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nr. 49 578 van 14 oktober 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 28 juli 2010 heeft

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

25 juni 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 26 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 oktober 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VERSWIJVER, loco advocaat

N. VERBEKE, en van attaché B. BETTENS, 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 10 december 2009 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 21 januari

2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 19 maart 2010.

1.3. Op 25 juni 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 28 juni 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde het volgende:

U bent een islamitische Koerd, geboren in Syrië op 1 januari 1989 in het dorp Mala Marz, district al-

Malikiye. Ten gevolge van de uitzonderlijke census van 1962 in de provincie Hasake bent u maktum, u

bezit noch de Syrische nationaliteit noch bent u opgenomen in het vreemdelingenregister. U ging slechts

twee jaar naar school. Hierna werkte u tot u veertien of vijftien jaar was als schaapherder. Vanaf uw

zestien of zeventien jaar werkte u als bestuurder van de landbouwmachines van de familie, een tractor

en een maaimachine, en vervoerde u mensen tussen de omliggende dorpen in de auto van uw familie.

Sinds 2002-2003 werkte u in de wintermaanden in Damascus, eerst in restaurants en later in de bouw.

Uw vader is lid van de Democratische Yekitipartij. U bent slechts een sympathisant want u had te

weinig tijd en uw vader wilde niet dat u lid werd om problemen te vermijden. U distribueerde

partijpublicaties en ging soms naar een bijeenkomst waar partijmensen spraken. In 2008 en 2009 hielp

u het festivalterrein voor Newroz klaar te maken.

In maart 2004 was u in Damascus ten tijde van de incidenten van Qamishlo. Op 13 of 14 maart nam

u deel aan een demonstratie en werd gearresteerd. U werd acht dagen vastgehouden en dan

weer vrijgelaten.

Op 14 september 2009 deed zich een incident voor. Reeds voor u was geboren werden jullie

familiale gronden onteigend voor de oprichting van een staatsboerderij. Na de oogst gingen jullie echter

nog steeds naar die gronden om de resten te verzamelen voor de dieren. Toen uw vader die bewuste

dag in september 2009 met dat doel naar de onteigende gronden ging kwam de bewaker echter tussen

en sloeg hij uw vader. Uw vader werd naar huis gebracht en u bracht hem die dag naar het ziekenhuis.

De volgende dag voelde uw vader zich beter en kwam hij terug naar huis. Op 16 september ging u het

werk van uw vader verder zetten om de bewaker te provoceren maar die durfde zich niet meer te laten

zien. ’s Nachts zette de bewaker de hopen die u bijeen had gebracht op het veld echter in brand en ging

hij bij de autoriteiten aangeven dat u dat gedaan had. U werd aangehouden en twee dagen

vastgehouden op het politiekantoor. U kreeg de keuze tussen het vergoeden van de schade of een

rechtszaak. Uw vader betaalde en u werd vrijgelaten.

Op 20 september 2009 kwamen twee advocaten en een paar partijleden in uw dorp spreken over

het decreet 49 betreffende vastgoedtransacties in de grensregio. U was er ook. Plots informeerde één

van de uitkijkposten, die in het dorp stonden opgesteld, jullie dat er een patrouille aankwam. Iedereen

probeerde te vluchten, toch werden sommigen gevat. U vluchtte de velden in en hield daarna een

auto tegen die u naar het dorp Ali Ganesh bracht. Van daar belde u naar uw vader die u zei dat u naar

uw oom in Merja moest vluchten omdat de autoriteiten naar u komen vragen waren.

U bleef ondergedoken bij uw oom tot 18 oktober 2009. Dan verliet u Syrië met de hulp van

een smokkelaar. U ging naar Istanbul van waaruit u op 3 december 2009, verstopt in een vrachtwagen,

naar België werd gebracht. Op 10 december kwam u in België aan en vroeg de verantwoordelijke

autoriteiten om internationale bescherming.

Tijdens uw verblijf in België kwam u in contact met activisten van Yekiti en op die manier geraakte

u betrokken bij Koerdische acties in België. Op 5 maart 2010 nam u in Brussel deel aan een

demonstratie voor de Syrische ambassade. Op 12 maart 2010 nam u nabij de gebouwen van de

Europese Gemeenschap deel aan een demonstratie ter herdenking van de Koerdische martelaren.

U vreest dat u bij terugkeer naar Syrië minstens 10 jaar zal krijgen omwille van uw aanwezigheid op

de bijeenkomst van 20 september, voorafgegaan door uw arrestatie wegens het incident op

de landbouwgrond en uw arrestatie in 2004.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u bij het CGVS uw identiteitsattest en drie foto’s neer.

B. Motivering

Na uw gehoor van 19 maart 2010 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 u niet aannemelijk maakt dat de door u aangehaalde feiten die de

grondslag vormen van uw vervolgingsvrees werkelijk hebben plaatsgevonden noch dat uw vrees voor

vervolging gegrond is.

Wat betreft de informatieavond over het decreet 49, zijn uw verklaringen intern incoherent. Zo stelt

u enerzijds dat u tegen niemand mocht zeggen dat deze samenkomst plaatsvond, zelfs niet tegen

andere sympathisanten van de Yekitipartij, omdat ze misschien niet iedereen zouden uitnodigen.

Anderzijds stelde u dan dat iedereen persoonlijk was uitgenodigd door leden van de Yekitipartij behalve

leden van de Baathpartij. Geconfronteerd met het feit dat het niet logisch is dat u niets tegen

andere sympathisanten mocht zeggen stelde u dat iedereen wel was uitgenodigd maar dat jullie de

andere sympathisanten niets mochten zeggen omdat er op die samenkomst misschien Baathisten
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zouden kunnen zijn die jullie zouden verklikken (gehoor, p. 20). Dit antwoord kan de incoherentie echter

niet oplossen omdat het er zou op neerkomen dat bepaalde sympathisanten wel mochten verklikt

worden en andere niet. De partij zou aldus bewust zijn sympathisanten in de risicovolle situatie plaatsen.

Uw verklaringen zijn des te meer incoherent omdat u eerder verklaarde dat op deze samenkomst

zowel leden en sympathisanten als gewone mensen aanwezig waren (gehoor p.19). Dit wijst erop dat

het om een publieke informatieavond ging die voor iedereen toegankelijk was en die niet beschouwd

werd als problematisch. Het is immers zeer onwaarschijnlijk dat in een landelijk dorp als het uwe, een

dergelijke samenkomst zou kunnen plaatsvinden zonder dat dit algemeen geweten was. Uw

verklaringen betreffende de uitkijkposten die de mensen waarschuwden voor de op til zijnde politie-inval

komen in deze context dan ook onrealistisch over. Wat zou immers de zin zijn van deze wachtposten

terwijl de zaal bevolkt was met een gemengd publiek waaronder, zoals u zelf stelde, overheidsagenten

(gehoor, p. 22).

Uw weinig plausibele verklaringen over de arrestaties in het kielzog van de politie-inval bevestigen

het fictieve karakter ervan. Waar het logisch zou lijken dat de politie het zou gemunt hebben op

partijleden en partijverantwoordelijken, stelde u dat er geen enkel partijlid gearresteerd werd, enkel

gewone dorpelingen, zelfs als zij niet op de bijeenkomst aanwezig waren. U zou naderhand vernomen

hebben dat de gearresteerden tot jarenlange gevangenisstraffen werden veroordeeld op politieke

gronden. Dit lijkt gezien de gepresenteerde feiten, zelfs in de Syrische context, onrealistisch zwaar.

Moest dit hebben plaatsgevonden zou het zeer onwaarschijnlijk lijken dat geen van de

gespecialiseerde mensenrechtenorganisaties waaraan Syrië rijk is, dit zou hebben gepubliceerd, temeer

daar de partij er blijkens uw verklaringen op de hoogte van zou zijn. Gezien u in België zelf ook in

contact was met mensen van uw partij komt het niet overtuigend over dat u stelt niets te weten van

enige publicatie (gehoor, p.24-25).

Voor de volledigheid dient nog te worden vermeld dat ook de manier waarop uw aanwezigheid zou

zijn verklikt speculatief is en weinig plausibel lijkt. Aanwezige Baathagenten onder het publiek zouden

na de politie-inval naar de bewaker van de betwiste landbouwgrond gegaan zijn om hem door te geven

dat u aanwezig was op de informatieavond. De bewaker zou de politie hierover gaan inlichten zijn. Het

bleek dat u deze bewering enkel baseerde op het geclaimde eerdere incident met die bewaker

(gehoor, p.23-24).

Gezien de bovenstaande vaststellingen kan het voordeel van de twijfel niet worden toegekend voor

wat betreft uw beweringen over deze informatieavond.

Betreffende het incident van 14 september 2009 en wat daaruit volgde zijn er eveneens

problemen betreffende de geloofwaardigheid. Zo legt u geen enkel geloofwaardig bewijs neer van

deze gebeurtenissen, die trouwens een gemeenrechtelijk karakter lijken te hebben. Gezien uw vader

werd opgenomen in het ziekenhuis en gezien u daarna werd gearresteerd en een

schadevergoeding betaalde, lijkt het realistisch dat hiervan documenten zouden bestaan. Deze werden

echter niet voorgelegd. Het enige stuk dat u ter ondersteuning van deze feiten heeft neergelegd, is een

attest waarin wordt bevestigd dat u maktum bent. Uw verklaringen betreffende dit attest zijn echter niet

in overeenstemming met de inhoud ervan. Meerbepaald stelde u het document op 14 september 2009

te hebben aangevraagd bij een mukhtar in Derik omdat uw vader het nodig had in verband met

de ziekenhuisopname. U zou het document gaan ophalen zijn op 15 september 2009. Uit het document

kan echter worden afgeleid dat het werd opgemaakt op 26 augustus 2009, goedgekeurd door de

politieke veiligheidsdienst op 5 september 2009 en afgehaald op 15 september 2009. Bovendien zou

het document een vervanging zijn van een eerder beschadigd document, wat niet vermeld is, werd het

voor arbeidsdoeleinden opgesteld door een mukhtar die niet de mukhtar van uw dorp is en werd er een

adres in opgegeven dat niet het uwe is. U stelde dat dit laatste kan verklaard worden doordat jullie ook

op dat adres een huis bezitten. U geeft echter toe dat u het document met smeergeld bekwam en haalt

het frauduleuze karakter van het document aan als verklaring van de besproken discrepanties met

uw verklaringen. Indien u werkelijk maktum zou zijn en indien u dit document werkelijk zou hebben

nodig gehad voor uw vader, zou er geen reden zijn waarom u uw originele beschadigde document niet

correct en officieel zou hebben kunnen laten opmaken door de mukhtar van uw dorp. Het voordeel van

de twijfel kan aldus niet worden toegekend voor wat betreft het beweerde incident en voor wat betreft uw

status als maktum. (gehoor, p.11-12; 25-27)

U haalde verder uw arrestatie in 2004 aan als een verzwarend element betreffende het risico volgend

uit de gebeurtenissen die uw directe vluchtaanleiding vormden (gehoor, p. 8, 28). Gezien aan die

directe vluchtaanleiding geen geloof wordt gehecht vervalt dit argument. Op zich volstaat deze arrestatie

niet om een toekomstgerichte vervolgingsvrees te rechtvaardigen. Deze arrestatie vond immers plaats

in de dagen durende chaotische situatie van gewelddadige demonstraties en maakte deel uit van de

pogingen van de autoriteiten om de orde te herstellen eerder dan dat het een vervolging van de

Koerden was. Er werd tijdens deze arrestatie rekening gehouden met uw jeugdige leeftijd en u werd na

acht dagen vrijgelaten zonder dat verdere vervolging werd ingesteld. Uw deelname aan deze
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demonstratie kan ook niet worden gezien als deel uitmakend van een langdurig politiek engagement. In

de dagen van de Koerdische intifada trokken grote massa’s opgezweepte Koerden de straten op zonder

dat zij daarbuiten enig politiek besef of activisme vertoonden.

Hoewel u zelf stelt dat u een sympathisant van de Yekiti bent, blijkt uit uw verklaringen niet dat u

een werkelijk en geloofwaardig langdurig politiek engagement hebt. Uw verklaringen betreffende

uw activiteiten voor de partij komen zelfs incoherent over. Zo stelt u enerzijds dat u van uw vader, die lid

van de partij zou zijn, geen lid mocht worden om problemen met de autoriteiten te vermijden. Anderzijds

stelt u dat u met de auto publicaties voor de partij verdeelde in omliggende dorpen. Gevraagd waarom

uw vader toestond dat u dat deed terwijl dit toch een riskante taak is, antwoordde u dat hij u vroeg

om voorzichtig te zijn. Deze verklaring kan niet overtuigen, mocht uw vader een probleem hebben met

uw lidmaatschap zou hij evenzeer een probleem hebben met het feit dat u met een auto publicaties

zou gaan verdelen naar de andere dorpen. Het komt bovendien weinig plausibel over dat u, als

gewone sympathisant, de verantwoordelijkheid zou krijgen om de pamfletten naar de omliggende

dorpen te verdelen. Op die wijze zou u in de geprivilegieerde situatie zijn het volledige netwerk van de

partij te kennen, wat een risico voor de partij zou vormen. Uw stelling dat een partijlid de publicaties niet

mag verdelen omdat hij onder toezicht staat kan evenmin overtuigen want het zou dan net aan

die gesurveilleerde mensen zijn dat u de publicaties moest gaan leveren. Zonder daarom uit te sluiten

dat u sympathie voor de Democratische Yekitipartij heeft, heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u

werkelijk een activist voor deze partij bent. Uw deelname, onder invloed van medevluchtelingen en

partijleden in België, aan twee demonstraties in Brussel volstaan evenmin om het CGVS daarvan te

overtuigen. Het is immers gebruikelijk dat de Koerdische gemeenschap in België haar leden aanzet om

deel te nemen aan zulke demonstraties zonder dat deze daarbuiten activisten zijn. Blijkens de foto’s die

u neerlegde van deze twee demonstraties speelde u daar geen prominente of opvallende rol. Uw

verklaringen en het documentair bewijsmateriaal maken niet aannemelijk dat u ten gevolge van uw

partijactiviteiten bij de Syrische autoriteiten gekend bent noch dat u dermate sterke politieke gevoelens

koestert dat u deze bij terugkeer naar Syrië in daden zal moeten omzetten (gehoor, p. 12-18).

Er kan dan ook slechts worden besloten 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 eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (vreemdelingenwet) en artikel 1 A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951, stelt verzoeker dat hij wel degelijk als vluchteling dient erkend

te worden en voert hij aan niet akkoord te kunnen gaan met de weigering van de vluchtelingenstatus

door de commissaris-generaal. Verzoeker betoogt dat hij, gezien zijn comfortabele leven in Syrië, niet

omwille van economische redenen is gevlucht en hij herhaalt omwille van de uiteengezette problemen te

zijn gevlucht. Hij vervolgt dat het echter moeilijk is om harde bewijzen bij te brengen die zijn asielrelaas

kunnen ondersteunen. Voorts onderneemt verzoeker een poging om de verschillende motieven van de

bestreden beslissing te weerleggen, te verklaren of te ontkrachten, met name wat betreft het incident

van 20 september 2009, het incident van 14 september 2009 en zijn arrestatie in 2004.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, voert

verzoeker aan dat hij minstens niet akkoord kan gaan met de weigering van de subsidiaire bescherming

vermits hij in zijn land van herkomst geconfronteerd wordt met aanzienlijke problemen waarvoor hij de

hulp van de autoriteiten niet kan inroepen. Hij betoogt dat het immers net de autoriteiten zijn die hem

vervolgen omwille van zijn politieke overtuigingen en omdat hij behoort tot een bepaalde sociale groep,

met name Koerd en maktum, zodat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een

terugkeer naar Syrië een reëel risico zou lopen op ernstige schade, met name de blootstelling aan

foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing enerzijds, en een ernstige bedreiging

van zijn leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld anderzijds. Ter
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ondersteuning van zijn betoog verwijst verzoeker naar landeninformatie, toegevoegd aan het

verzoekschrift (stuk 4, Human Rights Watch, Syria, “A Wasted Decade. Human Rights in Syria during

Bashar al-Asad’s first ten years in Power”).

Bij het verzoekschrift worden verder naast de bestreden beslissing, een landenrapport van Human

Rights Watch en het gehoorverslag een aantal niet vertaalde stukken (8 bladzijden) bijgevoegd. Ter

terechtzitting worden door verzoeker dezelfde niet vertaalde documenten ingediend. Op 14 oktober,

meer precies om 13u46 worden door verzoeker per faxbericht, zes eensluidende vertalingen opgestuurd

van documenten uit het Arabisch naar het Nederlands.

2.3. De Raad stelt vast dat verzoeker blijkens zijn verklaringen zijn land van herkomst ontvlucht is

omwille van zijn sympathie en politieke activiteiten voor de Democratische Yekitipartij. Verzoeker werd in

2004 gedurende een week gedetineerd omwille van zijn deelname aan een demonstratie, werd op 16

september 2009 opnieuw gedetineerd omdat hij, in navolging van zijn vader die twee dagen ervoor

hetzelfde gedaan had en het ziekenhuis was ingeslagen, resten voor de dieren ging verzamelen op hun

onteigende grond en werd hij na de betaling van een schadevergoeding vrijgelaten, en kon hij ten slotte

op 20 september 2009 vluchten nadat een patrouille was binnengevallen op een vergadering over het

decreet 49 waar hij aanwezig was. Met de hulp van een smokkelaar reisde verzoeker naar België. In

België kwam verzoeker in contact met activisten van Yekiti en nam hij deel aan enkele demonstraties.

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) zijn

verklaringen over de informatieavond over het decreet 49 op 20 september 2009 intern incoherent zijn

wat betreft de genodigden en zijn verklaringen over de uitkijkposten in het licht van deze verklaringen

onrealistisch overkomen, (ii) hij weinig plausibele verklaringen aflegde over de arrestaties naar

aanleiding van de politie-inval tijdens de informatieavond en het gebrek aan publicaties over dit voorval,

hetgeen de ongeloofwaardigheid van deze inval bevestigt, (iii) de manier waarop zijn aanwezigheid op

deze avond zou zijn verklikt, speculatief en weinig plausibel lijkt, (iv) hem met betrekking tot deze

infoavond derhalve het voordeel van de twijfel niet kan worden toegekend, (v) hij geen enkel

geloofwaardig bewijs neerlegt van het incident van 14 september 2009 waarbij hij werd gearresteerd en

deze feiten een gemeenrechtelijk karakter hebben, (vi) zijn verklaringen over het attest waarin wordt

bevestigd dat hij maktum is, niet in overeenstemming zijn met de inhoud van het document, (vii) het

voordeel van de twijfel hem derhalve evenmin kan worden toegekend wat betreft het incident van 14

september 2009 en zijn status als maktum, (viii) zijn arrestatie in 2004 op zich niet volstaat om een

toekomstgerichte vervolgingsvrees te rechtvaardigen, (ix) uit zijn verklaringen niet blijkt dat hij een

werkelijk en geloofwaardig langdurig politiek engagement heeft en zijn verklaringen over zijn activiteiten

voor de partij zelfs incoherent overkomen, en (x) hij evenmin aan de hand van zijn activiteiten in België

aannemelijk maakt een werkelijke activist te zijn voor de Yekitipartij, noch dat hij ten gevolge van deze

activiteiten bij de Syrische autoriteiten zou gekend zijn.

2.5. 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.

2.6. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het is vervolgens de taak van de

persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de

bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te beoordelen. De

verklaringen van de kandidaat-vluchteling 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 verklaringen moeten plausibel zijn en

niet in strijd met algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige
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verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54).

2.7. Met betrekking tot het incident van 20 september 2009 - de onmiddellijke aanleiding van verzoekers

vlucht uit zijn land van herkomst - verklaart verzoeker dat hij slechts een sympathisant is en geen

partijlid was waardoor hij niet exact wist wie er al dan niet uitgenodigd was op deze bijeenkomst, en stelt

hij dat hij geen uitstaans had met de beslissingen die het partijbestuur nam omtrent eventuele

genodigden. Hij wijst erop dat uit de landeninformatie over Syrië blijkt dat de kans reëel is dat een

politieke bijeenkomst wordt onderbroken door de veiligheidsdiensten, zodat het dan ook geen

verwondering mag wekken dat, zelfs in een klein dorp als Mala Marz, de organisatoren van een politieke

bijeenkomst de nodige voorzorgsmaatregelen treffen en veiligheidsposten opstellen. Hij vervolgt dat de

politieke bijeenkomst handelde over het decreet 49 en het vanuit dit oogpunt niet ongeloofwaardig is dat

gewone dorpelingen werden gearresteerd.

2.7.1. Verzoeker kan de Raad niet in het minst overtuigen. Immers, vooreerst dient te worden

vastgesteld dat hij geen enkel begin van bewijs heeft voorgelegd van de door hem voorgehouden

gebeurtenissen op 20 september 2009, in het bijzonder de aanhouding van 5 dorpelingen op de

informatieavond van de partij en hun veroordeling op politieke gronden tot een gevangenisstraf van twee

tot drie jaar en het feit dat verzoeker zou worden gezocht door de autoriteiten voor zijn deelname aan de

informatieavond op 20 september 2009. Dit klemt des te meer nu kan verwacht worden dat

mensenrechtenorganisaties in of buiten Syrië en ministens de partij melding zouden hebben gemaakt

van aanhoudingen en veroordelingen naar aanleiding van een publieke informatieavond over het

decreet 49.

2.7.2. Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekers verklaringen met betrekking tot het publiek dat

de bijeenkomst zou hebben bijgewoond incoherent en onsamenhangend zijn. Eerst beweert hij dat er

sympathisanten, leden, gewone mensen en zelfs vrouwen aanwezig waren (CGVS, gehoorverslag, p.

19), dat al deze mensen door de partij werden ingelicht van de informatieavond en dat hen werd

opgedragen niets te zeggen over de informatieavond zelfs niet tegen vrienden die sympathisant zijn,

omdat “ze misschien niet iedereen zouden uitnodigen”, hetgeen er op wijst dat iedereen individueel

werd uitgenodigd. Verderop verklaart verzoeker dan weer “iedereen is uitgenodigd behalve de

baathisten” (CGVS, p. 20) en “in het debat waren er mensen die agenten van de autoriteiten waren

maar we kenden ze niet” (CGVS, p. 23), hetgeen erop wijst dat er, ook voor de partij, onbekende

personen aanwezig waren op de informatieavond over het decreet 49, hetgeen niet klopt met de

individuele uitnodiging en de geheimhouding. Waar verzoeker verwijst naar de landeninformatie waaruit

blijkt dat de kans reëel is dat een politieke bijeenkomst wordt onderbroken door de veiligheidsdiensten

wijst de Raad erop dat dan ook kan verwacht worden dat de partij in Syrië de nodige voorzichtigheid aan

de dag zal leggen wanneer een informatieavond over het decreet 49 wordt georganiseerd waarbij zowel

partijverantwoordelijken als sympathisanten betrokken zijn zodat het niet aannemelijk is dat in een dorp

met 60-65 huizen voor de partij onbekenden aanwezig zouden zijn. Daarenboven, en daargelaten de

vraag of het al dan niet relevant was om wachters te plaatsen, kan worden aangenomen dat indien er op

de informatieavond agenten van de overheid zouden zijn geweest zij wel degelijk de namen van de

deelnemers zouden hebben genoteerd, zodat verzoekers “loutere speculatie” dat de wachter waarmee

hij eerder een conflict had hem heeft verklikt, geen steek houdt. Ook het betoog dat hij met niemand

anders in het dorp problemen kende en hij daarom aannam dat het de wachter was die hem had verklikt

is ongerijmd vermits er blijkens zijn verklaringen wel degelijk mensen aanwezig zouden zijn geweest die

agenten waren van de overheid. Gelet op de vaststellingen dat verzoeker geen enkel begin van bewijs

indient van zijn voorgehouden relaas en zijn verklaringen hieromtrent onsamenhangend en incoherent

zijn, kan geen enkel geloof worden gehecht aan de voorgehouden gebeurtenissen van 20 september

2009, de door verzoeker voorgehouden aanleiding van zijn vlucht uit zijn land van herkomst.

2.8. Verder legt verzoeker ter staving van het incident van 14 september 2009, waarbij zijn vader diende

gehospitaliseerd te worden nadat hij geslagen was omdat hij de resten van oogst ging verzamelen op

zijn onteigende gronden als voedsel voor de dieren, een, volgens zijn verklaringen, medisch attest van

een cardioloog voor (stuk 3). De Raad wijst erop dat zelfs indien verzoekers vader op 14 en 15

september 2009 gehospitaliseerd zou zijn geweest dit nog geen objectief bewijs is dat verzoeker door

de Syrische autoriteiten wordt geviseerd of dat het incident van 14 september 2009 waarheidsgetrouw

is. Op het medisch attest staat overigens vermeld dat verzoekers vader werd opgenomen wegens

nierfaling, niets meer en niets minder.
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2.8.1. Voorts, en voor zover geloof kan worden gehecht aan de gebeurtenis waarbij de wachter de door

verzoeker verzamelde gewassen in brand heeft gestoken, verzoeker daarvan de schuld kreeg, twee

dagen aangehouden werd en vrijgelaten werd na betaling van 25.000 Syrische pond, benadrukt de

Raad dat er slechts sprake kan zijn van vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag indien de

ondergane of gevreesde feiten wegens hun aard of herhaald karakter voldoende ernstig zijn, ofwel

omdat zij een ernstige inbreuk vormen op de mensenrechten, ofwel omdat zij de persoon die de inbreuk

heeft ondergaan, alle gegevens van de zaak in aanmerking genomen, duidelijk beletten zijn leven in het

land van herkomst verder te zetten. Het incident met de wachter kan bezwaarlijk worden aanzien als

een ernstige inbreuk. Daarenboven blijkt nergens uit verzoekers verklaringen dat hij of zijn vader

bescherming hebben gezocht bij de hogere Syrische autoriteiten of bij een advocaat teneinde klacht in

te dienen tegen de politie die 25.000 Syrische pond zou afhandig gemaakt hebben.

2.9. Verzoeker herhaalt verder dat hij het attest waarin gesteld wordt dat hij maktum is, via betaling van

smeergeld bekomen heeft en stelt dat hij hier altijd eerlijk voor uit is gekomen zodat hem niet verweten

kan worden dat hij getracht heeft de commissaris-generaal te misleiden. Echter, dat verzoeker dit eerlijk

verklaard heeft tijdens zijn gehoor doet geen afbreuk aan het feit dat aan het stuk geen objectieve

bewijswaarde kan worden toegekend gelet op zijn incoherente verklaringen over dit stuk. Verzoeker

verklaart dat de mukhtar van zijn dorp in Damascus was op het ogenblik dat hij een nieuw attest nodig

had, waardoor hij naar de mukhtar van een ander dorp diende te gaan, hetgeen niets afdoet aan de

vaststelling dat de mukhtar van het andere dorp verzoeker niet kende en aldus tegen betaling eender

welk document had kunnen afleveren. De bewering van verzoeker dat hij maktum is kan bezwaarlijk

gestaafd worden met een gekocht document afgeleverd door een persoon die verzoeker niet kent,

temeer foutieve vermeldingen op het document staan. Dat verzoeker niet kan lezen waardoor hij geen

weet had van de foutieve vermeldingen in het document wijzigt niets aan deze vaststellingen. Dat de

foutieve data in het document te verklaren kunnen zijn door het feit dat de mukhtar misschien al een

document klaarliggen had waarvan de data reeds waren ingevuld en hij in augustus 2009 zijn

identiteitsdocument verloren was en dit zou kunnen verklaren waarom de mukhtar vermeldde dat de

aanvraag voor dit document reeds op 26 augustus 2009 was gebeurd, is niet ernstig. Bovendien kan

aan de bewering dat verzoeker maktum is en zijn vader ajnabi (CGVS, p. 11) geen geloof worden

gehecht vermits verzoeker beweert dat zijn familie een huis heeft in Malikiyah “we kochten het voor de

toekomst. We zijn met zes broers” (CGVS, p. 26), waarvan het adres vermeld wordt op het voorgelegde

attest van de mukhtar, terwijl algemeen geweten is, en verzoeker bevestigt dit ter terechtzitting op de

vraag wat een maktum is, dat maktum noch ajnabi onroerend goed kunnen bezitten in Syrië.

Waar verzoeker identiteitsdocumenten van zijn familieleden (inventaris overtuigingsstukken: stuk 7,

“bijkomende identiteitsdocumenten”) bijbrengt ter staving van zijn status als maktum, en daarvan een

vertaling indient per fax, wijst de Raad erop dat de vertalingen niets wijzigen aan verzoekers

verklaringen dat dergelijke documenten tegen betaling kunnen verkregen worden, zodat deze

documenten slechts in aanmerking kunnen worden genomen in de mate dat verzoeker middels zijn

verklaringen aannemelijk kan maken dat hij behoort tot de groep maktum, wat in casu niet het geval is

gelet op hetgeen uiteengezet is in het punt 2.9.

2.10. Met betrekking tot verzoekers arrestatie in 2004 naar aanleiding van zijn deelname aan een

manifestatie, stelt de Raad vast dat verzoeker de commissaris-generaal bijtreedt waar hij stelt dat deze

arrestatie op zich geen toekomstgerichte vervolgingsvrees rechtvaardigt aangezien er rekening moet

worden gehouden met de chaos waaraan Syrië in 2004 overgeleverd was ingevolge de opstanden van

de Koerden. Verzoeker gaat echter voorbij aan de hieraan voorafgaande motivering in de bestreden

beslissing dat deze arrestatie evenmin een verzwarend element betreffende het risico volgend uit de

twee incidenten in september 2009 kan vormen vermits aan deze laatste incidenten geen geloof wordt

gehecht. Aangezien verzoeker er middels zijn verzoekschrift niet in geslaagd is alsnog de

geloofwaardigheid van deze incidenten te herstellen, blijft deze motivering van de commissaris-generaal

staande.

2.11. Wat betreft verzoekers engagement bij de Yeketi-partij kan de Raad slechts vaststellen dat

verzoeker ook hier niet kan overtuigen. Het is incoherent en ongerijmd dat verzoekers vader hem

enerzijds verboden zou hebben lid te worden van de partij om problemen te vermijden, en hij anderzijds

wel met de auto publicaties zou mogen verdeeld hebben in de omliggende dorpen, hetgeen een

risicovolle taak is. Bovendien is het ook niet aannemelijk dat hij als sympathisant de

verantwoordelijkheid zou krijgen om publicaties in de omliggende dorpen te verdelen aangezien hij

hiervoor het netwerk van de partij dient te kennen. Gelet op het voorgaande heeft verzoeker zijn
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activisme voor de Yeketi-partij in Syrië niet aangetoond, noch wordt aannemelijk gemaakt dat hij om

welke reden dan ook geviseerd wordt door de Syrische autoriteiten.

2.12. Met betrekking tot zijn activiteiten in België merkt de Raad op dat indien verzoeker niet vervolgd werd

in zijn land van herkomst, zoals in casu het geval is, het aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen

bewijs is van een gegronde vrees voor vervolging 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. De beslissende instantie zal met

een grotere dan normale strengheid de geloofwaardigheid van de aanvraag moeten beoordelen. De

verzoeker moet een uitvoerig en coherent relaas brengen van de redenen waarom hij vervolging vreest,

onder meer met betrekking tot zijn achtergrond, persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen. 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 beland. 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).

Verzoekers sympathie voor de Yekiti partij op zich wordt door de commissaris-generaal niet in vraag

gesteld, doch wel zijn werkelijk activisme voor deze partij. Ter weerlegging van deze conclusie verwijst

verzoeker naar een bij zijn verzoekschrift gevoegde verklaring van de vertegenwoordiger van de

“Belgische Organisatie van Uni Democratische Koerd Partij in Syrië” (stuk 2), doch dit document kan

door de Raad evenmin in overweging genomen worden als bewijs van verzoekers vervolging in Syrië

vermits hij dit middels zijn verklaringen niet aannemelijk weet te maken en dit schrijven van de partij

geen enkele vermelding maakt van een concrete vervolging door de Syrische autoriteiten omwille van

activiteiten in Syrië voor de partij. Met betrekking tot de tijdens het interview getoonde foto’s van twee

politieke demonstraties in België, wijst de Raad erop dat, zoals in de bestreden beslissing wordt

overwogen, het gebruikelijk is dat de Koerdische gemeenschap in België haar leden/sympathisanten

aanzet om deel te nemen aan zulke demonstraties zonder dat deze daarbuiten activisten zijn en hij

blijkens de foto’s geen prominente of opvallende rol speelde. Dat verzoeker op enkele algemene vragen

over de partij kon antwoorden, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen zodat de

commissaris-generaal met reden mocht besluiten dat het blijkens verzoekers verklaringen en foto’s dan

ook niet aannemelijk is dat hij bij de Syrische autoriteiten gekend staat noch dat hij dermate sterke

politieke gevoelens koestert dat hij deze bij terugkeer naar Syrië in daden zal moeten omzetten.

2.13. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van het door verzoeker aangehaalde asielrelaas,

de ongeloofwaardigheid van zijn politiek activisme in Syrië en mede gelet op het feit dat hij niet

aannemelijk gemaakt heeft dat hij omwille van zijn politieke activiteiten in België bij de Syrische

autoriteiten gekend is, kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Wanneer zoals in casu het asielrelaas niet geloofwaardig is, is er geen reden om het

te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 1,

A (2) van het Verdrag van Genève.

2.14. 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 vast dat verzoeker

zich voor zijn verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op dezelfde gronden dan

de elementen van zijn asielrelaas beroept, met name dat er in zijn hoofd omwille van zijn politieke

overtuigingen en omdat hij behoort tot een bepaalde sociale groep - Koerd en maktum -,

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Syrië een reëel risico

zou lopen op ernstige schade, met name de blootstelling aan foltering, onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing enerzijds, en een ernstige bedreiging van zijn leven of de persoon van een

burger als gevolg van willekeurig geweld anderzijds. De Raad merkt op dat naar aanleiding van het

onderzoek naar het eerste middel werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers politiek

activisme en zijn profiel als ‘maktum’. Bijgevolg kan verzoeker zich niet baseren op deze elementen 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 art. 48/4, §2, a) of b) van de vreemdelingenwet. Verder

volstaat de loutere verwijzing naar een algemene toestand in het land van herkomst, zoals beschreven

in het rapport ‘Syria, A wasted Decade, Human Rights in Syria during Bashar al-Asad’s First ten years in

power’, niet, dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

Verzoekers loutere verwijzing naar het verbod op politieke en culturele bijeenkomsten van Koerden en

de onbestaande vrijheid van meningsuiting, is onvoldoende om aan te tonen dat hij een reëel risico op
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ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Tot slot blijkt uit niets dat er in

Syrië een internationaal of binnenlands gewapend conflict, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, heerst.

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 veertien oktober 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


