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nr. 53 330 van 17 december 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van onbepaalde nationaliteit te zijn, op

6 augustus 2010 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 5 juli 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 29 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 december 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat E. VAN DE COTTE, en van

attaché B. DIERICKX, 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 en X, die verklaren van onbepaalde nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen het Rijk

binnengekomen op 31 januari 2008 en hebben zich dezelfde dag vluchteling verklaard. Op 16 oktober

2008 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Hun beroep bij de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd verworpen en de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus werd geweigerd bij arrest nr. 21.945 van 23 januari 2009.

Verzoekers keerden niet terug naar hun land van herkomst en verklaarden zich een tweede keer

vluchteling op 23 april 2010.
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1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekers op 4 mei

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 9 juni 2010.

1.3. Op 5 juli 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op 5 juli 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissingen luiden als volgt:

Ten aanzien van HASSAN Sardar :

“A. Feitenrelaas

U verklaart staatloos te zijn met als land van gewoonlijk verblijf Syrië, van Koerdische origine en

geboren te zijn op 15 maart 1980 in Ras el Aïn, provincie Hassaké. Sinds 1998 zou u sympathisant

geworden zijn van de verboden partij Partiya Çep a Kurdi li Süri. U werd op 21 maart 1999 gearresteerd

en twee maanden opgesloten. Bij uw vrijlating werd u bedreigd: u diende zich als staatloze “ajnabi” ver

te houden van de Koerdische partijen. In 2000 nam u deel aan een demonstratie in Damascus waarbij

meer rechten voor de Koerden geëist werden. U werd gearresteerd en bleef twee maanden en drie

dagen in detentie. Op 12 maart 2004 na u deel aan de schermutselingen tussen Koerden en Arabieren

in Qamishli. Toen u naar huis terugkeerde werd u onderschept, gearresteerd en getransfereerd

naar Damascus waar men u een jaar en drie maanden vasthield. Op 16 december 2007 organiseerden

de politieke partijen een demonstratie in Ras el Aïn voor “de ajnabi”. Veel mensen werden gearresteerd

en u keerde naar uw vader terug. Toen u daar was, kwam men u zeggen dat de politie u zocht. U

vluchtte naar een vriend en uw vrouw A.(…) N.(…) (O.V. 6.214.003) en dochter vervoegden u daar en

jullie vertrokken samen op 20 december 2007 naar Turkije en verbleven iets meer dan een maand in

een dorp. Op 24 januari 2008 bereikten jullie Istanboel en reisden jullie verder. Jullie verklaarden zich op

31 januari 2008 een eerste keer vluchteling in België. U vernam in België dat de autoriteiten een stuk

grond van jullie in beslag hadden genomen. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen nam op 16 oktober 2008 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U ging in beroep bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen en zij velden op 23 januari 2009 een arrest dat u de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus weigert. U gaat in beroep bij de Raad van

State, die het beroep op 18 maart 2009 niet toelaatbaar verklaren. Tevens dient u een verzoekschrift

gedateerd op 17 februari 2009 in tot het bekomen van het statuut van staatloze bij de rechtbank van

eerste aanleg te Gent. Jullie keerden niet terug naar Syrië en op 23 april 2010 verklaren jullie zich een

tweede keer vluchteling in België. Omdat u hier uit uw huis dreigde gezet te worden, biedt u zich aan

met drie verblijfsdocumenten die u in Syrië heeft laten opstellen voor de procedure voor de rechtbank

inzake staatloosheid. Deze documenten moeten het bewijs vormen dat u staatloos bent. U voegt er een

medisch attest aan toe bestemd voor de adviserende arts van de Dienst Humanitaire Regularisaties bij

de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken, hoewel u geen medische regularisatie zou

aangevraagd hebben. Ook biedt u een attest aan dat u zich heeft aangemeld bij een Centrum voor

Geestelijke Gezondheidszorg. Tenslotte overhandigt u elf originele foto’s van uw deelname aan een

betoging op 5 oktober 2009 en u verklaart geholpen te hebben bij de geluidsinstallatie van de betoging.

B. Motivering

Na uw gehoor op 28 juni 2010 op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS), dient te worden vastgesteld dat noch de vluchtelingenstatus noch de

subsidiaire beschermingsstatus u kan worden toegekend en wel om de volgende redenen.

De motivering van de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 16 oktober 2008 gaf aan dat u de door u ingeroepen feiten van uw

eerste asielaanvraag niet aannemelijk kon maken: uw engagement voor de partij “Partiya Cep a Kurdi li

Süri” is geheel ongeloofwaardig en een vervolging omwille van sympathie voor deze partij is

evenmin geloofwaardig, uw medische problemen houden geen verband met de criteria zoals bepaald in

het verdrag van Genève bij artikel 1 A (2), de foto’s van uw deelname aan een Newrozfeest in

België vormen evenmin een bewijs van uw beweerde problemen in Syrië en er werd vastgesteld dat u

geen enkel begin van bewijs kon neerleggen dat uw vluchtrelaas ondersteunde. Met betrekking tot

uw identiteitsdocumenten kon vastgesteld worden dat het familieuittreksel van uw schoonvader slechts

een kopie betrof waar geen rekening mee gehouden kon worden aangezien kopies gemakkelijk te

vervalsen zijn. Wat betreft uw familieuittreksel werd erop gewezen dat het hoogst merkwaardig was dat

de kolom van registerplaats en –datum blanco is. U legde eveneens tegenstrijdige verklaringen af

omtrent de afgifteplaats van dit document. Verdere tegenstrijdige verklaringen omtrent het verrichten
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van de legerdienst door ajnabi in het algemeen en de stappen hieromtrent die rechtstreeks met uw

persoon, als ajnabi zijnde, plaatsgevonden hadden, doen verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid: het

ene gehoor moeten sommige “ajnabi”, zo’n 1 à 2 % dienstplicht verrichten, en ontving u geen

geschreven oproeping maar werd u wel maandelijks of om de paar maanden gezocht door soldaten om

u mee te nemen naar het leger. Bij de herconvocatie vraagt u zich dan weer af hoe het zou kunnen dat

mensen zonder identiteitspapieren militaire dienst zouden moeten doen. Ondanks deze logica, zou er u

toch een keer een schriftelijke convocatie gestuurd zijn, maar u oppert vervolgens dat een vriend van u

die per vergissing moet verzonden hebben en vervolgens blijkt u het antwoord schuldig te moeten

blijven op de vraag van wie die convocatie dan wel kwam. Ook lopen uw verklaringen niet altijd

gelijklopend met die van uw echtgenote.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt in het arrest ronduit dat er geen geloof kan

worden gehecht aan jullie bewering tot de “ajnabi” te behoren. Vooreerst hebben jullie verklaard in het

bezit geweest te zijn van land en dat de overheid een stuk ervan in beslag heeft genomen terwijl

algemeen geweten is dat de groep van “ajnabi” in Syrië geen recht heeft op bezit/eigendom. Verder stelt

de Raad vast dat het register voor vreemdelingen in Al-Hasakeh het enige afgiftepunt is

voor vreemdelingenregistratie van uit Syrië afkomstige Koerden die niet de Syrische nationaliteit

hebben. Gelet op de vaststelling dat het registratiedocument werd afgegeven door de burgerlijke stand

te Ras el Aïn, het feit dat één kolom van het document niet werd ingevuld en de vaststelling dat

verzoekers verklaren grond te bezitten, wat in het geval van een ajnabi onmogelijk is, wordt geen

enkele bewijswaarde gehecht aan het document en de bewering van verzoekers staatloze Koerden te

zijn. De Raad stelt verder dat de commissaris-generaal terecht besluit dat uw engagement voor de partij

geheel ongeloofwaardig is en stelt dat u de pertinente motivering van de bestreden beslissing niet

weerlegt. De tegenstrijdige verklaringen omtrent de legerdienst vinden steun in het administratief dossier

en kunnen niet in het minst verklaard worden door uw medische toestand. De tegenstrijdige verklaringen

met uw echtgenote zijn niet te wijten aan de wijze waarop jullie communiceren aangezien ze betrekking

hebben op heel eenvoudige en alledaagse elementen, te weten: beschikte de schoonvader al dan niet

over een GSM en op welke afstand lagen de gronden en hoe ging u naar uw werk.

Bij uw tweede asielaanvraag dient nagegaan te worden welke nieuwe elementen u aanbrengt. U

legt drie verblijfsdocumenten neer die zouden moeten dienen als bewijs dat u ajnabi bent. Deze

nieuwe stukken herstellen de ongeloofwaardigheid van uw eerste asielaanvraag niet. Er dient op

gewezen te worden dat de Raad reeds geoordeeld heeft tijdens uw eerste asielaanvraag dat jullie niet

aannemelijk hebben gemaakt ajnabi te zijn. Aan documenten kan enkel bewijswaarde worden

toegekend als ze worden voorgelegd ter ondersteuning van een geloofwaardig en coherent asielrelaas,

hetgeen in casu niet het geval is. Ook nu weer blijken uw verklaringen incoherent en ongeloofwaardig.

Op de vraag wat die documenten nu juist zijn die u dan voorlegt, zegt u eerst “woonstattest” en dan

weer houdt u het op “afschrift uit het geboorteregister”. U bewijst op geen manier hoe en wanneer u

deze documenten verkregen heeft en verwijst slechts naar ene “A.(…)” die op een huwelijksfeest in uw

regio uw broer ontmoet heeft en de documenten voor u meebracht die uw broer heeft laten aanmaken.

U weet niet juist wanneer uw broer ze heeft laten aanmaken en stelt dat ze opgesteld zijn op

verschillende data waarvoor u geen redelijke verklaring kan geven. U vermoedt dat de documenten bij

de burgerlijke stand werden aangemaakt maar u tracht er zich vanaf te maken door de stelling dat u

analfabeet bent en weinig contact heeft met uw broer zodat u er weinig informatie over heeft hetgeen

niet volstaat als uitleg. Op de vraag wat er nu juist in dat document staat, stelt u het niet te weten en dat

u de Nederlandse versie gelezen heeft en daarin kan u lezen dat het om uw namen gaat, uw volledige

namen, uw woonplaats, de namen van de burgemeester en dergelijke. Op de vraag wat dat document

moet bewijzen, stelt u dat het om te bewijzen is dat u ajnabi bent, dat ze niet bestemd zijn voor de

asielinstanties maar voor de rechtbank. Wanneer u erop gewezen wordt dat het document de hoofding

draagt van de “Leiding van de interne veiligheidstroepen”, hetgeen toch niet de burgerlijke stand is,

heeft u alweer geen verweer behalve dat u geen Arabisch kan lezen (Gehoorverslag CGVS, 28 juni

2010, pp.6-7). In het licht van deze vaststellingen, is de commissaris-generaal van oordeel dat deze

documenten onvoldoende garanties bieden inzake authenticiteit. Bovendien is het algemeen geweten

dat vervalste of ten onrechte uitgereikte Syrische documenten gemakkelijk te verkrijgen zijn in Syrië.

Een kopie van de informatie waarop de commissaris-generaal zich baseert, bevindt zich in het

administratieve dossier.

Het Commissariaat-generaal is eveneens van oordeel dat u niet aannemelijk maakt van ajnabi origine

te zijn. U legt enkel een gezinssamenstelling neer uit het vreemdelingenregister maar niet een

individueel uittreksel zoals gangbaar is voor ajnabi. Op de vraag waar uw individuele uittreksel zich

bevindt, stelt u dat nooit gehad te hebben. Wanneer u erop gewezen wordt dat u toch geen

gezinssamenstelling kan krijgen indien u geen individueel uittreksel bezat, herhaalt u nooit ‘een

individuele’ gehad te hebben en poneert u dat je de twee niet tegelijk mag hebben: ofwel ‘de individuele’

ofwel ‘de familiale’. Wanneer u erop gewezen wordt dat dat niet samenhangt, herhaalt u dat men of het
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ene of het andere heeft. Nogmaals wordt u erop gewezen dat dit niet klopt: een individueel uittreksel is

zoals een identiteitskaart en een gezinssamenstelling/familieuittreksel is zoals een familieboekje en daar

kan men allebei over beschikken. Hierop wijzigt u van koers en stelt u dat u het hier niet heeft, dat u het

in Syrië had waarop u zich weer bedenkt en zich afvraagt hoe u daaraan kan geraken en tenslotte dan

maar herhaalt dat men de twee niet tegelijk mag bezitten. Wanneer u nogmaals gevraagd wordt of u

een individueel uittreksel op zak heeft gehad, ontkent u. Hierop wordt u geconfronteerd met uw eerdere

stelling dat u het wel had, waarop u beweert dat het een keuze betreft tussen het ene of het andere

document. U bent niet in staat een individueel uittreksel uit het vreemdelingenregister te beschrijven, u

beweert dit nooit gezien te hebben terwijl u toch beweert uit een ajnabi familie te komen en in een ajnabi

familie ingehuwd te zijn (Gehoorverslag CGVS, 28 juni 2010, pp. 8-9).

Bij asielaanvragen gegrond op activiteiten in het gastland geldt er een verzwaarde bewijslast. U

dient een uitgebreid, gedetailleerd en coherent relaas te brengen van de redenen waarom u vervolging

vreest, onder meer met betrekking tot uw achtergrond, persoonlijkheid en andere individuele elementen

en anderzijds zal de beslissende instantie met een grotere dan normale gestrengheid de

aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen. Indien een kandidaat-vluchteling niet vervolgd werd in

zijn land van herkomst is het aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs 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.

Uw deelname in België aan één viering van Newroz, die u al ter sprake bracht in uw

eerste asielaanvraag en uw deelname aan één manifestatie op 5 oktober 2009 worden niet betwist maar

u slaagt er niet in te overtuigen dat deze participatie van dien aard zou zijn dat uw naam in dit

verband gekend zou zijn bij de Syrische autoriteiten. Zo moet toch worden vastgesteld dat u alles

behalve een prominente of opvallende rol speelde. Op de voorgelegde foto’s van uw participatie aan de

viering / betoging poseert u als een van de vele aanwezigen / demonstranten. Er dient te worden

opgemerkt dat u louter geparticipeerd zou hebben aan acties van collectieve aard waarvan niet

voetstoots kan aangenomen worden dat de Syrische autoriteiten in staat zouden zijn om over te gaan

tot individuele identificatie van uw persoon. U weet niet welke partij de betoging georganiseerd heeft en

u zou uitgenodigd zijn eraan deel te nemen door uw partijgenoten uit Duitsland. U weet niet of er iemand

van uw partij in België aanwezig zou zijn en kent er niemand van. Buiten die partijvoorzitter uit Duitsland

in wiens gezelschap u zo’n twintig minuten zou hebben verkeerd tijdens de manifestatie, kende u

niemand van al de mensen die op deze foto’s poseren (Gehoorverslag CGVS, 28 juni 2010, pp. 3-5). U

kon tijdens uw eerste asielaanvraag noch het Commissariaat-generaal noch de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen overtuigen omtrent uw beweerde politieke engagement in Syrië en

de daaruit voortvloeiende vervolging in uw land waardoor u op de vlucht zou geslagen zijn en een

eerste asielaanvraag indiende bij de Belgische autoriteiten.

Er dient te worden opgemerkt dat de door u ingeroepen medische redenen geen verband houden

met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3,

noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de

beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor

een machtiging tot verblijf gericht aan de minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de

wet van 15 december 1980.

Gelet op uw incoherente, tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen die u bij het Commissariaat-

generaal aflegde, gelet op de twijfel omtrent uw identiteit en beweerde staatloosheid aangezien er geen

geloof gehecht kan worden aan uw voorgelegde documenten, kan er geconcludeerd worden dat

bovengenoemde argumenten op manifeste wijze de geloofwaardigheid van uw

verklaringen ondermijnen en u bent er dan ook niet in geslaagd om uw vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of voor een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken.

Tot slot dient er opgemerkt te worden, dat ook ten aanzien van uw echtgenote een weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen werd.

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.“

Ten aanzien van AHMED Nirouz :

“A. Feitenrelaas

U verklaart staatloos te zijn met als land van gewoonlijk verblijf Syrië, van Koerdische origine en

geboren te zijn op 10 augustus 1984 in Derbasiye, provincie Hassaké. Uw echtgenoot H.(…) S.(…)
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(O.V. 6.214.003) zou lid geweest zijn van een verboden partij. In 1999 zou uw echtgenoot gearresteerd

en twee maanden opgesloten zijn. In 2004 nam uw echtgenoot deel aan een mars en werd naar

aanleiding hiervan een jaar en drie maanden opgesloten. Op 16 december 2007 nam hij deel aan een

demonstratie in Saré Kani (Ras el Aïn in het Arabisch). Er werd overgegaan tot arrestaties maar uw man

wist te ontsnappen naar zijn vader. De autoriteiten kwamen hem bij u thuis zoeken en u stuurde de zoon

van zijn zus om hem daarvan te verwittigen. Uw echtgenoot vluchtte naar een vriend. U vervoegde hem

daar met jullie dochter en jullie vertrokken samen op 20 december 2007 naar Turkije en verbleven iets

meer dan een maand in een dorp. Op 23 januari 2008 vertrokken jullie naar Istanboel en reisden jullie

verder. Jullie verklaarden zich op 31 januari 2008 vluchteling in België. Het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen nam op 16 oktober 2008 een beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U ging in beroep bij de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en zij velden op 23 januari 2009 een arrest dat u de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus weigert. U gaat in beroep bij de Raad van

State die het beroep op 18 maart 2009 niet toelaatbaar verklaren. Tevens dient u een verzoekschrift

gedateerd op 17 februari 2009 in tot het bekomen van het statuut van staatloze bij de rechtbank van

eerste aanleg te Gent. Jullie keerden niet terug naar Syrië en op 23 april 2010 verklaren jullie zich een

tweede keer vluchteling in België. Uw echtgenoot biedt zich aan met drie verblijfsdocumenten die hij in

Syrië heeft laten opstellen voor de procedure voor de rechtbank inzake staatloosheid. Deze documenten

moeten het bewijs vormen dat u staatloos bent. Uw echtgenoot voegt er een medisch attest aan toe

bestemd voor de adviserende arts van de Dienst Humanitaire Regularisaties bij de Algemene Directie

van de Dienst Vreemdelingenzaken, alsook een attest dat hij zich heeft aangemeld bij een Centrum voor

Geestelijke Gezondheidszorg. Tenslotte overhandigt uw man elf originele foto’s van zijn deelname aan

een betoging op 5 oktober 2009.

B. Motivering

Na uw gehoor op 28 juni 2010 op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS), dient te worden vastgesteld dat noch de vluchtelingenstatus noch de

subsidiaire beschermingsstatus u kan worden toegekend en wel om de volgende redenen.

De motivering van de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 16 oktober 2008 gaf aan dat u de door u ingeroepen feiten van uw

eerste asielaanvraag niet aannemelijk kon maken: het engagement voor de partij ingeroepen door

uw echtgenoot is geheel ongeloofwaardig en een vervolging omwille van sympathie voor deze partij

is evenmin geloofwaardig, de medische problemen van uw echtgenoot houden geen verband met

de criteria zoals bepaald in het verdrag van Genève bij artikel 1 A (2), de foto’s van deelname aan

een Newrozfeest in België leveren evenmin het bewijs van uw beweerde problemen in Syrië en er

werd vastgesteld dat u geen enkel begin van bewijs kon neerleggen dat uw vluchtrelaas ondersteunde.

Met betrekking tot uw identiteitsdocumenten kon vastgesteld worden dat het familieuittreksel van uw

vader slechts een kopie betrof waar geen rekening mee gehouden kon worden aangezien kopies

gemakkelijk te vervalsen zijn. Wat betreft uw familieuittreksel werd erop gewezen dat het hoogst

merkwaardig was dat de kolom van registerplaats en –datum blanco is. Uw echtgenoot legde eveneens

tegenstrijdige verklaringen af omtrent de afgifteplaats van dit document. Verdere tegenstrijdige

verklaringen omtrent het verrichten van de legerdienst door ajnabi in het algemeen en de stappen

hieromtrent die rechtstreeks met zijn persoon, als ajnabi zijnde, plaatsgevonden hadden, doen verder

afbreuk aan zijn geloofwaardigheid. Ook lopen uw verklaringen niet altijd gelijklopend met die van uw

echtgenoot.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt in het arrest ronduit dat er geen geloof kan

worden gehecht aan jullie bewering tot de “ajnabi” behoren. Vooreerst hebben jullie verklaard in het

bezit geweest te zijn van land en dat de overheid een stuk ervan in beslag heeft genomen terwijl

algemeen geweten is dat de groep van “ajnabi” in Syrië geen recht heeft op bezit/eigendom. Verder stelt

de Raad vast dat het register voor vreemdelingen in Al-Hasakeh het enige afgiftepunt is

voor vreemdelingenregistratie van uit Syrië afkomstige Koerden die niet de Syrische nationaliteit

hebben. Gelet op de vaststelling dat het registratiedocument werd afgegeven door de burgerlijke stand

te Ras el Aïn, het feit dat één kolom van het document niet werd ingevuld en de vaststelling dat

verzoekers verklaren grond te bezitten, wat in het geval van een ajnabi onmogelijk is, wordt geen

enkele bewijswaarde gehecht aan het document en de bewering van verzoekers staatloze Koerden te

zijn. De Raad stelt verder dat de commissaris-generaal terecht besluit dat het engagement voor de partij

geheel ongeloofwaardig is en stelt dat u de pertinente motivering van de bestreden beslissing niet

weerlegt. De tegenstrijdige verklaringen omtrent de legerdienst vinden steun in het administratief dossier

en kunnen niet in het minst verklaard worden door de medische toestand van uw echtgenoot. De

tegenstrijdige verklaringen met uw echtgenoot zijn niet te wijten aan de wijze waarop jullie

communiceren aangezien ze betrekking hebben op heel eenvoudige en alledaagse elementen, te
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weten: beschikte uw vader al dan niet over een GSM en op welke afstand lagen de gronden en hoe ging

uw man naar zijn werk.

Bij uw tweede asielaanvraag dient nagegaan te worden welke nieuwe elementen u aanbrengt. U

legt drie verblijfsdocumenten neer die zouden moeten dienen als bewijs dat u ajnabi bent. Deze

nieuwe stukken herstellen de ongeloofwaardigheid van uw eerste asielaanvraag niet. Aan documenten

kan enkel bewijswaarde worden toegekend als ze worden voorgelegd ter ondersteuning van

een geloofwaardig en coherent asielrelaas, hetgeen in casu niet het geval is. Uw verklaringen omtrent

deze documenten zijn onafdoende: u weet niet wat erin staat en brengt als verweer in dat u geen

Arabisch kan lezen en dat u vermoedt dat uw namen en verblijfplaats erin staan. U weet niet hoe uw

schoonbroer aan die documenten geraakt is, u weet niet bij welke instanties hij die gaan afhalen is. U

stelt dat deze documenten moeten bewijzen dat jullie ajnabi zijn maar u gaat eraan voorbij dat de Raad

reeds geoordeeld heeft over de ongeloofwaardigheid van jullie verklaring ajnabi te zijn (Gehoorverslag

CGVS, pp. 3-4). In het licht van deze vaststellingen, is de commissaris-generaal van oordeel dat

deze documenten onvoldoende garanties bieden inzake authenticiteit. Bovendien is het algemeen

geweten dat vervalste of ten onrechte uitgereikte Syrische documenten gemakkelijk te verkrijgen zijn in

Syrië. Een kopie van de informatie waarop de commissaris-generaal zich baseert, bevindt zich in

het administratieve dossier. Het Commissariaat-generaal is eveneens van oordeel dat u niet

aannemelijk maakt van ajnabi origine te zijn. U legt enkel een gezinssamenstelling neer uit het

vreemdelingenregister maar niet een individueel uittreksel zoals gangbaar is voor ajnabi. Op de vraag

waar uw individuele uittreksel zich bevindt, stelt u er geen te hebben. U bent niet in staat een individueel

uittreksel uit het vreemdelingenregister te beschrijven (Gehoorverslag CGVS, 28 juni 2010, pp. 2-3).

Er dient te worden opgemerkt dat de door uw echtgenoot ingeroepen medische redenen geen

verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald

in artikel 48/3, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 inzake subsidiaire bescherming. Hij dient zich

voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een

aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de minister of zijn gemachtigde op basis van artikel

9ter van de wet van 15 december 1980.

Uit uw asielrelaas blijkt verder dat u uw asielaanvraag baseert op de motieven ingeroepen door

uw echtgenoot. Gezien er ten aanzien van uw echtgenoot een weigering van de erkenning van

de hoedanigheid van vluchteling werd genomen en een weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus, kan er ook in uw hoofde niet worden gesteld dat u in uw land van herkomst een

risico loopt zoals begrepen onder de Conventie van Genève en hebt u ook niet aannemelijk gemaakt

een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire

bescherming.

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 de artikelen 48, 49, 57/6 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), artikel 1 A (2) van het Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 1 (2) van het protocol betreffende de status van

vluchtelingen, van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, en het zorgvuldigheidsbeginsel, betwisten verzoekers de

motieven van de bestreden beslissingen en ondernemen zij een poging om deze motieven te

weerleggen.

Bij aangetekend schrijven van 8 november 2010 laten verzoekers volgende documenten met vertaling

geworden: een kopie van een individueel uittreksel uit het vreemdelingenregister op naam van

verzoeker en verzoekster.

2.2. Blijkens de eerste bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat in de

motivering van de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus van 16 oktober 2008 aangegeven werd dat de door hem ingeroepen feiten van zijn

eerste asielaanvraag niet aannemelijk werden gemaakt, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in

het arrest stelt dat geen geloof kan worden gehecht aan hun bewering tot de “ajnabi” te behoren, de

nieuwe stukken de ongeloofwaardigheid van zijn eerste asielaanvraag niet herstellen, zijn deelname aan

één viering van Newroz, die hij al ter sprake bracht in zijn eerste asielaanvraag en zijn deelname aan
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één manifestatie op 5 oktober 2009 niet worden betwist maar hij er niet in slaagt te overtuigen dat deze

participatie van dien aard zou zijn dat zijn naam in dit verband gekend zou zijn bij de Syrische

autoriteiten, en de medische redenen geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2)

van het Verdrag van Genève, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Blijkens de tweede bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag om dezelfde redenen

geweigerd als haar echtgenoot.

2.3. De bewijslast berust in beginsel bij de asielzoeker 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

asielzoeker 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 verklaringen. Het voordeel van

de twijfel kan slechts worden verleend indien de Raad overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

door de vreemdeling afgelegde verklaringen.

2.4. Zonder de beslissingen naar aanleiding van de eerste asielaanvraag van verzoekers opnieuw te

beoordelen, hetgeen overigens niet tot zijn bevoegdheid behoord, stelt de Raad vast dat de eerste

asielaanvraag van verzoekers werd geweigerd omdat de voorgelegde documenten geen begin van

bewijs bieden van de door hen aangehaalde asielmotieven, de foto’s van verzoekers deelname aan de

Newrozviering in Antwerpen niet het bewijs leveren van zijn beweerde problemen in Syrië, zijn

engagement voor de partij ‘Partiya çeppé Kurdi li Suriya’ geheel ongeloofwaardig is en een vervolging

omwille van zijn sympathie voor deze partij evenmin geloofwaardig is, zijn medische problemen geen

verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, tegenstrijdige

verklaringen verder afbreuk doen aan zijn geloofwaardigheid en zijn verklaringen niet altijd gelijklopend

zijn met die van zijn echtgenote. In ’s Raads arrest van 23 januari wordt verder gesteld dat geen geloof

kan worden gehecht aan de bewering van verzoekers dat zij behoren tot de groep van “ajnabi” Koerden

uit Syrië.

Thans beroepen verzoekers zich op dezelfde asielmotieven en leggen zij ter staving van hun afkomst uit

Syrië en het behoren tot de “ajnabi” groep volgende documenten neer: drie verblijfsdocumenten die het

bewijs moeten vormen dat verzoekers staatloos zijn, opgesteld in Syrië voor de procedure voor de

rechtbank inzake staatloosheid; een medisch attest; een attest dat verzoeker zich heeft aangemeld bij

een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en elf originele foto’s van verzoekers deelname aan

een betoging op 5 oktober 2009, waar hij geholpen heeft met de geluidsinstallatie. Bij het verzoekschrift

voegen verzoekers 2 individuele uittreksels waarvan zij ter terechtzitting de “originelen” tonen.

2.5. Verzoekers betogen met betrekking tot hun gebrek aan kennis over de nieuw voorgelegde

documenten, met name de Syrische verblijfsdocumenten, dat in de bestreden beslissingen geen

rekening wordt gehouden met hun beperkte verstandelijke capaciteiten en hun totale onwetendheid wat

betreft administratieve documenten. Zij voegen daaraan toe dat verzoekster immers huisvrouw is en

verzoeker zich nooit bezighield met administratie daar hij analfabeet is en bovendien geen Arabisch

kent. Verzoekers vervolgen dat de documenten in Syrië opgesteld werden op vraag van verzoekers

broer, waarna de documenten werden bezorgd door een zekere A., hij weinig of geen contact heeft met

zijn broer en ook niet heeft gevraagd waar deze laatste de documenten heeft laten opmaken of heeft

afgehaald, en ze enkel vroegen hen de nodige documenten te bezorgen die zouden aantonen dat zij

inderdaad staatloos zijn. Tot slot wijzen verzoekers erop dat de commissaris-generaal geen enkel

onderzoek heeft laten uitvoeren met betrekking tot de authenticiteit van de documenten.

De Raad wijst er vooreerst op dat van de asielzoeker kan verwacht worden dat hij de documenten kan

toelichten die hij ter staving van zijn asielrelaas voorlegt en dat aan documenten slechts objectieve

bewijswaarde kan worden toegekend voor zover een coherent en waarachtig relaas wordt ondersteund.

Uit de bestreden beslissingen blijkt dat verzoekers incoherente en ongeloofwaardige verklaringen

afleggen dienaangaande. Zo weet verzoeker niet juist welke verblijfsdocumenten hij voorlegt, noch wie

deze documenten heeft afgeleverd, wanneer en op grond waarvan deze zijn afgeleverd. Hetzelfde geldt

voor verzoekster. Noch hun beperkte verstandelijke capaciteiten, noch de bewering dat zij zich nooit
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hebben ingelaten met administratie is een aanvaardbare verschoning voor dergelijk gebrek aan kennis.

De Raad besluit uit deze vaststelling dat de commissaris-generaal terecht overweegt dat deze nieuwe

stukken de ongeloofwaardigheid van hun eerste asielaanvraag niet kunnen herstellen.

De Raad wijst er verder op dat van een “ajnabi”, zelfs wanneer hij analfabeet is, geen Arabisch kent of

huisvrouw is, gelet op het belang van identiteitsdocumenten, mag verwacht worden dat hij minstens op

de hoogte is van de documenten die hem aanbelangen en dat hij weet heeft welke documenten hij kan

voorleggen en voorlegt. Zo is het verbazingwekkend dat verzoeker niet op de hoogte blijkt te zijn van de

waarde van een “individueel uittreksel” en dat hij daarover incoherente verklaringen aflegt. Meer nog,

per aangetekend schrijven sturen verzoekers op 8 november een kopie van een “individueel uittreksel”

op naam van verzoeker en verzoekster. Zij blijken dus plots in het bezit te zijn van een “individueel

uittreksel” terwijl verzoeker niet eens duidelijk kon aangeven of hij al dan niet dergelijk document bezit of

bezat en hij over dit soort document incoherente verklaringen aflegt. De Raad stelt daarenboven vast

dat aan deze documenten niet de minste objectieve bewijswaarde kan toegekend worden omdat op

beide uittreksels, die zouden opgemaakt zijn in 2001 door één en dezelfde persoon, vermeld wordt dat

verzoekers gehuwd zijn terwijl zij zelf verklaarden gehuwd te zijn in maart 2003 (eerste asielaanvraag,

adm. doss., stukken 23 en 24 verklaring bij de Dienst Vreemdelingenzaken; gehoor CGVS eerste

asielaanvraag, stuk 13, p. 3 en stuk 6, p. 4). Ter terechtzitting gevraagd naar de datum van het huwelijk

antwoordt verzoekster eerst 2003 om dan te beweren dat ze huwden in maart 2000. Vermits verzoekers

beiden tot twee keer toe verklaarden gehuwd te zijn in 2003 wordt aan hun bewering ter terechtzitting

geen geloof gehecht.

Verzoekers blijken er overigens ten onrechte vanuit te gaan dat aan voorgelegde documenten slechts

bewijswaarde kan worden ontzegd indien de valsheid of het niet-authentiek karakter ervan wordt

aangetoond. De commissaris-generaal en bijgevolg ook de Raad kunnen evenwel ook aan de

aangebrachte stukken bewijswaarde weigeren wanneer deze onvoldoende garanties op het vlak van

authenticiteit bieden, wat in casu het geval.

Gelet op wat voorafgaat kunnen de documenten voorgelegd bij het Commissariaat-generaal en de

“individuele uittreksels” de vaststellingen in de eerste asielaanvraag, namelijk dat verzoekers geen

gegronde vrees voor vervolging aantonen en ook niet aannemelijk maken dat zij “ajnabi” Koerden uit

Syrië zijn, niet ontkrachten.

2.6. Waar verzoekers nog stellen dat de Syrische autoriteiten alle acties in het buitenland nauwgezet in

het oog houden en zeker diegenen welke de Koerdische identiteit uitdragen en er dan ook wel degelijk

een grote kans bestaat dat verzoeker door de autoriteiten gekend is omwille van zijn deelname aan

acties in België, kunnen zij de Raad niet overtuigen.

Met betrekking tot de asielaanvragen gegrond op activiteiten in het gastland (réfugié sur place) rust de

bewijslast in beginsel op de asielzoeker, maar het onderzoek van de feiten is een gemeenschappelijke

taak van de asielzoeker en de beslissende instantie. De asielzoeker moet geloofwaardig zijn door de

waarheid te vertellen en mee te werken, terwijl de beslissende instantie over een goede kennis moet

beschikken van het wettelijke en politieke systeem van het land van herkomst en van de activiteiten van

de appellant in het gastland, die zouden kunnen leiden tot vervolging in geval van terugkeer.

Indien de asielzoeker niet vervolgd werd in zijn land van herkomst, zoals in casu het geval is, is het

aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs van een gegronde vrees voor vervolging. De

beslissende instantie zal met een grotere dan normale strengheid de geloofwaardigheid van de

aanvraag moeten beoordelen. De appellant 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 (UNHCR, Note on refugié sur place claims, februari 2004).

Verzoeker heeft niet aangetoond dat hij zijn land van herkomst ontvluchtte omwille van zijn politiek

engagement, zoals blijkt uit het arrest van de Raad naar aanleiding van verzoekers hun eerste

asielaanvraag. Verzoeker heeft deelgenomen aan één Newroz-viering en één manifestatie waar hij zou

geholpen hebben met de geluidsinstallatie, en hij toont niet aan dat hij een prominente en opvallende rol

speelde tijdens deze manifestatie, zodat de commissaris-generaal terecht oordeelt dat deze participatie

niet van dien aard is dat verzoekers naam in dit verband gekend zou zijn bij de Syrische autoriteiten.

Derhalve toont verzoeker ook niet aan dat hij omwille van deze zeer beperkte activiteiten een gegronde

vrees voor vervolging dient te koesteren.
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2.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekers geen vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.8. Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus, stelt de Raad vast dat de eenvoudige lezing

van de bestreden beslissingen aantoont dat de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus is

ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat de bestreden beslissingen op dit

punt wel degelijk gemotiveerd zijn. Verder dient te worden benadrukt dat het de taak is van de

asielzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en dat deze regel onverkort geldt

wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad stelt vast dat verzoekers hun verzoek tot

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus niet concreet toelichten. In de mate dat zij zouden

verwijzen vooreerst naar het feitenrelaas zoals uiteengezet met betrekking tot hun aanvraag van de

vluchtelingenstatus en zij daarom vrezen het slachtoffer te worden van onmenselijke behandelingen,

merkt de Raad op dat naar aanleiding van het bovenstaand onderzoek werd besloten tot de

ongeloofwaardigheid van verzoekers hun relaas. Bijgevolg kunnen zij zich niet baseren op de elementen

die aan de basis van dit relaas liggen om aannemelijk te maken dat zij in geval van terugkeer naar hun

land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zouden lopen zoals bedoeld in art. 48/4, §2, a) of

b) van de vreemdelingenwet. Er worden geen andere elementen ontwaard in het administratief dossier

die aanleiding zouden kunnen geven tot de toekenning van de subsidiaire bescherming.

2.9. In tegenstelling tot hetgeen verzoekers beweren, heeft de commissaris-generaal zich voor het

nemen van de bestreden beslissingen gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op

algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst en op alle dienstige stukken en

werd op basis van deze gegevens geconcludeerd dat verzoekers er niet in slagen een gegronde vrees

voor persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie of een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aan te tonen, hetgeen op

uitvoerige wijze wordt gemotiveerd in de bestreden beslissing. De stelling dat de commissaris-generaal

niet zorgvuldig is tewerk gegaan kan bijgevolg niet worden bijgetreden.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december 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


