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nr. 49 735 van 19 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 22 juli 2010 heeft

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

22 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 4 maart 2010 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

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

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 31 mei 2010.

1.3. Op 22 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 23 juni 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart in Syrië een ajnabi (vreemdeling) Koerd te zijn, afkomstig van al Malakiyeh,

provincie Hassake. Uw beide ouders zouden ook ajânib (vreemdelingen) zijn. U zou uw lagere school

afgerond hebben. U zou sinds drie à vier jaar een winkel uitgebaat hebben in al Malakiyeh. Uw moeder

zou sinds enkele jaren psychisch ziek zijn en hiervoor, echter zonder succes, in behandeling zijn bij

een psycholoog in al Malakiyeh. Een vriend van uw vader, een christen genaamd G.(…), zou een

afspraak geregeld hebben bij een psycholoog in Damascus op 15 december 2009. Op 14 december

2009 zou u samen met uw ouders per bus naar Damascus zijn gereisd. Daar aangekomen zouden jullie

aan een taxichauffeur gevraagd hebben jullie naar een hotel te brengen. U en uw ouders zouden aan

het hotel Al Bustaan zijn afgezet. Aan de receptie van het hotel zouden jullie echter niet hebben kunnen

inchecken aangezien u en uw ouders 'ajaanib zijn en niet over de toestemming, die noodzakelijk was

om op hotel te mogen verblijven, beschikten. U zou heel erg boos geworden zijn en de Syrische

president hebben beledigd. U zou uw huilende moeder hebben trachten te troosten. Even later zou u

door de Amn Siyasi (Politieke Veiligheidsdienst) zijn aangehouden en zijn meegenomen naar hun

bureau. U zou ervan beschuldigd zijn de president te hebben beledigd. U zou zijn vrijgelaten na 600.000

Syrische lires (via bemiddeling van G.(…)) te hebben betaald en op voorwaarde dat u in de Yekiti partij

(onder leiding van Fuad Aliko) zou infiltreren en als informant zou werken. Op 14 januari 2010 zou u zijn

vrijgelaten. U keerde naar huis terug, waarna uw vader besloot dat u het land diende te verlaten

aangezien u problemen zou krijgen als u geen informatie over de partij zou geven. Hij zou u naar uw

oom, M.(…) H.(…), in Zahariyeh gebracht hebben. Uw vader en G.(…) zouden een

smokkelaar gecontacteerd hebben en tien dagen later zou u de Turkse grens te voet zijn overgestoken.

In Turkije zou u per wagen naar Istanbul zijn vervoerd. Op 26 februari 2010 zou u aan boord van een

vrachtwagen zijn gebracht en op 4 maart 2010 zou u in België zijn aangekomen en dezelfde dag nog

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

winkel verzegeld is.

B. Motivering

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

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

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

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

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

Zo kan er aan uw asielrelaas geen geloof worden gehecht. Vooreerst dient er te worden opgemerkt

dat het weinig geloofwaardig is dat u, als ajnabi, niet op de hoogte zou zijn van het feit dat een

ajnabi toestemming nodig heeft om de provincie Hassake te verlaten en elders in het land in een hotel

te kunnen overnachten (gehoorverslag CGVS, p. 7). Uit informatie waarover het CGVS beschikt

en waarvan een kopie aan het administratief dossier is gevoegd, blijkt duidelijk welke de discriminaties

zijn die een ajnabi ondervindt, waaronder ook het feit dat indien ajânib de provincie Hassake wensen

te verlaten en elders in het land op hotel willen verblijven dit slechts mogelijk is met een toelating van

de speciale 'hotel divisie' (far' al-fanadiq) van de Politieke Veiligheid (zie SYR2010-024w pp. 2 en 3).

Het feit dat het de eerste keer betrof dat u naar Damascus ging, is hiervoor geen afdoende

argument (gehoorverslag CGVS, p. 7). Zo bent u immers heel goed op de hoogte van de rechten die u

als ajnabi worden ontnomen alsook van uw effectieve rechten. Zo haalt u aan dat een ajnabi niet voor

de overheid kan werken, geen eigendom mag hebben, een ajnabi weliswaar mag studeren maar dat

ook dan hij of zij achteraf niet voor de overheid mag werken, een ajnabi recht heeft op een rijbewijs

(maar niet voor het besturen van voertuigen zwaarder dan 4 ton), alsook dat hij of zij het recht heeft op

een speciaal document waarmee hij/zij naar het buitenland kan reizen (gehoorverslag CGVS, pp. 7 en

16). Niettemin u een dergelijk document niet hebt aangevraagd, zo blijkt uit uw verklaringen, bent u toch

zeer goed ingelicht over het bestaan van een dergelijk document en stelt u dat de ajânib afgeraden werd

dit document aan te vragen en dit nota bene door de Koerdische partijen (gehoorverslag CGVS, p. 16).

Uw verklaring dat u noch uw vader op de hoogte zouden geweest zijn van het gegeven dat

ajânib toestemming nodig hebben om op hotel te kunnen verblijven (gehoorverslag CGVS, pp. 7 en 8),

is in het licht van bovenstaande observaties onbegrijpelijk temeer u, en zoals reeds werd aangestipt, uw

andere ontnomen rechten wel heel goed kan schetsen.

In zoverre er dan toch nog enig geloof zou kunnen worden gehecht aan het feit dat u

zonder toestemming van de Politieke Veiligheid de provincie Hassake verlaten hebt om op hotel te gaan

in Damascus, is het binnen de Syrische context totaal niet aannemelijk dat u aan de receptie van het

hotel Al Boustaan de president begint te beledigen, temeer uzelf vergeten bent toestemming te vragen

om in een hotel te overnachten (gehoorverslag CGVS, pp. 5, 7 en 8). Het feit dat u zo kwaad was

geworden omdat jullie niet mochten overnachten en u uw moeder zag wenen (gehoorverslag CGVS, p.

8), zijn geen afdoende redenen waarom u de Syrische president zou gaan beledigen. Een dergelijke
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houding en manier van handelen in aanwezigheid van derden kan immers aanleiding geven tot verdere

problemen en er kan van worden uitgegaan dat u zich ten zeerste bewust moet zijn geweest van de

risico's van dergelijke beledigende uitspraken en dit aangezien u geboren en getogen bent in Syrië en

het algemeen geweten is dat op het bekritiseren van de Syrische staat zeer strenge sancties staan.

In verdere lijn kan er ook geen geloof worden gehecht aan uw arrestatie door de Amn Siyasi

in Damascus. De ongeloofwaardigheid van uw onmiddellijke vluchtaanleiding wordt bevestigd door het

feit dat u op de zetel van het CGVS beweert dat u werd vrijgelaten onder voorwaarde dat u bij de partij

Yekiti moest infiltreren en als informant voor de Syrische autoriteiten diende te werken, zoniet zou u

gedood worden (gehoorverslag CGVS, pp. 9, 10 en 11). In kader van het gehoor op de

Dienst Vreemdelingenzaken ter voorbereiding van uw gehoor door het CGVS hebt u met geen woord

gerept over het feit dat als voorwaarde van uw vrijlating u bij de Yekikti partij van Fuad Aliko moest

infiltreren en u als informant voor de Syrische autoriteiten diende te werken (zie Vragenlijst dd.

04/03/2010, punt 1, punt 3 en punt 5 p. 2). Hiermee geconfronteerd beweert u dat u de kans niet kreeg

om hieromtrent uitleg te geven, u mocht enkel over de reden van uw probleem vertellen (gehoorverslag

CGVS, p. 11). Uw uitleg biedt geen afdoende verschoning daar u wel aangaf na betaling van smeergeld

te zijn vrijgelaten. Daarenboven werd u bij DVZ niet alleen gevraagd een overzicht te geven van de

belangrijkste feiten die zich hebben voorgedaan maar werd er ook gepeild naar uw vrees bij terugkeer is

en ook onder deze rubriek hebt u geen enkele allusie gemaakt op het feit dat u vreest gedood te zullen

worden omdat u niet hebt willen infiltreren en samenwerken. U hierop gewezen, antwoordt u dat u enkel

gezegd hebt schrik te hebben gedood te worden en verder niets omdat u moe was aangezien u net uit

de vrachtwagen kwam (gehoorverslag CGVS, p. 11). Dit argument is echter niet afdoende om dergelijk

cruciaal element, dat aan de basis ligt van uw onmiddellijke vluchtaanleiding en vrees bij terugkeer, niet

eerder te hebben aangekaart. Daarenboven verklaart u aan het begin van het gehoor op het CGVS dat

het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken goed verlopen is en u geen opmerkingen hieromtrent

had (gehoorverslag CGVS, p. 1).

Verder dient nog aangestipt dat het heel merkwaardig is dat G.(…), diegene die zou bemiddeld hebben

bij uw vrijlating en dit door het betalen van smeergeld, daarna zonder aarzelen uw smokkelaar geregeld

zou hebben (gehoorverslag CGVS, pp. 10, 11 en 14). Het is weinig geloofwaardig dat deze persoon het

risico genomen zou hebben om u te helpen vluchten terwijl hij nadien het gevaar loopt als medeplichtige

te worden berecht zo zijn rol hierin aan het licht zou komen. In verdere lijn is het ook zeer bevreemdend

dat u enkel vermoedt dat hij geen problemen heeft gekend na uw vertrek uit Syrië (gehoorverslag

CGVS, p. 17). Er mag verwacht worden dat u zich via uw vader op de hoogte houdt over de situatie van

deze persoon aangezien hij de bemiddelaar was bij uw vrijlating en hij u geholpen heeft bij het

ontvluchten van het land.

In het licht van bovenstaande vaststellingen kan er geen geloof worden gehecht aan de door

u aangehaalde asielmotieven. U bent er met andere woorden niet in geslaagd om uw vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

De door u neergelegde documenten, namelijk uw 'ajnabi - kaart en het certificaat

gezinssamenstelling van uw vader, hebben enkel betrekking op uw identiteit en het feit dat u het statuut

van 'ajnabi heeft in Syrië, gegevens die hier niet ter discussie staan.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève, de

artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) en de

artikelen 1 tot en met 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, betwist verzoeker de motieven van de bestreden beslissing en onderneemt hij

een poging om de diverse motieven te verklaren of te weerleggen.

Er worden geen bijkomende stukken aan het verzoekschrift toegevoegd.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) het

onbegrijpelijk en dan ook weinig geloofwaardig is dat verzoeker, als ajnabi, niet op de hoogte zou zijn

van het feit dat een ajnabi toestemming nodig heeft om de provincie Hassake te verlaten en elders in

het land in een hotel te kunnen overnachten, temeer daar uit zijn verklaringen blijkt dat hij zeer goed is
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ingelicht over het bestaan van een dergelijk document en hij verder zeer goed op de hoogte is van de

rechten die hem als ajnabi worden ontnomen alsook van zijn effectieve rechten, (ii) het binnen de

Syrische context totaal niet aannemelijk is dat hij aan de receptie van een hotel de president begint te

beledigen, temeer daar hij zelf vergeten is om toestemming te vragen om in een hotel te overnachten,

aangezien een dergelijke manier van handelen in aanwezigheid van derden immers aanleiding kan

geven tot verdere problemen en ervan kan worden uitgegaan dat verzoeker zich ten zeerste bewust

moet zijn geweest van de risico’s van dergelijke beledigende uitspraken aangezien hij geboren en

getogen is in Syrië en het algemeen geweten is dat op het bekritiseren van de Syrische staat zeer

strenge sancties staan, (iii) in verdere lijn dan ook geen geloof kan worden gehecht aan zijn arrestatie

door de Amn Siyasi in Damascus, welke ongeloofwaardigheid wordt bevestigd door het feit dat hij op de

zetel van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beweert dat hij werd

vrijgelaten onder voorwaarde dat hij bij de partij Yekiti moest infiltreren en als informant voor de Syrische

autoriteiten diende te werken zoniet zou hij worden gedood terwijl hij hierover, nochtans een cruciaal

element in zijn relaas dat aan de basis ligt van zijn onmiddellijke vluchtaanleiding en zijn vrees bij

terugkeer, met geen woord heeft gerept in het kader van het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken,

(iv) het merkwaardig is dat G., diegene die zou hebben bemiddeld bij zijn vrijlating door het betalen van

smeergeld, daarna zonder aarzelen verzoekers smokkelaar zou geregeld hebben en het weinig

geloofwaardig is dat deze persoon het risico zou hebben genomen om hem te helpen vluchten terwijl hij

nadien het gevaar loopt als medeplichtige te worden berecht zo zijn rol hierin aan het licht zou komen,

(v) het verder zeer bevreemdend is dat verzoeker enkel vermoedt dat G. geen problemen heeft gekend

na verzoekers vertrek uit Syrië daar mag verwacht dat hij zich via zijn vader op de hoogte houdt over de

situatie van deze persoon aangezien hij de bemiddelaar was bij zijn vrijlating en hem geholpen heeft bij

het ontvluchten van het land en (vi) de door hem neergelegde documenten enkel betrekking hebben op

zijn identiteit en het feit dat hij het statuut van ‘ajnabi’ heeft in Syrië, welke gegevens niet worden

betwist.

2.3. In een eerste onderdeel van het verzoekschrift verwijst verzoeker naar het aan het administratief

dossier gevoegde CEDOCA-antwoorddocument SYR2010-024w van 4 juni 2010 en stelt hij dat

inderdaad toestemming nodig is indien een ajnabi het land wil verlaten en naar het buitenland wil

trekken. Volgens verzoeker is het feit dat een dergelijke toestemming ook nodig zou zijn om de provincie

Hassake te verlaten echter minder bekend en wordt dit zelfs door verschillende bronnen in twijfel

getrokken. Voorts beweert hij dat deze regel niet steeds blijkt toegepast te worden en er eerder sprake

is van willekeur: het zou niet voor iedereen gelden en in elke provincie anders worden uitgeoefend.

Verzoeker meent dat het loutere feit dat hij of zijn familie hiervan niet goed op de hoogte was zijn

verhaal dan ook niet ongeloofwaardig maakt. De Raad stelt vast dat verzoeker zich met zijn betoog

beperkt tot loutere beweringen die niet met concrete en objectieve elementen worden gestaafd en

waarmee verzoeker dan ook geenszins aantoont dat de informatie gevoegd aan het administratief

dossier niet correct zou zijn of genuanceerd moet worden. Evenmin wordt met deze blote beweringen

afbreuk gedaan aan de pertinente overwegingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen dat redelijkerwijs van verzoeker kan verwacht worden dat hij op de hoogte is van het feit

dat ajnabi die de provincie Hassake wensen te verlaten en elders in het land op hotel willen verblijven

hiervoor de toelating behoeven van de speciale ‘hotel divisie’ van de Politieke Veiligheid, temeer hij

andere rechten die aan de ajnabi ontnomen werden wel goed kan schetsen.

2.4. In een tweede onderdeel bevestigt verzoeker dat hij inderdaad zo ontgoocheld was door de reacties

van hoteluitbaters en het feit dat zijn zieke moeder er niet kon verblijven dat hij zich negatief heeft

uitgelaten over het systeem in Syrië. Hij argumenteert dat men deze handelwijze achteraf natuurlijk

gemakkelijk als niet verstandig kan bestempelen. Op het moment zelf was hij echter radeloos, aldus nog

verzoeker. De Raad stelt vast dat verzoeker zich beperkt tot het herhalen van een aantal eerder

afgelegde verklaringen en het tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen doch hiermee de vaststelling van de commissaris-generaal dat het

binnen de Syrische context totaal niet aannemelijk is dat verzoeker aan de receptie van een hotel de

president begint te beledigen aangezien een dergelijke manier van handelen in aanwezigheid van

derden immers aanleiding kan geven tot verdere problemen en ervan kan worden uitgegaan dat

verzoeker zich ten zeerste bewust moet zijn geweest van de risico’s van dergelijke beledigende

uitspraken aangezien hij geboren en getogen is in Syrië en het algemeen geweten is dat op het

bekritiseren van de Syrische staat zeer strenge sancties staan, niet weerlegt noch ontkracht.

2.5. In een derde onderdeel voert verzoeker aan dat wanneer de informatie over de politieke situatie in

Syrië wordt doorgenomen en meer bepaald de discriminatie van de ajnabi, het schering en inslag blijkt

te zijn dat zij worden aangehouden door de veiligheidsdiensten en zij vervolgens soms voor lange tijd
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zonder echte reden in de gevangenis verblijven en meestal niet voor de rechtbank worden gebracht.

Verzoeker betoogt dat toch kan worden verondersteld dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van deze politieke situatie op de hoogte is. Hij acht het dan ook

onbegrijpelijk dat zijn verhaal op dit punt niet wordt aanvaard.

Een algemene verwijzing naar niet nader gepreciseerde informatie over de situatie in Syrië waaruit zou

blijken dat ajnabi veelvuldig worden aangehouden door de veiligheidsdiensten kan echter niet volstaan

om de individualisering van verzoekers vrees aan te tonen en aannemelijk te maken dat hij in zijn land

van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Daar niet het minste geloof wordt gehecht aan de

door verzoeker aangehaalde reden van zijn aanhouding, zijnde het feit dat hij in het openbaar de

president zou hebben beledigd, kan in dezelfde lijn evenmin geloof worden gehecht aan verzoekers

arrestatie door de Amn Siyasi in Damascus. Zoals terecht wordt aangehaald in de bestreden beslissing

wordt deze ongeloofwaardigheid bevestigd door het feit dat verzoeker op de zetel van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beweert dat hij werd vrijgelaten onder

voorwaarde dat hij bij de partij Yekiti moest infiltreren en als informant voor de Syrische autoriteiten

diende te werken zoniet zou hij worden gedood terwijl hij over dit cruciaal element in zijn vluchtrelaas

met geen woord heeft gerept in het kader van het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken. De Raad

benadrukt te dezen dat van een persoon die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vlucht uit het land van

herkomst. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste

interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de

asielprocedure. Niettegenstaande het feit dat vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd

overzicht van alle elementen of feiten te geven, mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij een

essentieel element zoals het feit dat hij door de Amn Siyasi werd vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij

bij de Yekiti partij zou infiltreren en als informant voor de Syrische veiligheidsdiensten zou werken, als

vervolgingsfeiten minstens zou vermelden. Verzoeker heeft echter dit gegeven niet vermeld op de

Dienst Vreemdelingenzaken toen hij een overzicht gaf van de belangrijkste feiten van zijn asielrelaas,

noch toen hem werd gevraagd naar zijn vrees bij terugkeer. De Raad is van oordeel dat, zo deze feiten

op enige waarheid zouden berusten, ervan kan worden uitgegaan dat verzoeker dit zou hebben

aangehaald bij het invullen van de vragenlijst van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen. Dat hij hiertoe niet de kans zou hebben gekregen of te moe was vormt, zoals terecht

wordt gesteld in de bestreden beslissing, geen afdoende verschoningsgrond.

2.6. Gelet op bovenstaande determinerende overwegingen die leiden tot het besluit dat de door

verzoeker aangebrachte feiten die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas ongeloofwaardig zijn, is

de motivering van de bestreden beslissing, dat het merkwaardig is dat G., diegene die zou hebben

bemiddeld bij verzoekers vrijlating door het betalen van smeergeld, daarna zonder aarzelen verzoekers

smokkelaar zou geregeld hebben en het weinig geloofwaardig is dat deze persoon het risico zou

hebben genomen om verzoeker te helpen vluchten terwijl hij nadien zelf het gevaar loopt als

medeplichtige te worden berecht zo zijn rol hierin aan het licht zou komen en het verder zeer

bevreemdend is dat verzoeker enkel vermoedt dat G. geen problemen heeft gekend na zijn vertrek uit

Syrië daar mag verwacht dat hij zich via zijn vader op de hoogte houdt over de situatie van G.

aangezien hij de bemiddelaar was bij zijn vrijlating en hem geholpen heeft bij het ontvluchten van het

land, bijkomstig en niet determinerend. Kritiek op deze overtollige motieven kan dan ook niet leiden tot

hervorming van de bestreden beslissing.

2.7. Waar verzoeker nog aanvoert dat uit zijn ondervraging blijkt hoe ongeletterd hij is en het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op geen enkele wijze rekening houdt

met dit gegeven, toont hij geenszins in concreto aan dat zijn voorgehouden ongeletterdheid hem zou

hebben verhinderd om correcte en coherente verklaringen af te leggen, noch geeft hij aan hoe zijn

ongeschooldheid afbreuk zou kunnen doen aan de motieven van de bestreden beslissing. Daarenboven

benadrukt de Raad dat zelfs van een persoon met een geringe opleiding mag worden verwacht dat hij in

staat is om voldoende coherente en duidelijke informatie te verstrekken betreffende gebeurtenissen die

hij persoonlijk heeft meegemaakt en die de essentie van zijn asielrelaas uitmaken.

2.8. In zoverre verzoeker erop wijst dat het voor hem onmogelijk is om te bewijzen dat hij inderdaad

ongeveer een maand is aangehouden geweest vermits er meestal geen enkele vorm van proces aan te

pas komt en menig ‘dissident’ zonder reden voor een langere periode wordt vastgehouden, benadrukt

de Raad dat een asielzoeker niet noodzakelijk documenten dient neer te leggen ter staving van zijn
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asielrelaas, maar dat bij gebrek aan bewijzen mag verwacht worden dat hij coherente, overtuigende en

aannemelijke verklaringen aflegt, wat in casu niet het geval is zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de

bestreden beslissing.

De Raad stelt vast dat verzoeker de motivering in de bestreden beslissing met betrekking tot de door

hem bijgebrachte stukken, met name zijn ‘ajnabi’-kaart en het certificaat gezinssamenstelling van zijn

vader, niet betwist. De Raad neemt dan ook om dezelfde redenen als de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de ingediende stukken niet in aanmerking als bewijs van de

voorgehouden vervolging.

2.9. Zo verzoeker nog opmerkt dat zich bij het gehoorverslag van 31 mei 2010 een kladblad van het

gehoor bevindt met onleesbare tekens, teksten in het Arabisch en het Frans en kruisjes en pijltjes

waarvan de betekenis totaal onduidelijk is en hij verwijst naar rechtspraak van de Raad van State

waaruit blijkt dat onleesbare notities een schending uitmaken van de wet van 29 juli 1991 in verband

met de formele motivering van administratieve handelingen, wijst de Raad erop dat het kladblad in

kwestie een kladblad betreft met notities van de tolk en geen deel uitmaakt van het gehoorverslag zelf.

Verzoeker maakt niet in het minst duidelijk op welke wijze deze notities enige invloed zouden hebben

gehad op de motieven van de bestreden beslissing. Wat betreft het gehoorverslag van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zelf, stelt de Raad vast dat dit werd

getypt en derhalve perfect leesbaar is. Er is in casu dan ook geen sprake van een onleesbaar

gehoorverslag dat een schending zou uitmaken van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen. De door verzoeker geciteerde rechtspraak van de Raad van

State is dan bijgevolg niet dienend.

2.10. In een laatste onderdeel voert verzoeker aan dat er in de motivering van de bestreden beslissing

enkel sprake is dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige

schade, zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming, terwijl voor het overige niet echt

duidelijk wordt gemaakt waarom hij in tweede orde niet in aanmerking zou komen voor de subsidiaire

beschermingsstatus. Dit argument mist feitelijke grondslag. De Raad stelt immers vast dat de

eenvoudige lezing van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet is ingegeven

door de motieven die aan de conclusie voorafgaan. Het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent

niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Voorts benadrukt de Raad dat het de taak is van 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 geen concrete elementen aanbrengt waarom hij een reëel risico op

ernstige schade zou lopen. Waar verzoeker stelt dat het duidelijk is dat hij in de huidige omstandigheden

onmogelijk kan terugkeren naar zijn land van herkomst en hij hiermee zou willen aangeven dat hij zich

voor zijn verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus beroept op de elementen die

aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas, merkt de Raad op dat, gelet op het voorgaande, werd

besloten tot de ongeloofwaardigheid van dit feitenrelaas. Bijgevolg kan verzoeker zich niet baseren op

de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij in geval van

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De Raad ontwaart in het administratief dossier geen andere

elementen waaruit zou moeten blijken dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van

subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.11. De bestreden beslissing wordt gedragen door afdoende en pertinente motieven die steun vinden in

het administratief dossier. Verzoeker weerlegt de door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen weerhouden motieven niet en hij voert geen concrete elementen aan die wijzen op het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

noch toont hij aan dat hij bij terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 negentien 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


