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nr. 41 487 van 9 april 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 27 januari 2010 heeft

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

24 december 2009.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat I. TALPE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen worden samengevat als volgt:

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

binnengekomen op 5 juli 2009 en heeft zich vluchteling verklaard op 6 juli 2009.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 4

november 2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 16 december 2009. Na

onderzoek door de Federale Overheidsdienst, Dienst Voogdij, blijkt dat verzoeker 20.6 jaar is en dat zijn

leeftijd vermoedelijk hoger is dan 21 jaar.

1.3. Op 24 december 2009 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 28 december 2009 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

A. Feitenrelaas

U verklaarde het volgende:

U bezit de Syrische nationaliteit en bent geboren op 4 juli 1992 in Derik (al-Malikiye). U bent

een soennitische moslim. U woonde bij uw ouders in Derik en was leerling in het vijfde jaar van het

secundair onderwijs (2e jaar na het voorbereidend secundair).

Op aanraden van een vriend van uw vader zamelde u in de periode voorafgaand aan 21 maart

2009 (datum van het Newrozfeest) samen met uw vriend en medeleerling, Houzan, op school geld in

voor de arme families van de Koerdische martelaren. Samen schonken jullie zowat 2000 Syrische pond

aan 4 arme families om hen toe te laten feestkledij te kopen.

Op 21 maart ging u naar het Newrozfeest. Uw familie ging reeds vroeg naar huis maar u bleef nog

daar met een vriend, Khalil. Toen jullie ’s avonds op weg waren naar huis belde uw zus, Shahnaz, op de

GSM van Khalil om te zeggen dat u niet naar huis mocht terugkeren. De autoriteiten waren immers bij u

thuis langs geweest omdat zij u zochten, zij hadden uw vader meegenomen. U dook onder bij een

vriend van uw schoonbroer.

De volgende dag vernam u van uw vader, die terug was vrijgelaten, dat uw vriend, Houzan,

was gearresteerd en dat de politieke veiligheidsdienst op de hoogte was van jullie geldinzameling.

Houzan zou naar Damascus zijn gevoerd en tot op heden zou er van hem geen verder nieuws zijn. Uw

vader begon uw vertrek uit Syrië voor te bereiden.

Op 26 maart 2009 stak u illegaal de grens met Turkije over en werd u naar Istanbul gebracht,

de smokkelaar nam daarbij uw identiteitskaart in beslag. U bleef in Istanbul tot 5 juli 2009, de dag dat

u onder begeleiding van een smokkelaar en met gebruik van een vals Turks paspoort, naar Europa

vloog. In Europa aangekomen werd u per auto naar Brussel gebracht waar u de nacht doorbracht bij

Egar, een Koerd.

Op 6 juli 2009 vroeg u de Belgische autoriteiten om internationale bescherming.

U vreest dat u bij terugkeer naar Syrië zal worden gearresteerd en in de gevangenis zal

worden opgesloten. U vreest daar te worden gefolterd en nadien uw legerdienst te moeten doen.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u tijdens uw gehoor bij het CGVS de volgende

documenten neer: een origineel proces verbaal betreffende het verlies van uw Syrische identiteitskaart,

een kopie van individueel uittreksel van het burgerlijk register met datum van registratie 14/07/1992, een

kopie van de identiteitskaart van uw vader en uw schoolrapport neer. Deze documenten werden u met

de koerierbedrijven Skynet en TNT opgezonden vanuit Syrië.

B. Motivering

Na uw gehoor van 16 december 2009 op het CGVS dient te worden vastgesteld dat,

niettegenstaande de door u ingeroepen vrees, de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire

beschermingsstatus u kunnen worden toegekend.

De reden daarvoor is dat er ernstige aanwijzingen zijn dat uw verklaringen en documenten

frauduleus zijn.

De dienst Voogdij liet op 15 september 2009 een medisch onderzoek uitvoeren waaruit met een

redelijke wetenschappelijke zekerheid kon worden besloten dat u op die datum van een leeftijd had van

minimum 20,6 jaar en vermoedelijk hoger dan 21 jaar. De documenten die u bij deze dienst had

neergelegd, een individueel uittreksel van het burgerlijk register met datum van registratie 14/07/1992 –

ook neergelegd in het asieldossier -, een geboorteattest met datum van registratie 14/07/1992 en een

uittreksel van het familieregister, bleken volgens een advies van de Federale Politie, Centrale Dienst ter

Bestrijding van Valsheden Documenten, vervalsingen te zijn en als dusdanig niet in aanmerking te

kunnen worden genomen.

U betwist deze vaststellingen. Noch de andere documenten die u neerlegde in het kader van

de asielprocedure noch uw verklaringen kunnen de gedane vaststellingen echter weerleggen.

De bewijswaarde van het schoolrapport dat u neerlegde kan niet opwegen tegen de vaststellingen

van de politie betreffende de officiële stukken die u neerlegde. Een document als dit schoolrapport

kan bovendien gemakkelijk worden gefabriceerd.

Het proces verbaal van verlies van identiteitskaart dat u neerlegde kan evenmin worden aanvaard

als voldoende bewijs van uw leeftijd en identiteit. U had uw identiteitskaart op 26 maart 2009

moeten afgeven aan de smokkelaar maar werd in België, na uw asielaanvraag van 6 juli 2009,

geconfronteerd met de vraag naar een identiteitsbewijs. U stelde dat u daarom uw vader belde met de

vraag om een document te bekomen ter staving van uw identiteit tegenover de Belgische autoriteiten.

Uw vader zou dan naar de lokale politie geweest zijn om dit proces verbaal te laten opmaken op basis

van frauduleuze verklaringen. De politie zou zijn verklaringen hebben neergeschreven in dit PV in

aanwezigheid van twee getuigen (gehoor, p.3). Het proces verbaal, dat in tweede orde ook uw identiteit
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en leeftijd zou bevestigen, is opgemaakt in al-Malikiye op 26 mei 2009 en bevat uw persoonlijke aangifte

van het verlies van uw identiteitskaart op diezelfde datum in de Souk van al-Malikiye. Gevraagd waarom

in het PV staat dat u zich persoonlijk presenteerde, antwoordde u dat zoiets normaal is omdat er geen

verschil is tussen u en uw vader (gehoor, p.4). Deze verklaring kan niet overtuigen. Gesteld dat een

verklaring van de vader zou worden aanvaard voor de aangifte van het verlies van uw identiteitskaart,

kan worden aangenomen dat zijn identiteit zou worden vermeld als persoon die de verklaring aflegde.

Anders zou de politie immers valsheid in geschrifte plegen. Verder vermeldt het document duidelijk dat

het is opgesteld op 26 mei 2009 terwijl u stelde het ten vroegste op 6 juli 2009 te hebben aangevraagd.

Uw uitleg daarvoor is dat ze de datum van verlies, zoals aangegeven door uw vader, zouden

hebben opgeschreven (gehoor, p.4). Deze uitleg kan evenmin overtuigen gezien het document zowel de

datum van verlies als de datum van opmaak bevat, beide op 26 mei 2009. Gezien de incoherenties

tussen het document en uw verklaringen en het ontbreken van een aannemelijke uitleg daarvoor kan

slechts worden geconcludeerd dat het document ofwel een vervalsing is ofwel een frauduleus

bekomen document waarvan de inhoud niet voor waar kan worden aangenomen.

Van de zogenaamde identiteitskaart van uw vader kan tot slot niet worden vastgesteld of dit

document authentiek is. Het betreft hier immers niets meer dan een kopie van slechte kwaliteit die

geen authentificatie toelaat. Daarenboven zou dit document, zelfs moest het een kopie van een

authentiek document zijn, helemaal niet bewijzen dat het om de identiteitskaart van uw vader gaat dan

wel om een identiteitsdocument van iemand die niet aan u gerelateerd is. Alle overeenkomsten met de

inhoud van de andere neergelegde documenten vervallen immers omdat deze niet betrouwbaar zijn.

Ondanks uw volgehouden bewering dat u wel degelijk de persoon bent die u stelt te zijn, inclusief

de gestelde leeftijd, kunnen noch uw verklaringen noch de neergelegde documenten opwegen tegen

de conclusies van het medisch onderzoek en de vaststellingen van de federale politie. Integendeel,

de incoherenties tussen uw verklaringen en de neergelegde documenten ondersteunen het

frauduleuze karakter van uw vraag om internationale bescherming.

De kern van uw asielrelaas wordt gevormd door uw activiteiten als leerling in het vijfde jaar

secundair onderwijs in maart 2009. Gezien volgens het bovenstaande redelijkerwijs kan worden

aangenomen dat u meerderjarig bent mag hierbij enige toelichting worden verwacht. U gaf echter geen

enkele verklaring voor het feit dat u als meerderjarige nog in het vijfde jaar secundair onderwijs zou

zitten maar hield vol dat al uw verklaringen waarachtig waren en dat er hoogstens een jaar verschil op

de beweerde leeftijd zou kunnen zitten door een administratieve fout (gehoor, p.2-3). U hield vol dat u

uw volledige schoolloopbaan in directe lijn aflegde zonder dubbelen vanaf 1999 (gehoor, p.6-7). Het

simpelweg volhouden dat uw verklaringen juist zijn en alle vaststellingen uit het medisch onderzoek en

door de federale politie fout zijn, volstaat niet om op te wegen tegen deze vaststellingen. De analyse van

de bijkomend neergelegde documenten en de vergelijking met uw verklaringen daarover

ondersteunt trouwens het frauduleuze karakter van deze documenten en uw beweringen daaromtrent.

Bovendien blijkt, mits een simpele rekensom, uw verklaring dat u in het schooljaar 2008-2009 in

het vijfde secundair zat, niet te kloppen met uw beweerde aanvang van de lagere school in 1999

(gehoor p.6-7). Indien u in 1999 de lagere school zou hebben aangevat, en vervolgens nooit hebben

gedubbeld, zou u in het schooljaar 2008-2009 slechts in het vierde jaar secundair hebben kunnen zitten.

In het licht van bovenstaande vaststellingen doen dergelijke fouten in uw verklaringen, verder afbreuk

aan de geloofwaardigheid van uw beweerde leeftijd en schoolcurriculum.

Gezien de afwezigheid van een redelijke verklaring voor uw aanwezigheid in het secundair onderwijs

op uw leeftijd kan de kern van uw asielrelaas niet als waar worden aangenomen.

Er kan dan ook slechts worden besloten dat de inhoud van uw aanvraag om internationale

bescherming in haar geheel frauduleus is en dat u er niet in bent geslaagd een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken. Aangezien u zich voor uw

verzoek tot toekenning van de subsidiaire bescherming beroept op dezelfde feiten als voor uw aanvraag

tot erkenning als vluchteling, dient te worden vastgesteld dat u evenmin een reëel risico op het lijden

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

Vreemdelingenwet aannemelijk heeft gemaakt.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht als algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur, zoals onder meer ook gesteld in artikel 62 van de wet van 15 december
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1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (Vreemdelingenwet) en de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen, voert verzoeker aan dat hij ten stelligste betwist dat zijn voorgelegde

documenten vals zijn, zoals de Federale Politie adviseert na onderzoek, hij ter vervollediging van zijn

dossier nog zijn schoolrapport voorlegde, waaraan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen geen aandacht schonk, en de verklaring omtrent zijn leeftijd de feitelijke situatie

weergeeft. Verzoeker vraagt in ondergeschikte orde de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus aangezien uit het feitenrelaas blijkt dat hij, in geval van terugkeer, een reëel risico

loopt op ernstige schade zoals foltering of onmenselijke en vernederende behandeling in de zin van

artikel 3 EVRM.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat er ernstige

aanwijzingen zijn dat zijn verklaringen en documenten frauduleus zijn. Dit besluit steunt inzonderheid op

de vaststelling dat uit het medisch onderzoek van 15 september 2009 uitgevoerd in opdracht van de

Federale overheidsdienst, dienst voogdij, blijkt dat met een redelijke wetenschappelijke zekerheid kon

besloten worden dat verzoeker op die datum een leeftijd had van minimum 20.6 jaar en vermoedelijk

hoger dan 21 jaar, de documenten die hij bij deze dienst neerlegde, namelijk een individueel uittreksel

van het burgerlijk register met datum van registratie 14/07/1992, een geboorteattest met datum van

registratie 14/07/1992 en een uittreksel van het familieregister, volgens een advies van de Federale

Politie vals bleken te zijn, de bewijswaarde van het schoolrapport niet kan opwegen tegen de

vaststellingen van de politie, en een document als dit schoolrapport bovendien gemakkelijk gefabriceerd

kan worden, het proces verbaal van verlies van zijn identiteitskaart opgesteld op 26 mei 2009 niet kan

worden aanvaard als voldoende bewijs van zijn leeftijd en identiteit, van de identiteitskaart van zijn vader

niet kan worden vastgesteld of dit document authentiek is vermits het een kopie van slechte kwaliteit

betreft, de incoherenties tussen zijn verklaringen het frauduleuze karakter van zijn vraag om

internationale bescherming ondersteunen, hij geen enkele verklaring geeft waarom hij als meerderjarige

nog in het vijfde jaar secundair zou zitten en gezien de afwezigheid van een redelijke verklaring voor zijn

aanwezigheid in het secundair onderwijs op zijn leeftijd de kern van zijn asielrelaas niet als waar kan

worden aangenomen.

2.3. Daargelaten verzoekers verklaringen dat hij in het vijfde jaar van de secundaire school les volgt kan

de Raad enkel vaststellen dat verzoekers documenten die hij ter staving van zijn identiteit en leeftijd

indient valse documenten betreffen. Zijn loutere betwisting van het resultaat van het onderzoek van zijn

documenten en zijn medisch onderzoek, waaruit enerzijds blijkt dat de documenten vals zijn en

anderzijds hij op de datum van het onderzoek minstens 20.6 jaar, en vermoedelijk ouder is dan 21 jaar,

kan de Raad niet overtuigen. Dit klemt des te meer nu uit de vertaling van het uittreksel van de

burgerlijke stand blijkt dat het een kopie betreft van het register van de “citoyens arabes syriens”

(Arabische Syriërs) terwijl verzoeker stelt dat hij Koerd is. Bovendien staat verzoekers vrees voor

vervolging en zijn bewering dat ook zijn vader werd aangehouden omdat ze verzoeker zochten omdat hij

geld ophaalde voor Koerdische martelaren, haaks op de vaststelling dat zijn vader naar de lokale politie

zou zijn gestapt om het verlies van verzoekers identiteitskaart aan te geven. Zoals de Commissaris-

generaal terecht overweegt in de bestreden beslissing kan een schoolrapport de vaststellingen niet

ontkrachten vermits dergelijk stuk gemakkelijk kan gefabriceerd zijn en kan de voorgelegde kopie van

een identiteitskaart van zijn vader evenmin een aanwijzing zijn voor zijn voorgehouden identiteit

aangezien het slechts een kopie betreft. De Raad besluit dat verzoeker leugenachtige verklaringen

aflegt met betrekking tot zijn leeftijd en hij zijn identiteit niet aantoont. Gelet op verzoekers leeftijd wordt

geen geloof gehecht aan zijn bewering dat hij nog op de middelbare school studeert. Verzoeker maakt

derhalve niet aannemelijk dat hij in de school geld inzamelde voor Koerdische martelaren en om die

reden wordt gezocht.

2.4. Voorts dient tevens vastgesteld te worden dat verzoeker niet aantoont wanneer hij zijn land van

herkomst verliet en wanneer hij in België aankwam. Verzoeker kan evenmin adequate toelichtingen

geven over het door hem gebruikte paspoort en zijn reisweg. Van een asielzoeker die vreest voor zijn

leven en tijdens zijn vlucht valse documenten gebruikt teneinde met het vliegtuig naar Europa te reizen

mag verwacht worden dat hij de meest essentiële elementen van het paspoort kent, zoals de naam,

geboortedatum en aangebracht visum, gelet op het risico dat hij loopt om gecontroleerd te worden, en

mag verwacht worden dat hij weet met welke vliegtuigmaatschappij hij reisde en in welk land hij is

toegekomen.

Van een kandidaat-vluchteling wordt verwacht dat hij volledige medewerking verleent bij het onderzoek

van een asielaanvraag. Dit houdt onder meer in dat men de waarheid vertelt en de bevoegde
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autoriteiten niet tracht te misleiden (RvS, 140.264, 7 februari 2005; RvS, 139.311, 14 januari 2005; RvS,

132.743, 22 juni 2004). De bewijslast rust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling en dit geldt ook voor

de ernst van de gevreesde vervolging, die een essentieel onderdeel is van de hoedanigheid van

vluchteling. De Raad moet oordelen over de geloofwaardigheid van de subjectieve vrees van de

kandidaat-vluchteling en of deze een objectieve grondoorzaak heeft. Dit impliceert dat de verklaringen

coherent, consistent en geloofwaardig moeten zijn en kaderen in de objectieve gegevens van een

concrete situatie. (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

UNHCR, Genève, 1979, nrs. 40,41,195,196 en The law of refugee status, J. Hathaway, Butterworths,

Toronto, 1991 blz. 72).

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

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

aanmerking worden genomen.

2.6. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van de Vreemdelingenwet. 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).

Elke aanvraag voor subsidiaire bescherming moet individueel worden onderzocht, waarbij de aanvrager

op een voldoende concrete manier dient aan te tonen dat hij een persoonlijk risico op ernstige schade

loopt. In acht genomen wat vooraf gaat, stelt de Raad vast dat verzoeker niet aantoont dat hij wordt

vervolgd of geviseerd door zijn autoriteiten en dat hij het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging

die zou resulteren in een straf die in zijn hoofde een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van artikel 48/3, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Er zijn geen andere redenen in het

administratief dossier waaruit zou kunnen afgeleid worden dat aan verzoeker het subsidiair

beschermingsstatuut moet worden toegekend.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen april tweeduizend en tien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


