten u tegenkwam zegt u zich de weg niet te herinneren en kan u louter

meegeven dat jullie een omweg hebben genomen die meer dan tien uur duurde (CGVS, p. 7).

Aangezien Afrin maar iets meer dan 50 kilometer verwijderd is van Aleppo wordt u gevraagd waarom

jullie tien uur hierover zouden hebben gedaan maar u kan louter meegeven dat jullie richting Raqqah

zijn gegaan (CGVS, p. 7). U wordt dan expliciet gevraagd welke weg jullie precies genomen hebben

maar u kan geen enkele bijkomende informatie geven (CGVS, p. 7). U geeft louter nog mee door

gebied van het regime, het Vrije Syrische Leger en Jabhat Al Nusra te zijn gereden (CGVS, p. 7). U

wordt dan gevraagd of jullie controleposten van Islamitische Staat (IS) zijn tegengekomen maar u blijkt

dit niet te weten (CGVS, p. 7). Het is vreemd dat jullie een omweg van tien uur zouden hebben

genomen om naar Afrin – dat 50 kilometer verder ligt – te reizen maar dat u hier niets meer over weet te

zeggen dat dat jullie richting Raqqah zouden zijn gereden. Bovendien is het gebied richting Raqqah

onder controle van IS en is het dan ook opmerkelijk dat u niet weet te zeggen of u daadwerkelijk

controleposten van IS zou zijn tegengekomen.” Verzoekster komt in het verzoekschrift in wezen niet

verder dan het louter herhalen van haar eerder afgelegde verklaringen, hetgeen bezwaarlijk een dienstig

verweer kan worden geacht en waarmee zij dan ook niet vermag voorgaande vaststellingen en

overwegingen in een ander daglicht te plaatsen.

2.5.5. De door verzoekster neergelegde documenten zijn niet van dien aard dat zij de appreciatie van

haar asielaanvraag in positieve zin kunnen ombuigen. Uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier (het artikel “How easy is it to buy a fake Syrian passport” van The Guardian van

17 november 2015) blijkt immers dat Syrische identiteits- en reisdocumenten eenvoudig op frauduleuze

wijze verkregen kunnen worden, zo onder meer in Sulaymaniyah, Dohuk en Zakho in Iraaks Koerdistan.

Gelet op deze informatie, kan het voorleggen van ‘originele’ identiteitsdocumenten niet onomstotelijk

aantonen dat verzoekster wel degelijk over de Syrische nationaliteit zou beschikken en is haar diploma

van de universiteit evenmin van dien aard dat het haar geloofwaardigheid betreffende haar beweerde

Syrische nationaliteit kan herstellen. Verzoekster lijkt er overigens ten onrechte van uit te gaan dat aan

voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden ontzegd indien de valsheid of het niet-

authentiek karakter ervan wordt aangetoond. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen en bijgevolg ook de Raad kunnen ook om andere redenen dan hun (bewezen) valsheid aan

de aangebrachte stukken iedere bewijswaarde weigeren. De Raad benadrukt in dit verband dat geen

rechtsregel voorschrijft dat aan geschreven stukken meer bewijswaarde moet worden toegekend dan
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aan de verklaringen van een asielzoeker. Bij verwerping ervan dient de commissaris-generaal, noch de

Raad aan te tonen dat de voorgebrachte bewijsstukken vals zijn, maar het volstaat duidelijk aan te

geven waarom ze naar zijn oordeel onvoldoende bewijskracht bezitten. Zo kan de commissaris-generaal

alsook de Raad aan de voorgelegde stukken bewijswaarde ontzeggen indien deze naar zijn oordeel

onvoldoende garanties bieden op het vlak van authenticiteit. De Raad wijst er in dit verband nog op 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 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. In casu is duidelijk gebleken dat de bewijsstukken die

verzoekster heeft voorgelegd niet ondersteund worden door geloofwaardige verklaringen.

2.5.6. In acht genomen wat voorafgaat besluit de Raad dat verzoekster haar beweerde Syrische

nationaliteit niet aantoont en niet aannemelijk maakt daadwerkelijk als etnische Koerd afkomstig te zijn

uit Aleppo, waardoor zij evenmin aantoont Syrië te zijn ontvlucht omwille van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie of omdat zij er een reëel risico zou lopen op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De Raad wijst er in dit verband nog op dat de overheid, bevoegd om over een asielaanvraag te

beslissen, in de eerste plaats dient na te gaan of degene zich vluchteling verklaart werkelijk afkomstig is

uit/de nationaliteit heeft van het land dat hij/zij beweert te zijn ontvlucht. Indien de asielzoeker

verklaringen aflegt waaruit geconcludeerd moet worden dat hij/zij niet aannemelijk maakt afkomstig te

zijn van het land dat hij/zij voorhoudt te zijn ontvlucht, maakt hij/zij door zijn/haar eigen toedoen elk

onderzoek en correcte beoordeling van zijn/haar eventuele nood aan internationale bescherming

onmogelijk. De Raad benadrukt in dit verband dat van een kandidaat-vluchteling redelijkerwijs mag

verwacht worden dat hij/zij de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en

te oordelen over zijn/haar aanvraag tot hulp en bescherming, van bij het begin in vertrouwen neemt door

een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria

for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status

of Refugees, 205). Een kandidaat-vluchteling heeft de verplichting om zijn/haar volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn/haar asielaanvraag en het is aan hem/haar om de

nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan de commissaris-generaal zodat deze kan

beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoekster dat zij zo

gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en

asielrelaas. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, vertelde verzoekster echter niet de waarheid over haar

werkelijke nationaliteit(en) en verblijfplaats(en) voor haar vertrek naar België in weerwil van de plicht tot

medewerking die op haar rust. Verzoekster draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het

bewust afleggen van valse verklaringen tijdens de gehoren. Door haar gebrekkige medewerking en zelfs

tegenwerking op dit punt, verkeert zowel de commissaris-generaal als de Raad in het ongewisse over

waar verzoekster voor haar aankomst in België leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen zij haar werkelijke land van herkomst verliet. Het belang van de juiste toedracht over deze

periode kan niet genoeg benadrukt worden. Het betreft immers de plaats en de tijd waar verzoekster de

bron van haar vrees situeert. Het is eveneens van essentieel belang voor het onderzoek van de

subsidiaire bescherming. Het betreft immers het land van herkomst of van gewoonlijk verblijf in functie

waarvan het risico op ernstige schade wegens willekeurig geweld zal onderzocht worden. Door bewust

de ware toedracht op dit punt, dat de kern van het relaas raakt, te verzwijgen maakt verzoekster

bijgevolg zelf het onderzoek onmogelijk naar een eventuele gegronde vrees voor vervolging die zij

mogelijk koestert, of een reëel risico op ernstige schade dat zij mogelijk zou lopen.

Wat de aangevoerde schending van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet betreft, wijst de Raad er nog

op dat het weerlegbaar vermoeden vervat in genoemd artikel pas ontstaat wanneer de reeds ondergane

vervolging of ernstige schade door de asielzoeker afdoende is aangetoond conform de principes

vastgelegd in artikel 48/6 van de vreemdelingenwet, namelijk aan de hand van bewijsstukken of, bij

gebrek hieraan, volgens de cumulatieve voorwaarden ter zake bepaald, hetgeen allerminst het geval is

gebleken. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoeksters relaas, kan de schending

van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet niet dienstig worden aangevoerd.

In zoverre verzoekster nog artikel 3 EVRM geschonden acht, dient te worden benadrukt dat ook het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) het bewijs van het ernstig en reëel risico bij de

verzoekende partij legt. Artikel 3 EVRM vereist dat verzoekster doet blijken dat er ernstige en
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zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij 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/haar beweringen

staven met een begin van bewijs. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor een onmenselijke

behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM (cf. HvJ C-465/07,

Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu; RvS 25 september 2002, nr. X).

2.6. Waar verzoekster nog de schending aanvoert van het recht op eerbiediging van het privé-, familie-

en gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 EVRM en zij betoogt dat het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen de instandhouding van haar familie dient te beschermen,

benadrukt de Raad dat een loutere weigeringsbeslissing van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus geen schending inhoudt van desbetreffend artikel. De bestreden beslissing strekt er

immers op geen enkele wijze toe een inmenging in verzoeksters gezinsleven uit te maken, laat staan

dat deze inmenging ongeoorloofd of disproportioneel zou zijn. De bestreden beslissing strekt er ook op

geen enkele wijze toe het gezinsleven van verzoekster te verhinderen of te bemoeilijken. Evenmin leidt

de bestreden beslissing op zich tot een feitelijke scheiding van het gezin. De bestreden beslissing houdt

bovendien geen verwijderingsmaatregel in. Het is pas op het ogenblik dat aan verzoekster daadwerkelijk

een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeleverd, dat een onderzoek naar de mogelijke

schending van artikel 8 van het EVRM zich opdringt. De Raad wijst er in dit verband op dat de

vreemdelingenwet voorziet in de mogelijkheid tot gezinshereniging en in de mogelijkheid om langer dan

drie maanden op het grondgebied te verblijven omwille van humanitaire redenen. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoekster slechts verzocht heeft om haar de vluchtelingenstatus dan wel de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen en dat zij blijkbaar (nog) geen gebruik heeft gemaakt van

de geëigende procedures die zouden kunnen leiden tot een verblijfsrecht op basis van de gezinssituatie.

In zoverre verzoekster erop wijst dat er in hoofde van haar echtgenoot en zoon A. werd beslist tot

respectievelijk de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus en de erkenning van de

vluchtelingenstatus, benadrukt de Raad dat dit gegeven geen afbreuk doet aan de vaststelling dat

verzoekster haar voorgehouden Syrische nationaliteit niet aannemelijk maakt en zij aldus geen

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet ten aanzien

van Syrië aantoont. Verzoekster kan dan ook niet worden gevolgd waar zij betoogt dat de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus tot haar en haar minderjarige kinderen moet worden uitgebreid.

Het doel van de asielprocedure is immers niet om het recht op eerbiediging van het gezinsleven te

horen bevestigen doch wel om na te gaan of de vreemdeling bescherming nodig heeft tegen mogelijke

vervolgingen in het land van herkomst omwille van één van de in het Verdrag van Genève vermelde

gronden of ingevolge het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming in geval van een terugkeer ernaartoe. Ten overvloede wijst de

Raad er in dit verband nog op dat artikel 23 van de richtlijn 2011/95/EU inzake normen voor de

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

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

subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, stelt dat de lidstaten ervoor

zorgen dat het gezin in stand kan gehouden worden, maar deze richtlijn geenszins bepaalt dat de

familieleden van een erkend vluchteling of van de persoon die subsidiaire bescherming heeft toegekend

gekregen, eveneens recht hebben op deze beschermingsstatus enkel omdat zij familie zijn van de

betrokken vluchteling of subsidiair beschermde. De gezinsleden, die zelf niet in aanmerking komen voor

deze status, zullen overeenkomstig de nationale procedures en voor zover verenigbaar met de

persoonlijke juridische status van het gezinslid onder meer een verblijftitel bekomen (artikel 24 van de

richtlijn). De Raad herhaalt andermaal dat verzoekster aldus gebruik dient te maken van de geëigende

procedures die zouden kunnen leiden tot een verblijfsrecht in België op basis van de gezinssituatie. Het

is slechts in het kader van deze procedures dat de door verzoekster aangehaalde rechtspraak van het

EHRM relevant moet worden geacht en dus niet, zoals in casu, bij de beoordeling van verzoeksters

asielaanvraag.

Waar verzoekster nog verwijst naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, dient te

worden benadrukt dat rechterlijke beslissingen geen precedentwaarde hebben en dat bovendien elke

asielaanvraag op individuele basis en aan de hand van de hiertoe in concreto aangevoerde elementen

onderzocht dient te worden, rekening houdend met de persoon van de asielzoeker, de specifieke

gegevens van het dossier en de situatie in het land van herkomst op het ogenblik van het nemen van de

beslissing aangaande de aanvraag.
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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 verzoekster op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot

twee maal toe werd gehoord. Tijdens deze interviews kreeg zij de mogelijkheid haar asielmotieven

uiteen te zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken

neerleggen en heeft zij zich laten bijstaan door haar 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 verzoekster en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is

gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

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

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenmin aan dat zij 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 verzoekster in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, 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.

Verzoekster toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing

die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont zij 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.

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 oktober tweeduizend zeventien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


