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nr. 45 039 van 17 juni 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 19 april 2010 heeft

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

17 maart 2010.

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 12 mei 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 juni 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. SCHOUTEN, loco advocaat V.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

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

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

binnengekomen op 12 oktober 2009 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 30 oktober

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 12 februari 2010.

1.3. Op 17 maart 2010 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 17 maart 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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A. Feitenrelaas

U verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten en een Koerd te zijn afkomstig van Kulduman (Najaf

in het Arabisch) behorende tot Deriekh (Al Malakiyeh in het Arabisch), provincie al Hassake. U zou

samen met uw ouders, zes zussen en twee broers in Deriekh gewoond hebben. U zou de oudste thuis

zijn en sinds ongeveer drie à vier jaar de voedingswinkel van uw vader uitgebaat hebben. Sinds drie à

vier jaar zou uw vader sympathisant zijn van de Koerdische partij PYD (Partiya Yekitiya Demokratik)

en verdeelde hij pamfletten. Hij zou deze pamfletten bewaard hebben in een lade in de winkel in

geval iemand van de partij naar de winkel zou komen. U zou in de winkel de pamfletten soms aan

zijn vrienden van de partij hebben geven in geval hij afwezig was. Uw vader zou af en toe samen met

zijn vrienden, onder wie de verantwoordelijke van PYD te Deriekh Mr. D.(…), bij hem thuis

vergaderd hebben. Uw vader zou soms opgeroepen zijn door de autoriteiten. U zou, zijnde een Koerd,

sympathie hebben voor de partij en maandelijks geld geschonken hebben. Op 2 september 2009 zou u

zich niet in de winkel bevonden hebben aangezien u op een trouwfeest was. Uw buur, J.(…), die een

kapperszaak uitbaatte naast uw winkel zou u opgebeld hebben met de mededeling dat uw minderjarige

broer S.(…) door de 'Amn Siyasi' (Politieke Veiligheidsdienst) in de winkel was aangehouden terwijl hij

zou geschreeuwd hebben dat de pamfletten hem niet toebehoorden maar wel aan zijn broer S.(…), u

dus. U zou uw vader opgebeld hebben die op zijn beurt naar het bureau van de Amn Siyasi ging. U zou

bij uw vriend J.(…) in Deriekh zijn ondergedoken. Via J.(…) zou u later vernomen hebben dat uw vader

na drie dagen was vrijgelaten na een overeenkomst te hebben ondertekend om u bij de autoriteiten aan

te geven. Uw broertje zou aangehouden zijn gebleven. Op 12 september 2009 zou u met de wagen van

de smokkelaar naar Aïn Diwar gebracht zijn. Tijdens uw verblijf aldaar zou u via uw vader

vernomen hebben dat uw broertje was aangehouden voor een periode van vermoedelijk zes maanden

tot één jaar. Uzelf zou zich niet aan de autoriteiten hebben willen aangeven uit schrik dat u tijdens uw

detentie door foltering zou sterven. Op 17 september 2009 zou u te voet clandestien, zonder enig

document, de grens met Turkije zijn overgestoken. Vervolgens zou u samen met de smokkelaar per

wagen, nog steeds zonder in het bezit te zijn van enig document, verder door Turkije zijn gereisd totdat

u op 18 september 2009 in Istanbul arriveerde. Tijdens uw verblijf in Istanbul zou u via uw moeder

vernomen hebben dat uw broertje nog steeds werd aangehouden. Na achttien dagen in Istanbul te

hebben verbleven zou u in een vrachtwagen op 12 oktober 2009 België hebben bereikt en dezelfde dag

nog hebt u hier asiel aangevraagd. Sinds uw verblijf in België zou u via uw vader vernomen hebben dat

hij om de twee weken door de autoriteiten werd bevraagd met betrekking tot uw verblijfplaats. Uw vader

zou u uiteindelijk als vermist hebben opgegeven opdat de autoriteiten niet zouden denken dat hij u zou

hebben helpen vluchten. Tot op heden zou er geen nieuws zijn over uw broertje S.(…).

B. Motivering

Er dient na het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt uw land van herkomst te hebben

verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals begrepen onder de Conventie van Genève, noch

aannemelijk hebt gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals begrepen

onder de definitie van subsidiaire bescherming en wel om volgende redenen.

Zo is het vooreerst niet aannemelijk dat uw vader, die sinds drie à vier jaar een actieve sympathisant

is van de PYD, het risico zou hebben genomen om pamfletten van de partij gewoon in de winkel

(een publieke plaats) te bewaren. Het is immers algemeen geweten dat de Syrische autoriteiten nu

niet bepaald opgezet zijn met deze partij en uw bewering dat uw vader deze pamfletten niet zou

hebben verstopt doch gewoon in een lade bewaarde wekt dan ook de nodige verbazing daar er toch van

uit kan worden gegaan dat uw vader hieromtrent meer discretie aan de dag zou hebben gelegd. Deze

laconieke houding wekt daarenboven nog meer verbazing gezien u zelf beweerde dat uw vader soms

werd opgeroepen door de autoriteiten. Dit gezegd zijnde is het dan ook niet ondenkbaar dat zijn winkel

wel eens door hen doorzocht kon worden, een mogelijkheid waarvan kan worden aangenomen dat die

ook bij uw vader zou zijn opgekomen en bijgevolg, en zoals reeds werd aangestipt, is deze

nonchalante handelswijze van uw vader totaal niet overtuigend (gehoorverslag CGVS, pp. 7 en 9).

Verder kan het niet overtuigen dat uw vader het dan ook nog eens opportuun achtte deze pamfletten

in de winkel te verdelen waarbij hij toch telkens het risico liep dat een klant hier getuige van zou

kunnen zijn en is het totaal niet aannemelijk dat hij hierbij niet meer omzichtig en discreet tewerk ging.

U hiernaar gepeild verklaarde dat hij dit deed omdat Koerden geen rechten hebben om een winkel

en/of een huis op hun naam te zetten. U erop gewezen dat deze uitleg gezien de Syrische context niet

kan overtuigen, komt niet verder dan te stellen dat u ook niet weet waarom hij zo handelde

(gehoorverslag CGVS, p. 9). Gezien uw vader zich maar al te zeer bewust moet zijn geweest van de

risico's die hieraan verbonden waren en gezien hij, zoals in bovenstaande paragraaf reeds werd

opgemerkt, verschillende keren werd opgeroepen door de autoriteiten is ook deze manier van handelen

weinig geloofwaardig.
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Voorts dient aangestipt dat u, gevraagd waarom uw vader soms door de autoriteiten werd

opgeroepen, slechts kunt stellen dit niet te weten. U dan gevraagd of hierover niet werd gesproken, stelt

dat in uw traditie men zijn eigen vader geen vragen mag stellen en hij u sowieso niets vertelde

(gehoorverslag CGVS, pp. 9 en 11). Weerom kan uw uitleg niet overtuigen gezien u over andere zaken

met betrekking tot uw vader en de partij (sinds wanneer uw vader actief was, de ‘partijvrienden’ met wie

uw vader vergaderde, de naam van de partijverantwoordelijke) wel geïnformeerd bleek te zijn

(gehoorverslag CGVS, pp. 7 en 8). Bovendien bent u de oudste zoon en is het niet meer dan logisch dat

uw vader met u hierover zou hebben gesproken (gehoorverslag CGVS, p. 2). In de marge dient verder

nog aangestipt dat het ongeloofwaardig is dat een vader zijn eigen zoon, die zelf geen sympathisant is

van de partij (gehoorverslag CGVS, p. 7), de opdracht zou hebben gegeven om in de winkel pamfletten

aan diens vrienden van de PYD uit te delen (gehoorverslag CGVS, p. 8). Dergelijke actie zou er

namelijk toe kunnen leiden dat u, zijn oudste zoon, problemen zou kunnen krijgen met de Syrische

autoriteiten aangezien het algemeen geweten is, en zoals reeds werd aangestipt, dat de Syrische

autoriteiten niet bepaald 'opgezet zijn' met 'clandestiene' partijen en gezien het goed uitgebouwde en

efficiënt werkende veiligheidsapparaat waarover de autoriteiten beschikken en waarbij u gemakkelijk

door een informant zou kunnen verklikt worden.

In verdere lijn is het ook ongeloofwaardig dat na de inval van de Amn Siyasi in de winkel, waarbij

de pamfletten geconfisqueerd werden, enkel en alleen u gezocht werd terwijl uw vader al sedert jaren

door de Syrische autoriteiten in het oog werd gehouden. Toen er u op de zetel van het CGVS werd

gevraagd hoe het komt dat uw vader gespaard bleef terwijl hij net degene was die de pamfletten in de

winkel gelegd had en hij in het oog werd gehouden, antwoordde u dat hij de autoriteiten beloofd had u

bij hen aan te geven (gehoorverslag CGVS, p. 12). Nogmaals gevraagd waarom uw vader omwille van

zijn activiteiten voor de partij niet werd aangehouden, wierp u op dat iedereen weet dat de winkel van u

is aangezien u daar altijd was en uw broertje verklaard zou hebben dat de pamfletten u

toebehoren (gehoorverslag CGVS, p. 12). Deze verklaringen zijn gezien bovenstaande observaties niet

afdoende: gezien de autoriteiten het noodzakelijk achtten uw vader geregeld te convoceren, een

gegeven waaruit kan worden afgeleid dat ze het noodzakelijk vonden hem in de gaten te houden, en

gezien u zijn zoon was die werd gezocht, kan deze toch wel lakse houding niet overtuigen. Voorts is het

totaal ongeloofwaardig dat uw vader er voor zou opteren om zijn minderjarige zoon Shinwar onschuldig

te laten opsluiten voor een periode van vermoedelijk zes maanden tot één jaar cel en dit terwijl hij

zelf verantwoordelijk was voor alle problemen (gehoorverslag CGVS, p. 4).

In het licht van bovenstaande incoherenties kan er geen verder geloof worden gehecht aan

uw vluchtaanleiding.

Tot slot kan er maar weinig geloof worden gehecht aan uw reisroute doorheen Turkije. Zo beweert u

per auto samen met de smokkelaar van de grens met Syrië - Turkije tot in Istanbul te zijn gereisd zonder

in het bezit te zijn geweest van enig document. In dit kader is het niet aannemelijk dat de smokkelaar

u geen informatie zou verschaft hebben met betrekking tot wat te doen of te zeggen in het geval er

zich een controle zou voordoen, een gegeven wat tijdens een dergelijk traject niet ondenkbaar is,

temeer ook dit in het belang was van de smokkelaar aangezien in geval u tegen de lamp zou lopen, ook

hij problemen riskeerde (gehoorverslag CGVS, p. 4).

Er dient te worden geconcludeerd dat u er gezien bovenstaande observaties niet in bent geslaagd

om aan te tonen dat u in Syrië een risico loopt zoals begrepen onder de Vluchtelingenconventie van

Genève van 28 juli 1951 of in aanmerking dient te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Het door u neergelegde document, namelijk uw Syrische identiteitskaart, heeft enkel betrekking op

uw identiteit, een gegeven dat hier op zich niet ter discussie staat. Verder dient er nog te worden

opgemerkt dat u tijdens uw asielprocedure tegenstrijdige verklaringen hebt afgelegd met betrekking tot

het al dan niet bezitten van een paspoort. Zo liet u in uw Verklaring op de Dienst Vreemdelingenzaken

(DVZ dd. 28/10/2009) optekenen dat u behalve uw identiteitskaart (IK) en uw militair boekje ook nog een

paspoort had (zie Verklaring punt 21). Op de zetel van het CGVS verklaarde u dat voor u een

identiteitskaart en een paspoort één en hetzelfde is (gehoorverslag CGVS, pp. 10 en 11). Toen u erop

gewezen werd dat u ten overstaan van DVZ duidelijk een onderscheid maakte tussen uw identiteitskaart

en uw paspoort, beweert u nogmaals dat u dacht dat ze met de term paspoort een identiteitskaart

bedoelden (gehoorverslag CGVS, p. 11). Deze vergoelijking biedt geen afdoende verschoning

aangezien u in kader van deze ‘Verklaring’ expliciet drie verschillende documenten hebt opgesomd. Het

verzwijgen van uw paspoort tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS doet vermoeden dat u de

Belgische autoriteiten tracht te misleiden en ondermijnt zulks andermaal uw geloofwaardigheid.

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.
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad stelt vast dat verzoeker in het verzoekschrift uitdrukkelijk vermeldt dat hij een beroep tot

nietigverklaring en ondergeschikt een beroep tot hervorming aantekent tegen de weigering van de

vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus en dat hij dit uitwerkt aan de

hand van een aantal grieven waarin hij de motieven van de bestreden beslissing aan een inhoudelijk

onderzoek onderwerpt en deze poogt te verklaren of te weerleggen. Derhalve blijkt uit het verzoekschrift

dat verzoeker zich in deze beroept op de schending van de materiële motiveringsplicht.

2.2. 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. 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 alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. 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.

2.3. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat het vooreerst

niet aannemelijk is dat zijn vader, die sinds drie à vier jaar een actieve sympathisant is van de PYD, het

risico zou hebben genomen om pamfletten van de partij gewoon in de winkel (een publieke plaats) te

bewaren, het niet kan overtuigen dat zijn vader het dan ook nog eens opportuun achtte deze pamfletten

in de winkel te verdelen waarbij hij toch telkens het risico liep dat een klant hier getuige van zou kunnen

zijn, verzoeker niet weet waarom zijn vader soms door de autoriteiten werd opgeroepen, het ook

ongeloofwaardig is dat na de inval van de Amn Siyasi in de winkel, waarbij de pamfletten

geconfisqueerd werden, enkel en alleen verzoeker werd gezocht terwijl zijn vader al sedert jaren door

de Syrische autoriteiten in het oog werd gehouden, en er maar weinig geloof wordt gehecht aan zijn

reisroute doorheen Turkije.

2.4. De Raad stelt vast dat verzoeker zich in zijn verzoekschrift beperkt tot een herhaling van zowel zijn

asielverklaringen als zijn argumenten die hij tijdens het gehoor aanvoerde als verweer tegen de door de

Commissaris-generaal opgeworpen omissies, wat onvoldoende is om zijn verklaringen alsnog

aannemelijk en geloofwaardig te maken.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift herhaalt dat de pamfletten opgeborgen lagen in een lade en deze

enkel aan leden en sympathisanten van de PYD werden meegegeven en de houding van zijn vader

“helemaal niet zo nonchalant is” en “indien het gedrag van de vader van verzoeker als nonchalant zou

kunnen worden beschouwd, (…) dit (dan nog) geen reden (is) om het asielrelaas van verzoeker als

ongeloofwaardig te bestempelen”, kan hij de Raad niet overtuigen vermits het algemeen geweten is dat

de Syrische autoriteiten nu niet bepaald opgezet zijn met deze partij, zoals in de bestreden beslissing

reeds wordt gesteld. Meer nog, in het aan het verzoekschrift toegevoegd rapport van Human Rights

Watch van 26 november 2009, “Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria”, leest de

Raad dat de Syrische veiligheidsdiensten vele leden van de PYD vervolgen, dat dit een aanvang nam in

1999 toen Syrië en Turkije een samenwerkingsovereenkomst sloten met betrekking tot de veiligheid en

de vervolging in Syrië opgevoerd werd na maart 2004 omdat de autoriteiten de partij ervan verdachten

achter een aantal demonstraties in de Koerdische gebieden te zitten. Het rapport vervolgt dat zelfs toen

de Syrische president een amnestie toekende na de maart 2004 rellen in Qamishli, de Syrische

autoriteiten vele partijleden van de PYD uitsloten van deze toegekende amnestie. Volgens een partijlid

zijn leden van de PYD het grootste slachtoffer van aanhoudingen en foltering omwille van de Syrisch-

Turkse relaties en omdat deze partij de ideologie van Ocalan heeft geadopteerd. De Syrische
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autoriteiten beschuldigen PYD-leden van lidmaatschap van een geheime organisatie en het voeren van

daden teneinde Syrisch land af te scheuren om zich aan te sluiten bij een ander land (eigen vertaling:

HRW rapport, p. 43). In het rapport wordt tevens gesteld dat zelfs na de vrijlating de veiligheidsdiensten

Koerdische activisten blijven volgen en onder druk zetten (eigen vertaling: HRW rapport, p.51). Deze

werkwijze van de Syrische veiligheidsdiensten is alom gekend bij de Koerdische bevolking en zeker bij

diegene die lid of sympathisant zijn van een Koerdische oppositiepartij. De Raad is bijgevolg van

oordeel dat, gelet op de Syrische context, het ondenkbaar is dat verzoekers vader, sympathisant van de

PYD, pamfletten zou bewaren in zijn winkel, zelfs al liggen deze in een lade. Verzoeker voegt daar

trouwens tijdens het gehoor aan toe dat zijn vader de pamfletten in de winkel had gelaten en dat “hij (…)

ze niet verstopt (had)” (gehoor CGVS, p.7). Dit alles klemt des te meer nu verzoeker beweert dat zijn

vader “soms opgeroepen (werd) door de autoriteiten”.

Daargelaten de vraag om welke reden verzoekers vader soms werd opgeroepen door de autoriteiten is

de Raad van oordeel dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat verzoekers vader, regelmatig

geviseerd door de autoriteiten, nooit het risico zou nemen om pamfletten in zijn winkel te bewaren, laat

staan te verspreiden aan mede-sympathisanten, vermits hij op die manier zijn kinderen, die de winkel

openhouden, bloot zou kunnen stellen aan een mogelijke aanhouding door de veiligheiddiensten, met

alle gevolgen van dien. In de marge wijst de Raad er tevens op dat het algemeen geweten is dat de

Syrische veiligheidsdiensten veelvuldig gebruik maken van informanten en verklikkers. Een Syriër met

een politiek profiel, sympathisant van de geviseerde PYD, zal dan ook de nodige voorzichtigheid

betuigen wanneer hij als taak heeft pamfletten te verspreiden.

Gelet op deze vaststellingen kan geen enkel geloof gehecht worden aan verzoekers opgediste relaas

dat de veiligheidsdiensten PYD pamfletten hebben gevonden in de winkel van verzoekers vader waar hij

en zijn broertje regelmatig werkten. Derhalve kan ook geen geloof worden gehecht aan de vasthouding

van verzoekers broer, bewering waarvan geen enkel begin van bewijs wordt ingediend, noch van de

bewering dat verzoeker om die reden wordt gezocht, eveneens een ongestaafde bewering. De

ongeloofwaardigheid van verzoekers opgediste relaas wordt tevens bevestigd door zijn onrealistische

bewering in het verzoekschrift dat “de naam van de partijverantwoordelijke (…) dan weer een algemeen

gekend gegeven (was) in de wijk”. Immers, gelet op de informatie in het HRW rapport van 29 november

2009 is het niet in het minst geloofwaardig dat de naam van een partijverantwoordelijke een algemeen

gekend gegeven zou zijn in de wijk aangezien deze persoon wel zeer snel zou zijn opgepakt door de

veiligheidsdiensten. Daarenboven dient te worden vastgesteld dat verzoeker thans poneert dat hij “wel

degelijk (…) betrokken (was) op PYD en was sympathisant; verzoeker heeft dit duidelijk verklaard

tijdens het gehoor” terwijl hij onder deze “zin” het volgende kopieert uit het gehoorverslag: “Sinds

wanneer bent u sympathisant van de PYD? Ik ben geen sympathisant, ik had wel sympathie voor de

partij, maar ik was geen lid van de partij want ik was altijd bezig met de winkel; Maar de vraag is of u

sympathisant bent niet lid? Neen, ik ben geen sympathisant maar ik ben wel Koerd, als ze bij mij

kwamen elke maand betaalde ik tussen 1.500 en 2.000 Syrische lires”.

In de mate dat verzoeker aanvoert dat hij wel elementen heeft aangebracht die zijn geloofwaardigheid

ondersteunen en dat de Commissaris-generaal nagelaten heeft zijn informatie te verifiëren, hij kennis

heeft van de huidige situatie van de Koerden in zijn thuisland en zijn informatie bevestigd wordt door het

rapport van HRW, is de Raad van oordeel dat de voorafgaande vaststellingen niet in een ander daglicht

kunnen worden geplaats door deze opmerkingen. Verzoekers adres en het feit dat hij in een winkel

werkte worden op zich niet betwist en ook niet het feit dat hij regelmatig contact heeft met zijn familie.

Dat verzoeker namen zou hebben opgesomd van sympathisanten van de PYD die bij zijn vader

kwamen vergaderen wijzigt evenmin de vaststelling dat verzoekers relaas onrealistisch en

ongeloofwaardig is en er geen enkel geloof wordt gehecht aan het hele PYD-relaas en het beweerde

profiel van zijn vader. Waar verzoeker nog voorhoudt dat hij de inhoud van de pamfletten heeft

meegedeeld stelt de Raad vast, na lezing van de vier lijnen in het gehoorverslag dienaangaande, dat

deze bewering niet ernstig is. Dat hij de huidige situatie van de Koerden kent in zijn thuisland en op de

hoogte is van incidenten met Koerden in Syrië en daarvoor verwijst naar het gehoorverslag p. 13-14

“i.v.m. de hongerstaking van Koerdische gevangenen”, wijst er nogmaals op dat argumenten worden

gebruikt die geen steun vinden in het administratief dossier noch met de werkelijkheid vermits de

hongerstaking betrekking heeft op de aangehouden Koerden in België. Wat betreft het HRW rapport

kan worden vastgesteld dat de inhoud van dit rapport de analyse en de conclusie van de Commissaris-

generaal ondersteunt.

Waar verzoeker ter terechtzitting twee foto’s indient waaruit moet blijken dat hij heeft deelgenomen aan

een manifestatie op 12 maart 2010 in Brussel wijst de Raad erop dat deze foto’s en zijn deelname de
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ongeloofwaardigheid van zijn relaas niet in een ander daglicht kunnen plaatsen. Verzoeker toont ook

niet aan dat hij omwille van deze deelname in Brussel een reëel risico loopt op vervolging in zijn

thuisland. De Raad benadrukt dat bij de beoordeling van de elementen die ontstaan zijn na aankomst in

het onthaalland de reële kans op vervolging, de ernst van die vervolging en het verband met de in het

Verdrag van Genève vermelde redenen van cruciaal belang zijn. Er moet rekening gehouden worden met

de beoordeling van de handelingen van de betrokkene door de overheden van het land van herkomst, meer

bepaald in geval er aanwijzingen zijn dat de aangehaalde activiteiten kunnen leiden tot de toeschrijving van

een politieke overtuiging door bovenvermelde overheden (UNHCR, Note on refugié sur place claims,

februari 2004). Uit niets blijkt dat verzoeker hier oppositieactiviteiten van enige omvang ontplooit en dat

deze activiteiten verder reiken dat een deelname aan een betoging.

Daargelaten de vraag of verzoeker al dan niet in het bezit zou zijn van een paspoort wijst de Raad erop

dat van een Koerdische Syriër die vlucht via Turkije omwille van het feit dat hij gezocht wordt voor

betrokkenheid met de PYD kan verwacht worden dat hij en de smokkelaar wel degelijk de nodige

maatregelen zullen nemen teneinde bij een controle niet meteen tegen de lamp te lopen en dat er meer

voorzorgen zullen genomen worden dan de “enige instructie” om de smokkelaar te volgen. Zoals in het

HRW rapport staat vermeld is er immers een samenwerkingsakkoord tussen Syrië en Turkije met

betrekking tot de veiligheidsaspecten, zodat, in tegenstelling tot hetgeen verzoeker beweert, het risico

op een arrestatie en een repatriëring naar Syrië wel degelijk aanwezig is. Dat verzoeker geen enkele

aannemelijke reden zou hebben om hieromtrent een bedrieglijke verklaring af te leggen is onjuist

vermits hij ook op legale wijze zijn land had kunnen verlaten, hetgeen meteen een aanwijzing zou zijn

geweest dat zijn hele asielrelaas ongeloofwaardig is.

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

partij worden aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd, schragen de

gezamenlijke motieven de bestreden beslissing. Wanneer er zoals in casu geen geloof kan worden

gehecht aan het naar voren gebrachte asielrelaas, bestaat er geen reden om dit aan artikel 1, A (2) van

de Conventie van Genève te toetsen.

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 in aanmerking worden genomen.

2.6. Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze

regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad stelt echter vast dat

verzoeker geen elementen aanbrengt waarom hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Voor

zover hij zich zou beroepen op de elementen die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas, merkt de

Raad op dat, gelet op het voorgaande, kan worden besloten tot de ongeloofwaardigheid van dit

feitenrelaas. Bijgevolg kan verzoeker zich niet baseren op de elementen die aan de basis van zijn relaas

liggen 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 van de Vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd
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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 zeventien juni 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


