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nr. 47 751 van 3 september 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 7 juni 2010 heeft

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

4 mei 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 7 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 augustus 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. BRIJS, en van attaché K.

ALLYNS, 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 17 november 2009 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 23

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

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 5 maart 2010.

1.3. Op 4 mei 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 5 mei 2010 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde het volgende:

U bent van Koerdische origine, bezit de Syrische nationaliteit en bent geboren op 19 juli 1990 in het

dorp Jozat, nabij Derbassiye. U bent ongehuwd en woonde bij uw ouders in de stad Hasake. In

2008 beëindigde u het secundair onderwijs en startte u studies computer engineering. Voor uw studies

moest u af en toe enkele dagen naar Aleppo of Damascus.

Uw vader, H. (…) H. (…) D. (…) (a.k.a. A. (…) P. (…)), is een lid van het centraal comité van

de Koerdische Democratische Partij in Syrië (KDPS al-party) onder leiding van Nasr ad-Din Ibrahim.

Sinds 2007 bent u eveneens lid van deze partij. U verdeelde partijpublicaties en stuurde soms boeken

of publicaties via e-mail naar uw oom aan moederszijde, K. (…) S. (…), die in Duitsland woont. Deze

oom is eveneens lid van het centraal comité van de partij en beheert de website. Begin juni 2005 nam u,

samen met een aantal jongeren uit uw geboortedorp, in Qamishlo deel aan een demonstratie naar

aanleiding van de moord op sheykh Mashuq al-Khaznawi. Op de terugweg naar het dorp werd jullie

groep gearresteerd aan een politiecontrole. Jullie werden ondervraagd maar ontkenden te

hebben deelgenomen aan de demonstratie, jullie werden geslagen. Enkele uren later werden jullie

vrijgelaten na het ondertekenen van een brief waarin jullie verklaarden niet meer te zullen deelnemen

aan zulke acties.

Op 20 maart 2009 werd u nogmaals gearresteerd, ditmaal in Hasake. De partij had u gevraagd het

vuur van Newroz aan te steken. Daarom verstopte u omstreeks 19.00 uur, op het rond punt aan de

fabriek van Sinalco, een autoband onder enkele vuilniszakken. Hierna ging u de partijpublicaties

bezorgen aan Koerdische huizen en omstreeks 22.00 uur keerde u terug naar het plein. U keek of er

geen politie in de buurt was en stak de band met petroleum in brand. Net op dat moment kwam er een

politiepatrouille toe en u werd gearresteerd. U werd meegenomen voor ondervraging. U werd meer dan

een maand ondervraagd en geslagen. Op geen enkel moment bekende u iets of gaf u enige informatie.

Op 27 april werd u vrijgelaten na het ondertekenen van een brief waarin u akkoord ging de partij te

verlaten en niet meer aan politiek te doen. Hierna stopte u tijdelijk met politieke activiteiten. Begin mei

hervatte u uw activiteiten echter.

In juli 2009 werd u uitgenodigd op een partijmeeting in een villa in Qamishle. Slechts dertig

personen, waaronder prominente partijleden, waren uitgenodigd. De hoogste partijleider, Nasr ad-Din

Ibrahim, was aanwezig. Ook uw vader was er. U was uitgenodigd wegens uw kennis over het gebruik

van moderne technologie in de ontwikkeling van de partij. Omstreeks 21.00 uur deed de politie een inval

in de villa, zij wisten echter niet dat de villa een achterdeur had. Als sportieve jongeling kon u, in

tegenstelling tot de oudere aanwezigen, hard genoeg lopen om via die achterdeur te ontsnappen. U

bracht de nacht door bij een vriend in de stad, die u de volgende ochtend naar Tell al-Bulbul bracht,

waar u onderdook bij familieleden. Vijf of zes dagen later kwam uw vader te weten waar u was en hij

vroeg u ondergedoken te blijven tot hij een vertrek uit het land had kunnen regelen. Op 5 september

2009 verliet u Syrië. U werd van Qamishlo naar het Turkse Nusseybin gebracht, verstopt in een

geheime ruimte onder een busje (fox). U werd verder naar Istanbul gebracht waar u tot november 2009

verbleef. U werd dan verstopt in een vrachtwagen, die u naar België smokkelde.

U kwam op 17 november 2009 aan in België waar u dezelfde dag een aanvraag voor

internationale bescherming indiende.

U vreest bij terugkeer naar Syrië gedood te worden.

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

neer: uw Syrisch rijbewijs, een attest van de partij waarin wordt gesteld dat uw vader lid was van het

centrale comité, een attest van de partij waarin wordt gesteld dat u een lid bent van de partij en vervolgd

wordt door de Syrische veiligheidsdiensten wegens uw activiteiten voor de partij, een bundel

artikels betreffende de situatie van de Koerdische partijen in Syrië in het algemeen en de vervolging

van activisten van specifiek uw partij.

B. Motivering

Na uw gehoor op CGVS dient te worden vastgesteld dat, niet tegenstaande de door u ingeroepen

vrees, de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus u kunnen worden toegekend

omdat u de feiten die aan de grondslag van uw vrees liggen niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart ten eerste een lid te zijn van de KDPS (al-Party) en de zoon van een lid van het

centraal comité van de partij. Ter ondersteuning hiervan legt u uw Syrisch rijbewijs neer en twee

attesten van uw in Duitsland levende oom, K. (…) al-S. (…), die de website van de partij zou beheren en

eveneens een lid van het centraal comité zou zijn.

Terwijl een rijbewijs weliswaar een officieel stuk is dient toch de nodige omzichtigheid in acht te

worden genomen inzake het aanvaarden van de authenticiteit ervan. Volgens de informatie waarover
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het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan uw dossier is toegevoegd, is de productie en circulatie

van valse documenten immers een ernstig probleem in Syrië. Het Syrisch rijbewijs is bovendien, in

tegenstelling tot de Syrische identiteitskaart, niet voorzien van moderne veiligheidskenmerken. Daarom

werd u gevraagd om ter ondersteuning van uw identiteit uw identiteitskaart en militair boekje voor te

leggen. Hierbij werd rekening gehouden met de mogelijke beperkingen waaraan personen die om

internationale bescherming vragen, kunnen onderhevig zijn. Uit uw verklaringen bleek echter dat u in de

mogelijkheid was om u deze documenten te laten bezorgen. U stelde uw oom in Duitsland te hebben

gecontacteerd met de vraag om uw familie in Syrië te vragen om uw rijbewijs op te sturen als test voor

het opsturen van uw identiteitskaart. U stelde zich ervan bewust te zijn dat een persoonlijk

identiteitsbewijs belangrijk was voor uw asielprocedure. U ontving inderdaad enige tijd later uw rijbewijs

dat vanuit Syrië naar uw oom, K. (…) al-S. (…), in Duitsland zou zijn opgestuurd wat aantoont dat u

inderdaad uw identiteitskaart zou kunnen laten opzenden (gehoor, p. 5). U kreeg dan ook een termijn

van minstens vijftien dagen om alsnog uw identiteitskaart voor te leggen maar liet na dit te doen

(gehoor, p. 24). U bezorgde het CGVS geen enkele rechtvaardiging daarvoor. Er moet dan ook worden

geconcludeerd dat u, voor wat betreft uw identiteit, de bewijslast niet heeft vervuld. Desalniettemin kan

de bewijswaarde van het door u neergelegde rijbewijs, rekening houdende met de hierboven

geformuleerde bedenkingen, worden gewogen in het licht van de geloofwaardigheid van uw

verklaringen.

In de twee door u neergelegde (ongedateerde) attesten wordt beweerd dat uw vader een lid is van

het centraal comité van de partij maar wegens problemen een stap terugzette, dat u een lid bent van

de KDPS sinds 2007, dat u het nieuws betreffende de Koerden volgde en doorspeelde aan het comité

van de media van de partij, de website van de partij van nieuws en artikels voorzag en om die

redenen vervolgd en gearresteerd werd door het Syrische veiligheidsapparaat. Deze attesten zouden u

zijn bezorgd en zijn getekend door uw in Duitsland wonende oom aan moederszijde, K. (…) al-S. (…),,

die ook een lid van het centraal comité van de partij zou zijn en de beheerder van de website van de

partij. De bewijswaarde van deze twee attesten is zeer beperkt. Ze zijn op uw aanvraag opgesteld door

iemand waarvan u zegt dat het een familielid is, waardoor er twijfels zijn over de objectieve

bewijswaarde van de verklaringen. De bewijswaarde van deze attesten zal, net als deze van uw

rijbewijs, slechts kunnen worden beoordeeld in het licht van de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

In een eerste vaststelling wordt er echter gewezen op het feit dat de redenen die in het attest worden

aangehaald als basis voor uw vervolging door de Syrische autoriteiten zeer weinig specifiek zijn en niet

duidelijk overeenkomen met de door u in uw verklaringen weergegeven incidenten.

Wat betreft uw verklaringen zijn er ernstige problemen met de geloofwaardigheid daarvan.

Zo beweerde u dat de acute noodzaak om het land te ontvluchten het gevolg was van een inval van

de politie in juli 2009 tijdens een partijmeeting in een villa van een vriend van uw vader in

Qamishle. Behalve u waren er slechts dertig partijleden op deze meeting. Toen er u gevraagd werd wie

deze partijleden waren, kon u echter enkel de hoogste partijleider, Nasr ad-Din Ibrahim, een zekere K.

(…), waar u verder niets van wist, en uw vader opnoemen. Gezien u als specialist

moderne informatietechnologie aanwezig was op deze meeting, waar zelfs de hoogste partijleider

aanwezig was, zou men nochtans mogen verwachten dat u beter op de hoogte zou zijn van de

aanwezigen (gehoor, p. 18-19). Omstreeks 21.00 uur deed de politie een inval in de villa, zij wisten

echter niet dat de villa een achterdeur had. Als sportieve jongeling kon u, in tegenstelling tot de oudere

aanwezigen, hard genoeg lopen om via die achterdeur te ontsnappen. U bracht de nacht door bij een

vriend in de stad, die u de volgende ochtend naar Tell al-Bulbul bracht, waar u onderdook bij

familieleden. Vijf of zes dagen later kwam uw vader te weten waar u was en vroeg ondergedoken te

blijven tot hij een vertrek uit het land had kunnen regelen. Toen er u werd gevraagd hoe uw vader te

weten kwam waar u was, zei u dat hij het waarschijnlijk hoorde van partijvrienden. Gevraagd om uitleg

zei u dat u dacht dat de eigenaar van het huis waar u verbleef, uw vader informeerde (gehoor, p. 20).

Het komt allesbehalve overtuigend over dat u niet eens weet hoe uw vader te weten kwam waar u zich

bevond en dat u bovendien niet eens zelf zou hebben geprobeerd om uw vader in te lichten over de

situatie of, inderdaad, te informeren naar de situatie van uw vader, die toch ook aanwezig was op de

meeting. Toen er u gevraagd werd of er andere mensen werden gearresteerd bij die gelegenheid,

antwoordde u dat u het dacht. Gevraagd of u het dacht of wist, stelde u wel zeker te zijn dat er oudere

mensen moesten gearresteerd zijn maar dat u niet wist wie. Gevraagd of de partijleider gearresteerd

was, stelde u dat u dat niet wist omdat u was ondergedoken (gehoor, p. 20-21). Het feit dat u was

ondergedoken kan echter geen verklaring zijn voor uw onwetendheid, gezien u sindsdien nog contact

had met uw vader en met uw oom in Duitsland. Het kan niet worden aanvaard dat u, als actief partijlid

die zelf betrokken partij was, geen interesse zou hebben betoond in deze situatie en de verdere

afwikkeling ervan. Dergelijke desinteresse doet dan ook ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid en de

ernst van de door u ingeroepen vrees. Gezien uw oom de beheerder van de website van de partij zou

zijn, kan men bovendien verwachten dat u publicaties betreffende dit incident zou kunnen voorleggen,
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wat niet gebeurde. Het gaat hier immers niet om een fait divers maar om een inval op een meeting met

de hoogste partijverantwoordelijke. Gevraagd waarom dit niet gepubliceerd zou zijn, kon u enkel stellen

dit niet te weten, dit lijkt bepaald strijdig met uw beweerde positie als iemand die het mediacomité van

de partij van informatie voorzag (gehoor, p. 23). Om al deze redenen kan het CGVS geen geloof

hechten aan uw bewering dat deze feiten plaatsvonden en dat u ten gevolge van deze feiten een

vervolgingsrisico zou lopen.

U beweerde verder dat u op 20 maart 2009 werd gearresteerd, toen u een autoband wou in

brand steken ter ere van Newroz. Ook hier moet worden vastgesteld dat u hiervan geen enkele

publicatie voorlegt. Men hoeft nochtans maar de vele publieke bronnen over de Koerdische

problematiek te raadplegen om te weten dat er over zulke gebeurtenissen bericht wordt. Gevraagd of

deze gebeurtenis niet gepubliceerd was, antwoordde u dat u daar niets van wist, dat het misschien niet

gepubliceerd was omdat de autoriteiten dan misschien zouden denken dat u een held was en u opnieuw

zouden arresteren (gehoor, p. 18). Inderdaad is het zo dat de afwezigheid van publicatie geen bewijs is

van het niet plaatsvinden van een gebeurtenis. Indien u werkelijk de zoon bent van een belangrijk

partijlid en indien uw oom de beheerder is van de website van de partij, is het echter merkwaardig dat

net dit incident niet gepubliceerd zou zijn door uw partij of door één van de Koerdische organisaties die

zulke gebeurtenissen, al dan niet met vermelding van de naam van de arrestant, publiceren. Op zijn

minst zou mogen verwacht worden dat u een duidelijke verklaring zou kunnen geven voor de niet

publicatie, eerder dan giswerk. Naast het ontbreken van documentaire bewijzen van deze gebeurtenis

klinken ook uw verklaringen erover weinig overtuigend. Zo is het weliswaar algemeen bekend dat het

ontsteken van het vuur deel uitmaakt van de viering van Newroz, dit is over het algemeen echter een

evenement dat in groep wordt beleefd en het is zeer merkwaardig dat u stelt dat het een individuele

opdracht was die u voor de partij uitvoerde (gehoor, p.16). Ook uw bewering dat u de band reeds op

voorhand op het plein ging verstoppen roept vragen op, daar u op die manier het risico van ontdekking

verhoogde (gehoor, p.15).

Verder zijn ook uw verklaringen omtrent uw periode van detentie weinig coherent. U verklaarde

enerzijds dat u uw naam en deze van uw vader had doorgegeven en dat u zeker was dat de

veiligheidsdiensten op de hoogte waren van de activiteiten van uw vader, wat gezien de hoge functie

van uw vader binnen de partij inderdaad zeer waarschijnlijk zou zijn. Anderzijds verklaarde u dat u,

terwijl u gedurende een maand elke dag was ondervraagd en terwijl u tot bewusteloosheid geslagen

werd, nooit te hebben toegegeven bij welke partij u was en wie de partijleider was. Deze heldhaftige

weerstand lijkt nochtans futiel, gezien de veiligheidsdiensten via de naam van uw vader al zouden weten

bij welke partij u was en gezien ook de hoogste partijleider een publiek bekend personage is. Het lijkt

verder ook onlogisch dat men u een document zou laten onderteken waarop stond dat u de partij zou

verlaten maar dat tegelijkertijd de partijnaam niet op dat document zou staan omdat u de naam van de

partij niet had bekend (gehoor, p. 16-18). Gezien de bovenstaande vaststellingen wordt geconcludeerd

dat het onwaarschijnlijk is dat deze gebeurtenissen werkelijk hebben plaatsgevonden.

U beweerde ook in juni 2005 enkel uren te zijn vastgehouden door de politie, toen u van

een demonstratie in verband met de dood van sheykh al-Khaznawi naar huis reed. Weliswaar vonden

deze gebeurtenissen vijf jaar geleden plaats, wat een verklaring kan zijn voor het feit dat u de exacte

datum niet meer kende, toch zijn uw verklaringen betreffende deze betoging uitermate vaag. Het enige

wat u zich herinnert is dat u vertrok van aan het stadium van Qamishli en dat er slogans geroepen

werden. U verklaart dit door te stellen dat u niet in die stad woonde. Anderzijds stelde u echter dat u er

vrienden hebt en gezien uw verklaringen betreffende uw recente vluchtaanleiding zou ook uw vader er

vrienden hebben en kende u de stad toch enigszins. Uw verklaringen zijn dan ook weerom weinig

overtuigend.

Gezien het profiel dat van u geschetst werd in de neergelegde attesten en gezien uw beweringen

over uw familiebanden en uw verantwoordelijkheden inzake media in de partij zou mogen worden

verwacht dat u een gedetailleerd en coherent beeld van de partij zou kunnen schetsen en dat u

persoonlijk vele verantwoordelijken van de partij zou kennen. Toen u de kans werd geboden hierover

uitleg te geven, bleek echter dat dit niet zo was. Zo kon u geen coherent beeld schetsen van de

partijstructuur en uw positie daarin (gehoor, p. 13). Gevraagd naar de namen van bekende mensen in

de geschiedenis van de partij stelde u dat iemand die lid wordt enkel de naam van de secretaris, de

administratieve verantwoordelijke en de naam van de verantwoordelijke van zijn eenheid krijgt. U stelde

ook dat zulke dingen u niet interesseerden omdat u op technisch vlak bezig was (gehoor, p. 22-23).

Evenmin kan u de datum van de oprichting van de partij geven, een datum die nochtans wordt jaarlijks

herdacht (gehoor p.23). Gezien de beweerde achtergrond kunnen uw verklaringen het CGVS niet

overtuigen.

U wierp zich op als een actief partijlid uit een familie met een hoog politiek profiel. U stelde meermaals

te zijn gearresteerd gedurende politieke acties. Er moet worden geconcludeerd dat uw

verklaringen betreffende die acties alles behalve overtuigend zijn en dat uw verklaringen betreffende uw
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profiel ook niet kunnen overtuigen. De door u neergelegde attesten van de partij kunnen deze

vaststellingen niet ombuigen. Integendeel, indien de inhoud van deze attesten waar zou zijn, zou net wel

mogen worden verwacht dat u overtuigende verklaringen zou afleggen en dat u deze bovendien ook zou

kunnen stofferen met meer en gerichter documentaire bewijzen. U heeft dan ook noch uw politieke

profiel noch de beweerde vervolgingsfeiten aannemelijk gemaakt. In het licht van deze vaststellingen

kan dan ook niet worden voorbijgegaan aan het feit dat u heeft nagelaten uw identiteitskaart neer te

leggen en kan ook uw identiteit niet als bewezen worden beschouwd.

Er dient nog te worden vermeld dat u een bundel artikels heeft neergelegd betreffende de situatie van

de Koerdische partijen in Syrië in het algemeen en de vervolging van activisten van specifiek uw partij.

De inhoud van deze bundel wordt in het kader van de behandeling van uw aanvraag tot

internationale bescherming niet betwist door het CGVS. Het doel van de procedure voor het CGVS is

echter te onderzoeken of u zich persoonlijk in een situatie bevindt die internationale bescherming

noodzaakt, wat niet wordt aangetoond door de neergelegde bundel.

Er dient dan ook te worden geconcludeerd dat u er niet bent in geslaagd een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie aannemelijk te maken. Omwille van dezelfde

redenen 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 heeft aannemelijk

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. Verzoeker voert aan zich allerminst te kunnen verzoenen met de bestreden beslissing en de daarin

vermelde motieven. Hij onderneemt daartoe een poging om deze motieven te weerleggen, met name

wat betreft zijn identiteit, de twijfels over zijn lidmaatschap van de partij, en omtrent zijn verklaringen

over de aanwezige partijleden op de bijeenkomst, de manier waarop zijn vader vernam waar verzoeker

ondergedoken was, het gebrek aan publicaties over de gebeurtenissen, zijn aanhouding en zijn

verklaringen over de demonstratie van 2005. Verzoeker is van mening dat de bestreden beslissing dient

vernietigd te worden en dat er bijkomende en aanvullende onderzoekshandelingen dienen bevolen te

worden vermits de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geen onderzoek

gevoerd heeft naar het politieke profiel van verzoekers familieleden, hij ook in België activiteiten voor de

Koerdische partij heeft waarnaar niet is gevraagd door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen, en hij tevens vreest dat hij bij zijn terugkeer naar Syrië zijn legerdienst zal moeten

vervullen en dat hij hierbij extra zal geviseerd worden omwille van zijn gekende familie. Onder verwijzing

naar een recent rapport van Human Rights Watch, een internetartikel op de website www.uitpers.be en

het Nederlands Ambtsbericht van september 2009, stelt verzoeker te worden vervolgd omwille van zijn

politieke overtuiging en het hoge politieke profiel van zijn familieleden.

Uit verzoekers kritiek op de motieven van de bestreden beslissing blijkt derhalve dat hij de schending

van de materiële motiveringsplicht inroept.

Bij het verzoekschrift voegt verzoeker een aantal foto’s waaruit zijn deelname aan manifestaties in

België moet blijken en een gedeelte van het Nederlands Ambtsbericht Syrië van 2009.

Bij aangetekend schrijven van 28 juni 2010 en 7 juli 2010 stuurt verzoeker een kopie van het

“familieboekje” en een kopie van een identiteitskaart, met vertalingen.

Ter terechtzitting legt verzoeker een “originele” identiteitskaart neer, een kopie van het “familieboekje”,

twee brieven gedagtekend 10 augustus 2010 afkomstig van de ‘KPD-S Al Parti Europa’, een rapport van

Human Rights Watch van juli 2010 en een rapport van de ‘Deense Immigratie Dienst’ van mei 2010.

2.2. Artikel 39/76 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) bepaalt dat de

geadieerde kamervoorzitter of de aangewezen rechter in vreemdelingenzaken slechts de nieuwe

gegevens onderzoekt als aan de twee volgende voorwaarden is voldaan: deze nieuwe gegevens zijn

opgenomen in het oorspronkelijk verzoekschrift, en de verzoekende partij moet aantonen dat zij deze

gegevens niet vroeger heeft kunnen inroepen in de administratieve procedure. In afwijking van het
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tweede lid van artikel 39/76 van voornoemde wet, en desgevallend van artikel 39/60, tweede lid, kan de

Raad met het oog op een goede rechtsbedeling, beslissen om elk nieuw gegeven in aanmerking te

nemen dat hem ter kennis wordt gebracht door de partijen, met inbegrip van hun verklaringen ter

terechtzitting, onder de cumulatieve voorwaarden dat deze gegevens steun vinden in het

rechtsplegingsdossier, ze van die aard zijn dat ze op een zekere wijze het gegrond of ongegrond

karakter van het beroep kunnen aantonen, en dat de partij aannemelijk maakt dat zij deze nieuwe

gegevens niet eerder in de procedure kon meedelen.

Krachtens artikel 39/2, §1, tweede lid van de vreemdelingenwet kan de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen “de bestreden beslissing vernietigen hetzij omdat aan de bestreden

beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, hetzij

omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot de in 1° bedoelde

bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen”.

Omtrent de verplichting voor de Raad om “nieuwe gegevens” in aanmerking te nemen alsook omtrent

het tijdstip voor het aanbrengen van “nieuwe gegevens”, oordeelde het Grondwettelijk Hof tevens:

“Hoewel de bewoordingen van het derde lid van artikel 39/76, §1 van de wet van 15 december 1980, en

met name het gebruik van het werkwoord “kan”, het mogelijk lijken te maken dat de Raad beslist om

geen rekening te houden met nieuwe gegevens, zelfs wanneer de drie cumulatieve voorwaarden zijn

vervuld, moet die bepaling, teneinde in overeenstemming te zijn met de wil van de wetgever om aan de

Raad een bevoegdheid met volle rechtsmacht toe te kennen, in die zin worden gelezen dat zij de Raad

ertoe verplicht elk nieuw gegeven te onderzoeken dat de verzoeker voorlegt en dat van dien aard is dat

het op zekere wijze het gegronde karakter van het beroep kan aantonen, en daarmee rekening te

houden, op voorwaarde dat de verzoekende partij aannemelijk maakt dat zij dat nieuwe gegeven niet

eerder in de procedure kon meedelen” (GwH 30 oktober 2008, nr.148/2008, r.o. B.6.5).

2.2.1. De vaststelling dat een stuk geen nieuw gegeven is in de zin als hiervoor bepaald, belet niet dat

dit stuk mede in het beraad wordt betrokken in het raam van de rechten van de verdediging indien dit

stuk wordt aangebracht, hetzij door de verzoekende partij ter adstructie van haar kritiek op de bestreden

beslissing zoals die is verwoord in het verzoekschrift, hetzij door de partijen als antwoord op de

argumenten in feite en in rechte die voor de eerste keer in de laatste proceduregeschriften voor de

terechtzitting zouden zijn aangevoerd.

Daargelaten de vraag of de aangehaalde stukken nieuwe gegevens zijn in de zin zoals hiervoor

bepaald, worden zij dienstig aangebracht in het raam van de rechten van verdediging, aangezien ze

worden aangevoerd ter adstructie van de kritiek van de verzoekende partij op de bestreden beslissing

zoals die is verwoord in het verzoekschrift. Ze worden om die reden in het beraad betrokken.

2.3. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

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,
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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.

2.4. Betreffende verzoekers voorgehouden politiek profiel dient het volgende te worden vastgesteld:

2.4.1. In het verzoekschrift betoogt verzoeker dat hij voor zijn vertrek uit Syrië deel uitmaakte van een

firqa in zijn regio, hij actief was voor de partij op laag niveau omwille van zijn jonge leeftijd, hij veel

informatie kon verstrekken over de partij, en hij ook activiteiten heeft voor de Koerdische partij in België

waarnaar het CGVS niet heeft gevraagd.

2.4.2. De Raad wijst erop dat zo verzoeker terecht stelt dat de bewijslast gedeeltelijk bij het CGVS ligt

het wel aan de asielzoeker is om alle elementen van zijn asielrelaas en zijn vrees voor vervolging aan te

geven zodat het de asielinstanties niet ten kwade kan geduid worden dat elementen die niet worden

aangereikt door de kandidaat-vluchteling niet worden onderzocht. De Raad stelt vast dat verzoeker met

geen woord heeft gerept over zijn activiteiten in België terwijl hem op het einde van het gehoor gevraagd

werd of hij nog iets toe te voegen had en of hij alle relevante elementen van zijn asielaanvraag heeft

kunnen aanbrengen en uitleggen (CGVS 5 maart, p. 24). De foto’s waaruit verzoekers deelname aan

betogingen in Brussel moet blijken (manifestaties 19 maart 2010 en 17 april 2010), werden voor het

eerst bij het verzoekschrift gevoegd zodat de commissaris-generaal geen rekening kon houden met

deze activiteiten in België, die overigens plaatsvonden na het gehoor.

2.4.3. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker voorhoudt is zijn kennis van de partij ondermaats. Immers,

van verzoeker die beweert dat hij sinds 2007 lid is van de partij KPD-S en voorhoudt dat zijn vader lid

van het centraal comité van de partij is (CGVS 5 maart, p. 6), zijn moeder verantwoordelijke is voor de

vrouwenafdeling van de Faraiya (verzoekschrift), Dr. Hamid Sino, één van de Koerdische leiders uit de

jaren zeventig, een oom was van zijn moeder, ook andere familieleden lid zijn van een Koerdische partij

mag verwacht worden dat hij op de hoogte is van de allianties van zijn partij - verzoeker stelt dat zijn

partij geen allianties heeft terwijl uit de informatie toegevoegd aan het verzoekschrift blijkt dat zijn partij

verenigd is in het Democratisch Koerdisch Verbond (Nederlands Ambtsbericht, p. 63) -, hij de

verantwoordelijken van de partij kent, wat niet het geval is vermits verzoeker er tijdens het gehoor op

gewezen wordt dat hij doet alsof niemand de namen kent terwijl iedereen de verantwoordelijken kent en

hij daarop antwoordt: “Voor mij waren zulke dingen niet belangrijk want het activiteitsveld was technisch”

(CGVS, p. 22), hij op de hoogte is van de datum waarop de partij gesticht werd terwijl hij enkel het

jaartal kent en toegeeft dat de partijleden de oprichting elk jaar vieren (CGVS, p. 23). Deze

vaststellingen ondermijnen verzoekers bewering actief lid te zijn van de KPD-S. Dit klemt des te meer

nu uit de informatie die verzoeker zelf aanbrengt blijkt dat alle leden van de Koerdische partijen de

partijstructuren precies kennen en indien iemand lid is van een politieke partij hij de namen moet kennen

van alle leden van het centraal comité, wat in casu niet het geval is (“Human rights issues concerning

Kurds in Syria”, Danish Immigration Service, p. 28) zodat zijn bewering tijdens het gehoor dat “als u lid

wordt (…) u enkel de naam van de secretaris en de administratief verantwoordelijke en de naam van de

verantwoordelijke van de firqa (krijgt)” niet overeenkomt met de informatie. In dit verband wijst de Raad

er nog op dat verzoeker onduidelijke en vage verklaringen aflegt over de firqa’s in zijn regio en het

antwoord schuldig blijft op de vraag “Hoeveel Faraiya ‘s (…) er in de Jazeeera (zijn)”. Noch het feit dat

verzoeker een jong partijlid is, noch zijn leeftijd kunnen een verklaring bieden voor zijn manifest gebrek

aan kennis over de partij.

2.4.4. Wat verzoekers deelname aan de belangrijke bijeenkomst met hooggeplaatste partijleden betreft,

is de Raad van oordeel dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan dit opgediste relaas. Vooreerst

wijst de Raad erop dat verzoekers lidmaatschap van de KPD-S ondermijnd wordt door zijn summiere

kennis van de partij zodat dit ook zijn bewering dat hij deelnam aan een belangrijke geheime

bijeenkomst met hooggeplaatste partijleden ernstig hypothekeert. Daarenboven is het hele relaas

onrealistisch en wordt van de hele gebeurtenis, inzonderheid de inval in de villa waar de meeting

plaatsvond, geen enkel begin van bewijs geleverd. Verzoeker verklaarde dat hij als jonge sportieveling,

in tegenstelling tot de oudere aanwezigen, kon ontsnappen via de achterdeur. Daargelaten de vraag
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hoe zijn vader later op de hoogte werd gebracht waar verzoeker ondergedoken zat, is het op zijn minst

merkwaardig dat verzoekers vader, die dus samen met de andere ouderen, waaronder de

partijsecretaris die daar ook aanwezig zou geweest zijn, niet door de achterdeur kon ontsnappen en niet

werd aangehouden vermits het een politie-inval betrof. Meer nog, verzoeker kan geen enkele precieze

toelichting geven over de gevolgen van deze inval, en komt niet verder dan de verklaring dat wat oudere

mensen gearresteerd moeten zijn geweest naar aanleiding van die inval (CGVS, p. 21). Overigens kan

verwacht worden dat indien er een inval zou zijn geweest tijdens een bijeenkomst van hooggeplaatste

partijleden waarvan enkele zouden gearresteerd zijn daarvan wel degelijk melding zou zijn gemaakt,

hetzij door de partij zelf, hetzij door één van de mensenrechtenorganisaties, niettegenstaande geen van

deze organisaties legaal is. De Raad leest in het door verzoeker ingediend rapport van de Deense

immigratiedienst dat volgens KurdWatch.org incidenten waarbij Koerdische partijleiders betrokken zijn

disproportioneel goed gedocumenteerd zijn, zodat het niet aannemelijk is dat de door verzoeker

voorgehouden politie-inval met arrestaties, indien dit zou zijn voorgevallen, niet is gedocumenteerd

(“Human rights issues concerning Kurds in Syria”, Danish Immigration Service, p. 18). Verzoekers

betoog dat dit niet wordt gepubliceerd om problemen te vermijden voor de aanwezigen, het publiceren

van informatie te gevaarlijk is, in het algemeen weinig wordt gepubliceerd over personen die arbitrair

worden aangehouden en men op deze manier wenst te vermijden dat deze personen nog verdere

problemen zouden krijgen, kan niet overtuigen, gelet op de informatie van de Deense immigratiedienst

waaruit volgens een lid van de Koerdische mensenrechtenorganisatie blijkt dat de individuele

aanhoudingen in het buitenland worden gepubliceerd met daarbij zelfs de naam van de aangehoudene

(“Human rights issues concerning Kurds in Syria”, Danish Immigration Service, p. 17). Dat

KurdWatch.org daarnaast stelt dat de documentatie fragmentarisch is en arrestaties van low-profile

partijleden schaars is (“Human rights issues concerning Kurds in Syria”, Danish Immigration Service, p.

18), wijzigt niets aan het oordeel van de Raad dat, indien bij een politie-inval hooggeplaatste partijleden

zouden zijn opgepakt, daar wel degelijk over zou bericht zijn. Overigens is het merkwaardig dat

verzoeker als jong partijlid, zoals hij het zelf stelt, op een geheime vergadering zou worden uitgenodigd

omdat hij genoeg ervaring had in het “technisch veld”, “computers en zo” (CGVS, p. 19) terwijl hij,

slechts twee jaar partijlid was, zijn middelbare school beëindigde in 2008 en sinds enkele maanden

studeerde aan een private universiteit, bewering waarvan hij overigens evenmin een bewijs van

voorlegt. Daarenboven dient te worden vastgesteld dat blijkens de verklaringen die verzoeker indient

van de partij in Europa, verzoeker betrokken was bij de nieuwsgaring voor het comité voor de media in

de partij zodat het wel zeer opmerkelijk is dat hij niet op de hoogte is van het feit of er over de inval in de

villa naar aanleiding van de conferentie en de eventuele aanhouding van partijleden al dan niet werd

gepubliceerd.

2.4.5. Met betrekking tot verzoekers bewering het Newroz vuur in maart 2009 te hebben aangestoken,

dient de Raad vast te stellen dat het volstrekt ongeloofwaardig is dat verzoeker, die geen gedetailleerd

overzicht kan geven van de partijstructuur en zijn positie daarin, noch de namen van partijleden, of de

datum van de oprichting van de partij kent en daarenboven zelf in zijn verzoekschrift aangeeft dat “hij (..)

actief (was) voor de partij op een laag niveau omwille van zijn nog jonge leeftijd”, zou gevraagd zijn om

als enige het vuur aan te steken, temeer dit een evenement is dat in groep beleefd wordt. De bewering

dat het te hard zou opvallen om in groep het vuur aan te steken is niet ernstig aangezien het Newroz

feest een jaarlijks terugkerend feest is dat door de hele Koerdische gemeenschap wordt gevierd en

gepaard gaat met grote culturele manifestaties die nauwlettend in het oog worden gehouden door de

Syrische autoriteiten, zoals algemeen geweten is en door verzoeker tijdens de verklaringen wordt

bevestigd. Vermits het optreden van de Syrische autoriteiten zeer wisselend is en deelnemers aan de

culturele manifestaties willekeurig worden opgepakt, doch meestal snel weer worden vrijgelaten

(“Human rights issues concerning Kurds in Syria”, Danish Immigration Service, p.32-36), is het niet in

het minst geloofwaardig dat de partij aan één lid de opdracht zou geven om het Newroz-vuur aan te

steken, laat staan dat de opdracht zou worden gegeven aan de zoon van een lid van het centraal

comité. De Raad hecht derhalve dan ook geen enkel geloof aan dit onderdeel van verzoekers relaas en

aan zijn beweerde aanhouding, waarvan evenmin enig begin van bewijs wordt ingediend.

2.4.6. In tegenstelling tot wat verzoeker nog voorhoudt in zijn verzoekschrift, kunnen zijn verklaringen

omtrent zijn deelname aan de demonstratie in juni 2005 en zijn arrestatie wel degelijk afbreuk doen aan

de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas. Ofschoon deze feiten inderdaad niet actueel meer zijn en zij

niet de rechtstreekse vluchtaanleiding zijn, ondermijnt de vaststelling dat verzoeker hier slechts vage

verklaringen kan over geven de geloofwaardigheid van zijn aanwezigheid op de demonstratie en

derhalve ook zijn algehele geloofwaardigheid. Deze vage verklaringen worden nergens weerlegd door

verzoeker en derhalve kunnen zijn verklaringen omtrent deze gebeurtenis bezwaarlijk worden

aangevoerd ter staving van de algemene context in Syrië, het feit dat politieke activisten van de
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Koerdische partij wel degelijk geviseerd worden door de Syrische autoriteiten en zijn aanhouding in

2009 geen eenmalig feit was. De Raad wijst erop dat verzoeker zijn aanhouding in 2009 niet

aannemelijk maakt. Wat de algemene situatie van de Koerden in Syrië betreft, stelt de Raad vast dat

deze inderdaad zorgwekkend en verslechterd is de laatste jaren, hetgeen een ruime toepassing van het

voordeel van de twijfel rechtvaardigt. Desalniettemin is het de taak van de asielinstanties om in het licht

van de verklaringen van de betrokkene en van de concrete omstandigheden van de zaak te

onderzoeken of er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2), van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en of er sprake is van een reëel risico op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wat verzoeker niet aannemelijk maakt. Waar

verzoeker als bewijs van zijn lidmaatschap van de partij nog twee documenten indient, afgeleverd door

de “Europese organisatie van de Koerdische Democratische Partij in Syrië”, één niet gedagtekend en de

andere gedagtekend 10 augustus 2010, waarbij wordt geattesteerd dat verzoeker belast is met een

aantal politieke en organisatorische activiteiten, en hij het nieuws volgde dat het Koerdische volk

aanbelangde en dit aan het comité voor de media in de partij doorspeelde, en hij eveneens de website

van de partij voorzag met het nieuws en politieke artikels over de publieke zaken in Syrië en in het

bijzonder over de Koerdische kwestie, wijst de Raad erop dat aan documenten en verklaringen slechts

objectieve bewijswaarde kan worden toegekend indien ze een coherent en geloofwaardig relaas

ondersteunen. Vermits verzoeker zijn politiek profiel als lid van de KPD-S niet aannemelijk heeft

gemaakt, worden deze voornoemde verklaringen niet aangenomen als bewijs van verzoekers politiek

profiel. Meer nog, in casu, dient te worden vastgesteld dat blijkens deze verklaringen verzoeker

betrokken was bij de nieuwsgaring voor het comité voor de media in de partij zodat het wel zeer

opmerkelijk is dat verzoeker niet weet waarom zijn beweerde aanhouding door de veiligheidsdiensten

niet werd gepubliceerd, en hij niet op de hoogte is of de inval in de villa naar aanleiding van de

conferentie en de eventuele aanhouding van partijleden al dan niet werden gepubliceerd. De Raad

besluit derhalve dat verzoeker zijn politiek profiel niet aantoont en dat de twee verklaringen van de

“Europese organisatie van de Koerdische Democratische Partij in Syrië” niet als bewijs in aanmerking

worden genomen vermits in deze verklaringen aan verzoeker een profiel wordt toegeschreven dat niet in

het minst geloofwaardig is.

2.5. Betreffende het politiek profiel van verzoekers familie:

2.5.1. Verzoeker beweert de zoon te zijn van Hussein Dawe, lid van het centraal comité van de KPD-S

in Syrië en Nahda al Sino, verantwoordelijke voor de vrouwenafdeling van de Faraiya (verzoekschrift).

Ter ondersteuning van hun politiek profiel dient verzoeker twee documenten in van de “Europese

organisatie van de Koerdische Democratische Partij in Syrië”. De Raad herhaalt dat aan documenten

slechts objectieve bewijswaarde wordt toegekend voor zover ze een waarheidsgetrouw relaas

ondersteunen. De vaststellingen dat verzoeker zijn politiek profiel niet aannemelijk maakt, de inhoud van

de verklaringen van de “Europese organisatie van de Koerdische Democratische Partij in Syrië” met

betrekking tot verzoeker niet geloofwaardig is en verzoeker geen enkel ander concreet gegeven over de

activiteiten van zijn vader en zijn moeder naar voren heeft gebracht, hypothekeren ernstig de

verklaringen van de “Europese organisatie van de Koerdische Democratische Partij in Syrië” met

betrekking tot Hussein Dawe, volgens verzoeker en deze verklaringen, zijn vader. Dit klemt des te meer

nu zonder enige concrete toelichting in de verklaringen wordt gesteld dat Hussein Dawe wegens

vervolging en blijvende druk door de veiligheidsdienst de laatste tijd zijn activiteiten heeft stilgelegd,

terwijl verzoeker tijdens zijn verklaringen met geen woord rept over concrete vervolgingen in hoofde van

zijn vader, eventuele arrestaties, en ook niet heeft meegedeeld dat hij zijn politieke activiteiten heeft

gestaakt als gevolg van de blijvende druk van de veiligheidsdienst, terwijl tijdens het gehoor expliciet

werd gepeild naar de activiteiten van verzoekers vader (CGVS, p. 6 “Welk werk deed vader? Nu? Ja.

Voor het moment zit hij in de politiek maar hij heeft een advocatendiploma. Hoe is hij bij politiek

betrokken? Ik bedoel dat hij bij Koerdische partijen is. Wat is zijn functie daarin? Hij is lid van het

centraal comité (…)”. Derhalve worden de verklaringen van de “Europese organisatie van de Koerdische

Democratische Partij in Syrië” met betrekking tot Hussein Dawe niet in overweging genomen.

2.6. Hoe dan ook, zelfs al zouden de heer H. Dawe en mevrouw al Sino partijpolitieke activiteiten

ontwikkelen, dan nog toont verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging aan in zijn hoofde omdat hij

de familieband tussen hem en deze twee personen en de families Dawe en Sino niet aantoont. Als

bewijs van die band heeft verzoeker een kopie van het “familieboekje” van voornoemde personen,

afgeleverd op 7 februari 1989, ingediend. Ter terechtzitting werd aan verzoeker uitdrukkelijk gevraagd

aan te tonen op welke wijze die band blijkt uit het voorgelegde “familieboekje”. Samen met de Raad

moest verzoeker vaststellen dat zijn naam niet vermeld staat in dit boekje. Derhalve toont hij zijn band

met voornoemde personen niet aan. Deze vaststelling heeft als gevolg dat aan de “originele”
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identiteitskaart evenmin objectieve bewijswaarde kan worden toegekend omdat dit stuk onvoldoende

garanties op het vlak van authenticiteit biedt. Immers, uit informatie die verzoeker bij het verzoekschrift

heeft gevoegd (Algemeen ambtsbericht Syrië, september 2009) blijkt het volgende:

“In Syrië wordt het identiteitsnummer gevormd door de Arabische letter ‘kh’ van het Arabische woord

‘khana’, gevolgd door drie of vier cijfers en een plaatsnaam. Soms wordt daarbij ook het stadsdeel c.q.

wijk genoemd als de desbetreffende persoon uit een grotere plaats of stad komt. Hoewel niet uitgesloten

is het ongebruikelijk dat een Syrisch identiteitsnummer bestaat uit de letter ‘kh’, twee cijfers en een

plaatsnaam. (…) Bij de aanvraag moet het familieboekje worden getoond en dient een aantal pasfoto’s

te worden ingeleverd. (…) Er is een nieuwe identiteitskaart ingevoerd in Syrië. Naast het khani-nummer,

een familiegebonden nummer en een kaartnummer, is op de nieuwe kaart ook een landelijk,

persoonsgebonden registratienummer opgenomen. Dit bestaat uit elf cijfers. Het oude model kaart is

sedert 30 juni 2006 niet meer geldig en wordt door de overheid niet meer geaccepteerd. (…)”

(Algemeen ambtsbericht Syrië, september 2009, p. 44, waar verwezen wordt naar het ambtsbericht van

2007 nr. 3.2.4.3.).

Uit de vertaling van de identiteitskaart blijkt dat de “raqm khana” (identiteitsnummer) niet conform de

informatie is vermits dit nummer de Arabische letter ‘kh’ moet bevatten,gevolgd door drie of vier cijfers

en een plaatsnaam. Bovendien werd deze kaart afgegeven in 2005 en blijkt uit de informatie dat het

oude model niet meer geldig is sedert 2006. De Raad benadrukt dat de betrouwbaarheid van een

voorgelegd stuk moet beoordeeld worden in het licht van alle gegevens van het dossier. Gelet op alle

voorgaande vaststellingen en de informatie toegevoegd aan het administratief dossier waaruit blijkt dat

“het produceren en circuleren van valse documenten (…) een ernstig voorkomend probleem (is) in

Syrië” (CEDOCA, SYR2009-044w), wordt aan de voorgelegde identiteitskaart geen objectieve

bewijswaarde toegekend, zodat bijgevolg verzoeker zijn identiteit, afkomst en familieband met de

families Dawe en Sino niet heeft aangetoond. Gelet op deze vaststellingen kan ook geen objectieve

bewijswaarde toegekend worden aan het reeds bij het Commissariaat-generaal ingediende rijbewijs.

2.7. Zo uit het neerleggen van de foto’s en de argumentatie in het verzoekschrift kan worden afgeleid

dat verzoeker zijn vraag om internationale bescherming mede wenst te steunen op de activiteiten die hij

in België heeft ontwikkeld, wijst de Raad erop dat indien de vreemdeling niet vervolgd werd in zijn land

van herkomst, het aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs is van een gegronde vrees

voor vervolging. Bij de beoordeling van de elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland

zijn 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. 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). Dit houdt in dat activiteiten na de vlucht niet noodzakelijk zullen leiden tot een reëel risico

van vervolging in het land van herkomst ofwel omdat de overheden in het land van herkomst er niet van

op de hoogte zijn ofwel omdat het opportunistische karakter van deze activiteiten voor eenieder duidelijk

is met inbegrip van de nationale overheden van de betrokkene. Verzoeker toont niet aan dat hij voor zijn

vlucht uit Syrië geviseerd werd door de Syrische autoriteiten, evenmin heeft hij aannemelijk gemaakt dat

hij familiebanden heeft met gekende Koerdische oppositiefamilies, zodat door de loutere deelname aan

activiteiten in België het niet aannemelijk is dat de Syrische autoriteiten op de hoogte zijn van

verzoekers deelname, zelfs al zouden de foto’s gepubliceerd zijn geworden op het internet.

2.8. Waar verzoeker verwijst naar het geval van een Koerdische afgewezen asielzoeker die na

repatriëring werd aangehouden, wijst de Raad naar het door verzoeker ingediende Nederlands

Ambtsbericht, Syrië van 2009 waarin het volgende wordt gesteld in verband met de terugkeer van

uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers (p. 73-74):

“In het kader van een identiteitsonderzoek is het standaardprocedure dat een uitgezette Syriër bij

terugkeer naar Syrië aldaar wordt staande gehouden door functionarissen van het ministerie van

Binnenlandse Zaken en van diverse veiligheidsdiensten ter controle van zijn/haar gegevens. Dit vindt in

ieder geval plaats bij die Syrische onderdanen die niet in het bezit zijn van een paspoort, maar reizen op

een laissez-passer. Bij binnenkomst in Syrië wordt, evenals bij uitreis, nagegaan of men gezocht wordt

door de autoriteiten. Deze controle kan enkele uren tot dagen duren, gedurende welke men in detentie

verblijft. Er zijn geen aanwijzingen dat het enkele feit dat men een asielaanvraag heeft ingediend in het

buitenland, tot negatieve aandacht leidt van de Syrische autoriteiten bij terugkeer. Er zijn in de

verslagperiode geen gevallen bekend van uitgeprocedeerde asielzoekers die bij terugkeer naar Syrië

problemen hebben ondervonden vanwege hun asielaanvraag in het buitenland. (…) Sinds het

uitbrengen van het algemene ambtsbericht Syrië in juli 2008 zijn van UNHCR geen nieuwe
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beleidstandpunten inzake Syrië bekend geworden. UNHCR heeft geen bezwaar tegen de terugkeer van

asielzoekers afkomstig uit Syrië naar Syrië, die na een zorgvuldige asielprocedure zijn afgewezen.

UNHCR dringt er daarbij op aan dat ‘each case be handled with caution allowing for individual

circumstances to be considered.’ Daarentegen geldt volgens UNHCR ‘a safe and dignified return of

rejected asylum seeker with a islamist profile cannot be guaranteed. UNHCR would therefore

recommend that asylum seekers with a islamist profile be granted continued protection.’ (…)”.

De Raad wijst er dienaangaande nog op dat ook in het rapport van de Deense Immigratiedienst van

2010 melding wordt gemaakt van de mogelijkheid tot aanhouding en ondervraging bij binnenkomst in

Syrië na illegaal vertrek. Volgens het rapport is de wijze waarop de betrokkene zal worden behandeld

door de veiligheidsdiensten afhankelijk van zijn persoonlijk dossier, met andere worden of hij al dan niet

reeds geviseerd werd door de veiligheidsdiensten. (“Human rights issues concerning Kurds in Syria”,

Danish Immigration Service, p.55-56)

Vermits verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt zijn land te hebben verlaten omdat hij reeds

geviseerd werd door de veiligheidsdiensten, hij zijn politiek profiel niet aannemelijk maakt en hij ook niet

aannemelijk heeft gemaakt familie te zijn van gekende Koerdische opposanten is de Raad van oordeel

dat de loutere verwijzing naar een geïsoleerd incident door verzoeker zonder dat daar enig bewijs van

wordt neergelegd, niet afdoende is om aan te tonen dat hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade dient te koesteren.

2.9. Waar verzoeker stelt dat de situatie voor de Koerden in Syrië op vandaag in geen geval verbeterd

is, tijdens de demonstratie op 21 maart 2010 opnieuw verschillende Koerden gedood werden door de

politiediensten, verschillende wetgevingen tegen de Koerden in Syrië blijven bestaan, en hij daarbij

citeert uit mensenrechtenrapporten, herhaalt de Raad dat een verwijzing naar de algemene situatie in

het land van herkomst niet volstaat om aan te tonen dat een betrokkene in zijn land van herkomst

werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, werd de problematiek

van de Koerden in Syrië niet zonder meer buiten beschouwing gelaten, doch een vrees voor vervolging

dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121 481;

RvS 15 december 2004, nr. 138 480).

2.10. Waar verzoeker nog poneert dat hij bij een terugkeer naar Syrië vreest zijn legerdienst te moeten

vervullen waarbij hij extra zal geviseerd worden omwille van zijn gekende familie, wijst de Raad erop dat

het niet ernstig is dat verzoeker deze voorgehouden vervolgingsgrond pas voor het eerst in zijn

verzoekschrift aanhaalt, hetgeen door verzoeker zelf wordt toegegeven in het verzoekschrift. Hoe dan

ook, gelet op het feit dat verzoeker noch het politieke profiel van zijn familieleden, noch een

vervolgingsvrees omwille van zijn persoonlijke politieke activiteiten heeft aannemelijk gemaakt, toont hij

niet aan dat hij tijdens de uitvoering van zijn legerdienst extra zal geviseerd worden. De verwijzing naar

de problematiek van Koerden die hun legerdienst moeten vervullen, doet hieraan geen afbreuk.

Overigens dient ook hier weer vastgesteld te worden dat verzoeker nalaat zijn militair boekje of minstens

een kopie van dit boekje voor te leggen.

2.11. In de mate dat verzoeker nog opmerkt dat hij, in tegenstelling tot wat in de bestreden beslissing

wordt gesteld, niet werd bijgestaan door een raadsman tijdens het gehoor op het Commissariaat-

generaal, stelt de Raad vast dat uit het gehoorverslag (administratief dossier, stuk 5) inderdaad blijkt dat

verzoeker niet werd bijgestaan door een advocaat. Verzoeker draagt echter zelf de verantwoordelijkheid

voor het organiseren van zijn verdediging en indien hij de bijstand wenste van een advocaat, was het

zijn taak om zijn verdediging te laten waarnemen door een advocaat van zijn keuze. Hoe dan ook,

tijdens het gehoor werd hem erop gewezen dat zijn advocaat tijdens het interview niet voor hem zou

kunnen spreken en dat hij/zij slechts observeert en toevoegingen doet op het einde.

2.12. 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 van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, in aanmerking worden genomen.

2.13. De aanvrager van de subsidiaire bescherming, met name wat betreft de vraag of hij bij terugkeer

naar het land van herkomst een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet zou lopen, kan niet volstaan met een verwijzing naar de algemene toestand in het

land van herkomst maar moet enig verband met zijn persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe

geen bewijs van een individuele bedreiging vereist. Met een ongeloofwaardig relaas en vage en

ongeloofwaardige verklaringen en zonder bewijs van de voorgehouden identiteit, nationaliteit en
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afkomst, maakt de verzoekende partij zelf het bewijs van dergelijk verband onmogelijk. Overigens dient

te worden vastgesteld dat verzoeker niet om de toekenning van de subsidiaire bescherming verzoekt.

2.14. Volledigheidshalve wijst de Raad erop dat hij de bevoegdheid heeft om de beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in

artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële

onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld,

noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan

komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe

te moeten bevelen.

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 drie september 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


