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nr. 54 833 van 24 januari 2011

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 11 oktober 2010 heeft

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

9 september 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 3 december 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 januari 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. CAMU.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DUPONT, die loco advocaat M. WARLOP verschijnt voor de

verzoekende partij en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker verklaart op 12 februari 2010 het Rijk te zijn binnengekomen.

Op 17 februari 2010 vraagt verzoeker om de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling en tevens

verzoekt verzoeker om subsidiaire bescherming.

Op 25 februari 2010 wordt het dossier overgedragen door de Dienst Vreemdelingenzaken aan het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Op 6 mei 2010 wordt verzoeker door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

gehoord de nopens de aan zijn asielaanvraag ten grondslag liggende motieven en nopens de redenen

waarom hij meent in aanmerking te kunnen komen voor subsidiaire bescherming.
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Op 9 september 2010 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing houdende de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Dit is thans de bestreden beslissing, waarvan de motivering luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde het volgende:

U bezit de Syrische nationaliteit en bent geboren op (…)1981 in Q., provincie Hasake, waar u steeds

gewoond hebt. U bent een orthodox christen. U volgde het beroepssecundair onderwijs. U volbracht uw

legerdienst in de periode 2001-2003. Sinds 2004 werkte u in de (…), in Q., maar u nam in oktober of

december 2009 ontslag.

Op 6 augustus 2009 bracht het personeelsbusje, zoals gebruikelijk, uw ploeg naar huis. Aangekomen

bij de stopplaats voor uw collega, A.G, vertraagde het busje om uw collega te laten afstappen, zonder

evenwel tot volledige stilstand te komen. Bij het uitstappen viel A.G. op het voetpad en liep hij een

ernstige hoofdkwetsuur op. Jullie brachten hem nog naar het hospitaal maar hij overleed aan de

opgelopen hoofdkwetsuur. De politie nam verklaringen af er werd ook een medisch onderzoek gedaan

dat de doodsoorzaak bevestigde.

Er deed zich echter een complicatie voor. De chauffeur van het busje had u en de twee

andere passagiers die nog in het busje zaten op het moment van het ongeval, onder druk gezet om aan

de politie te verklaren dat het busje wel degelijk stilstond op het moment dat A.G. uitstapte en dat deze

slechts even na het afstappen was gevallen. Hij vreesde immers dat hij anders aansprakelijk

zou gesteld worden voor het ongeval. Bovendien sloot de deur van de bus al een hele tijd niet meer.

Omdat de chauffeur een familielid van een baas van de fabriek was, durfden jullie niet anders dan deze

valse verklaringen af te leggen.

De broer van de overledene, E., geloofde echter niet in de officiële versie van de feiten. Hij ging

op onderzoek uit en vernam van getuigen in de straat dat A. gevallen was terwijl de bus nog reed. Hij

viel u en uw collega’s continue lastig en liet jullie door de politie opnieuw oproepen voor

ondervraging. Tijdens één van deze ondervragingen sloeg Edward u met een kabel en bedreigde hij u

met de dood. Hij beschuldigde u ervan dat u zijn broer uit de bus had geduwd. Hij zou dat vernomen

hebben. Uiteindelijk bekende de chauffeur van de bus de ware toedracht van de feiten. Toen duidelijk

was geworden wat er echt gebeurd was met A. werden de firma en de chauffeur aansprakelijk gesteld.

Er werd een overeenkomst op papier gezet dat de firma het salaris zou blijven uitbetalen aan de vrouw

en kinderen van A. en de chauffeur moest een bloedgeld betalen van 850.000 Syrische pond.

Daarmee was de zaak echter niet opgelost. E. bleef ervan overtuigd dat u zijn broer had geduwd en

bleef u met de dood bedreigen. Omdat Edward steeds een pistool draagt vreesde u dat hij u vroeg

of laat zou doden. U besloot het land te verlaten.

Op 11 november 2009 verliet u Syrië met behulp van een smokkelaar. U stak illegaal de grens over

naar Turkije en verbleef een tweetal maanden in Mardin. Daarna werd u naar Istanbul gebracht waar u

ook een maand verbleef. U probeerde gedurende deze drie maanden tevergeefs om een visum te

krijgen voor België, waar uw grootouders, uw broer, uw zus en nog verschillende andere familieleden

wonen. Dan werd u naar een vrachtwagen gebracht die u naar België vervoerde. Voor uw vertrek met

de vrachtwagen moest u uw identiteitskaart en paspoort aan de smokkelaar overhandigen. Op 12

februari 2010 kwam u in België aan.

Op 17 februari 2010 vroeg u de Belgische autoriteiten om internationale bescherming.

U vreest dat u bij terugkeer naar Syrië zal worden gedood door Edward.

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

documenten neer, die u werden bezorgd door een vriend die ze meebracht uit Syrië: een kopie van vier

pagina’s uit uw paspoort, een enveloppe, vier salarisstrookjes, een attest van uw voormalige werkgever,

een certificaat van de school, een werkcontract, een aanvraag om het proces verbaal te

bekomen betreffende het ongeval, het proces verbaal van het ongeval en een kopie van uw

identiteitskaart.

B. Motivering

Na uw gehoor van 6 mei 2010 op 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 ingeroepen feiten die aan de basis van uw vrees liggen niet aannemelijk zijn.

De door u neergelegde bewijsstukken beogen het bewijzen van uw identiteit, uw scholing,

uw beroepsmatige achtergrond en uw betrokkenheid bij het in uw feitenrelaas aangehaalde ongeval.

Geen van de neergelegde stukken kan op zich een bewijs vormen van uw vervolgingsvrees. De

stukken behelzen uw identiteit, uw scholing en uw beroep. De gerechtelijke stukken (bewijsstukken 7, 8

en 9) betreffen specifiek het ongeval waarvan u beweert dat het zou hebben geleid tot uw problemen
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maar tonen in het geheel niet aan dat er werkelijk problemen ontstonden hieromtrent. Deze stukken

zouden desalniettemin een ondersteunende rol kunnen spelen in het bewijzen van het verdere verloop

van de aangehaalde feiten. Het nazicht van de documenten en een vergelijking met de afgelegde

verklaringen brachten echter een aantal anomalieën aan het licht die hun weerslag hebben op de

geloofwaardigheid van het feitenrelaas en van de authenticiteit van de documenten.

Er wordt vastgesteld dat uit de kopieën van vier pagina’s uit uw paspoort die u heeft neergelegd blijkt

dat dit paspoort werd uitgereikt in mei 2009, lang voor het incident dat uiteindelijk tot uw vlucht zou

leiden, zich zou hebben voorgedaan. Gevraagd waarom u in mei 2009 een paspoort aanvroeg,

verklaarde u dat u het had aangevraagd met de bedoeling op een dag te gaan reizen (gehoor, p. 7). Het

lijkt nochtans weinig plausibel dat men een paspoort zou aanvragen zonder concrete reisplannen,

gezien het document na enige tijd verloopt. Later in het gehoor klaagde u echter over het feit dat u ten

gevolge van de noodzaak het land te ontvluchten €400,00 had moeten betalen voor uw identiteitskaart

en paspoort (gehoor, p.6, 13). Deze verklaringen komen intern incoherent over. Gezien de feiten maar

zouden hebben plaatsgevonden in augustus 2009 kan u omwille van die redenen geen paspoort

hebben aangevraagd dat u ontving in mei 2009. Anders, indien u het pasoort wel na de feiten zou

hebben aangevraagd, zou moeten worden geconcludeerd dat uw paspoort en mogelijk ook uw

identiteitskaart, vervalst zijn. Op uw paspoort staat verder vermeld dat u “salesman” bent, terwijl u stelt

arbeider in de (…) te zijn geweest sinds 2004 tot aan uw vertrek. Deze informatie kan niet enkel

gevolgen hebben op de geloofwaardigheid van uw verklaringen inzake uw beroep maar opnieuw op

de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas. Immers, als u geen arbeider was in (…) kan ook geen geloof

worden gehecht aan uw betrokkenheid bij het ongeval waarbij A.G. omkwam. Dit roept dan weer vragen

op bij de authenticiteit van de neergelegde gerechtelijke stukken en de stukken van uw werkgever.

Een vergelijking van de gerechtelijke stukken met uw verklaringen brengt nog een andere anomalie

aan het licht. Uit uw verklaringen, die u aanvulde door middel van een tekening die op basis van

uw verklaringen van bijschrift werd voorzien, blijkt dat zich op het moment van het ongeval slechts

vier personen op de bus bevonden, zonder het slachtoffer A.G. mee te rekenen. Deze personen waren

de chauffeur, de ploegbaas (H.I.), L. en u (gehoor, p. 9 en tekening). Uit de neergelegde gerechtelijke

stukken (bewijsstuk 6) blijkt echter dat zich nog een vijfde persoon op de bus zou hebben bevonden,

namelijk G.I., die zelfs meehielp aan het vervoer van het slachtoffer naar het ziekenhuis. Men kan zich

moeilijk voorstellen dat u, indien u werkelijk deze gebeurtenis meemaakte, een collega zou zijn

vergeten. Deze persoon wordt echter in de gerechtelijke stukken door geen van de andere getuigen,

waaronder u, vernoemd. Deze interne incoherentie van de gerechtelijke documenten voedt nogmaals de

twijfels over de authenticiteit van de stukken.

Naast de vele twijfels die hierboven worden aangehaald met betrekking tot de stukken kan men zich

ook afvragen waarom u uw advocaat in Syrië de opdracht zou geven om enkel de stukken op te vragen

die betrekking hebben op de dag van het ongeval (bewijsstuk 7). Uw problemen zijn immers

eerder gerelateerd aan wat achteraf gebeurde, namelijk de bijkomende ondervragingen die leidden tot

de conclusie dat de eerder afgelegde verklaringen onjuist waren. Gezien de latere procedures

inderdaad zouden hebben geleid tot die conclusie en tot een schadevergoeding die door het bedrijf en

de chauffeur moest worden betaald, kan toch worden verwacht dat ook daar bewijzen van zouden zijn.

In dat kader kan trouwens ook worden gedacht aan een eventuele gerechtelijke vervolging wegens het

afleggen van valse verklaringen. Gezien u in de mogelijkheid was om de initiële stukken neer te leggen

op het CGVS lijkt het redelijk dat u ook stukken betreffende de latere gebeurtenissen zou kunnen

neerleggen. Het is de plicht van de persoon die de claim voor internationale bescherming indient om al

het redelijke te doen om zijn claim te bewijzen.

Zelfs aangenomen dat u werkelijk getuige zou zijn geweest van het aangehaalde ongeval legt u

geen enkel bewijs neer van de beweerde afwikkeling van de feiten. Bij ontstentenis van enig stuk dat

een rechtstreeks bewijs zou kunnen vormen van uw beweringen blijven enkel uw verklaringen over.

Deze komen echter weinig plausibel over voor wat betreft uw persoonlijke problemen. U verklaarde dat

de chauffeur tijdens het onderzoek de waarheid vertelde aan de politie en dat er een schaderegeling

was getroffen. Meer specifiek betaalde de chauffeur bloedgeld en betaalde de firma het loon verder uit

aan de familie. E., de broer van de overledene, verklaarde ook dat hij wist dat de andere getuigen

de waarheid niet hadden gezegd omdat ze vreesden anders ontslagen te worden. Alles wijst er dus op

dat de zaak volledig afgehandeld was. Toch zou E. u verantwoordelijk houden voor de dood van

zijn broer en u daarvoor willen doden. Gezien de situatie zowel burgerrechtelijk als volgens de

traditie (bloedgeld) was geregeld, lijkt dit echter weinig plausibel. (gehoor, p. 12, 16)

U kreeg tijdens het gehoor ruimschoots de kans om duidelijk te maken waarom E. u zou beschouwen

als de moordenaar van zijn broer maar kon geen enkel plausibel argument naar voren brengen. Zo

beweerde u dat E. wist dat alle inzittenden van de bus enkel uit angst voor ontslag zouden hebben

gelogen over de ware toedracht van de feiten maar dat in uw geval de reden was dat u de persoon was

die zijn broer uit de bus geduwd had (gehoor, p. 12, 16). Het argument dat u aanbrengt daarvoor is dat
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E. zou te weten gekomen zijn dat u naast de deur zat (gehoor, p.12). Men kan zich moeilijk voorstellen

dat dit een voldoende motivatie zou zijn om te besluiten dat u A. vermoord had, zeker gezien de

waarheid al aan het licht was gekomen en er een perfect plausibele verklaring voor de gebeurtenissen

was. Daarenboven blijkt uit uw tekening (aan het interview gehecht) dat L. bijna even dicht bij de deur

zat. Later in het gehoor beweert u dan dat E. zou gezegd hebben dat hij van “mensen” had gehoord dat

u zijn broer van de bus geduwd had (gehoor, p. 15). Uw argumenten en vage verklaringen wegen

dermate licht dat zij het CGVS niet kunnen overtuigen. Zeker gezien u ook aangeeft dat uw collega’s

tegen E. hadden gezegd dat u en A. geen problemen met elkaar hadden komt het onbegrijpelijk over dat

Edward een moord zou vermoeden (gehoor, p. 17).

Samenvattend werd vastgesteld dat er discrepanties zijn tussen de verklaringen en de

neergelegde stukken die enerzijds de authenticiteit van de stukken zelf dan wel de geloofwaardigheid

van de verklaringen in diskrediet brengen. De bewijsstukken hebben daarenboven geen betrekking op

de eigenlijke kern van het vluchtrelaas, die enkel door de verklaringen wordt ondersteund. De

verklaringen zijn echter alles behalve overtuigend. Gezien de problemen met de algemene

geloofwaardigheid die uit de bovenstaande vaststellingen ontstaan kan het voordeel van de twijfel niet

worden toegekend voor wat betreft materiële elementen uit het feitenrelaas.

Er dient dan ook te worden geconcludeerd 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

In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1A(2) van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 (hierna verkort de Conventie van Genève), van

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

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna verkort de Vreemdelingenwet),

van het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht als algemeen rechtsbeginsel en meer bepaald

als beginsel van behoorlijk bestuur, alsook van de motiveringsplicht zoals opgelegd door de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Vooreerst merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat artikel 1, A) 2 van de Conventie van

Genève op zichzelf niet volstaat om toepasbaar te zijn zonder verdere reglementering met het oog op

precisering of vervollediging. Deze bepaling is geen duidelijke en juridisch volledige tekst die de

verdragspartijen of een onthoudingsplicht of een plicht om op een bepaalde wijze te handelen, oplegt en

derhalve heeft deze bepaling geen directe werking. Verzoeker kan de rechtstreekse schending van deze

bepaling dan ook niet dienstig inroepen (RvS 30 april 2004, nr. 130.935).

Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht, zoals opgelegd door de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, betreft, merkt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen op dat de voormelde wet van 29 juli 1991 tot doel heeft de betrokkene een

zodanig inzicht te verschaffen in de motieven van de bestreden beslissing, dat hij of zij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen de beslissing te verweren met de middelen die het recht hem of haar

verschaft. Hetzelfde geldt voor artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent aangezien hij de verschillende motieven van

de bestreden beslissing bekritiseert, zodat het normdoel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is

bereikt. Een schending van de formele motiveringsplicht wordt geenszins aangetoond. Uit de

bewoordingen van het middel blijkt dat verzoeker eigenlijk de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt verder onderzocht worden.

Bij de beoordeling van de materiële motiveringsplicht behoort het niet tot de bevoegdheid van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen om zich bij de beoordeling in de plaats te stellen van de

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd na te

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de asielaanvraag en de vraag om subsidiaire bescherming
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is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond

daarvan niet in onredelijkheid tot haar besluit is gekomen.

Verzoeker stelt dat de commissaris-generaal beweert dat de stukken “identiteit, scholing en beroep” op

zich geen bewijs vormen van zijn vervolgingsvrees. Vervolgens verwijst hij naar het bewijsstuk 7 (het PV

betreffende het ongeval). Hij meent dat dit PV aantoont dat zijn verhaal niet verzonnen is. Voorts betwist

verzoeker dat hij ooit gezegd heeft dat deze documenten het bewijs leveren voor zijn asielrelaas.

Verzoeker betwist het motief van de bestreden beslissing dat luidt als volgt: “De door u neergelegde

bewijsstukken beogen het bewijzen van uw identiteit, uw scholing, uw beroepsmatige achtergrond en uw

betrokkenheid bij het in het feitenrelaas aangehaalde ongeval. De stukken behelzen uw identiteit, uw

scholing en uw beroep. De gerechtelijke stukken (bewijsstukken 7,8 en 9) betreffen specifiek het

ongeval waarvan u beweert dat het zou hebben geleid tot uw problemen maar tonen in het geheel niet

aan dat er werkelijk problemen ontstonden hieromtrent. Deze stukken zouden desalniettemin een

ondersteunende rol kunnen spelen in het bewijzen van het verdere verloop van de aangehaalde feiten.

Het nazicht van de documenten en een vergelijking met de afgelegde verklaringen brachten echter een

aantal anomalieën aan het licht die hun weerslag hebben op de geloofwaardigheid van het feitenrelaas

en van de authenticiteit van de documenten.”

Voorafgaand merkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op dat alle motieven in hun geheel dienen

te worden gelezen en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden

beslissing opgenomen motieven die de commissaris-generaal hebben doen besluiten dat verzoeker niet

in aanmerking komt voor de erkenning van de vluchtelingenstatus of voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, wordt nergens in de bestreden beslissing gesteld dat ze

geen bewijs vormen van zijn vervolgingsvrees. Evenmin wordt in de bestreden beslissing gesteld dat het

ongeval verzonnen is. Er wordt echter wel verwezen naar deze stukken en gesteld dat ze een

ondersteunende rol kunnen spelen in het bewijzen van de aangehaalde feiten, hetgeen niet kennelijk

onredelijk lijkt aangezien de stukken enkel betrekking hebben op de identiteit van verzoeker, zijn

scholing, zijn beroep en op het ongeval waar verzoeker in zijn asielrelaas naar verwijst doch geenszins

melding maakt van de vermeende problemen die verzoeker verklaart te hebben gehad. Zoals ook blijkt

uit de bestreden beslissing heeft de commissaris-generaal deze stukken bekeken in het licht van de

afgelegde verklaringen en heeft hij vastgesteld dat er een aantal anomalieën vast te stellen waren

tussen de verklaringen en de neergelegde stukken waardoor er geen geloof wordt gehecht aan het

asielrelaas van verzoeker.

Verzoeker kan niet worden gevolgd waar hij stelt dat de commissaris-generaal zich ten onrechte heeft

beroepen op de door hem aangebrachte documenten, omdat hij nooit zou hebben verklaard dat deze

documenten het bewijs vormen voor zijn verhaal. Verzoeker heeft de betrokken documenten zelf

neergelegd. Aldus kan de commissaris-generaal er redelijkerwijze van uitgaan dat de door verzoeker

aangebrachte documenten dienen ter staving van zijn asielrelaas. De commissaris-generaal heeft

terecht rekening gehouden met de neergelegde documenten en heeft in alle redelijkheid vastgesteld dat

de stukken een ondersteunende rol kunnen spelen in het bewijzen van de aangehaalde feiten.

Verzoeker toont hiermee geenszins een schending aan van de motiveringsplicht, noch van de

zorgvuldigheidsplicht.

In een tweede onderdeel van het middel stelt verzoeker dat de commissaris-generaal bekritiseert dat hij

geen reisplannen had. Verzoeker verduidelijkt dat hij in mei 2009 een paspoort heeft aangevraagd met

de bedoeling op een dag naar het buitenland te reizen, maar dat hij uiteindelijk niet gereisd heeft.

Verzoeker stelt dat hij 400 dollar heeft betaald voor zijn identiteitskaart en paspoort in de noodzaak het

land te verlaten. Verzoeker benadrukt dat hij een goed leven had. Hij had werk en hij verhuurde een

winkel. Hij had nooit gedacht dat hij problemen zou krijgen, doch de angst om gedood te worden maakt

dat hij zijn land diende te verlaten.

Verzoeker betwist het motief van de bestreden beslissing, dat luidt als volgt:

“Er wordt vastgesteld dat uit de kopieën van vier pagina’s uit uw paspoort die u heeft neergelegd blijkt

dat dit paspoort werd uitgereikt in mei 2009, lang voor het incident dat uiteindelijk tot uw vlucht zou

leiden, zich zou hebben voorgedaan. Gevraagd waarom u in mei 2009 een paspoort aanvroeg,

verklaarde u dat u het had aangevraagd met de bedoeling op een dag te gaan reizen (gehoor, p. 7). Het
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lijkt nochtans weinig plausibel dat men een paspoort zou aanvragen zonder concrete reisplannen,

gezien het document na enige tijd verloopt. Later in het gehoor klaagde u echter over het feit dat u ten

gevolge van de noodzaak het land te ontvluchten €400,00 had moeten betalen voor uw identiteitskaart

en paspoort (gehoor, p.6, 13). Deze verklaringen komen intern incoherent over. Gezien de feiten maar

zouden hebben plaatsgevonden in augustus 2009 kan u omwille van die redenen geen paspoort

hebben aangevraagd dat u ontving in mei 2009. Anders, indien u het pasoort wel na de feiten zou

hebben aangevraagd, zou moeten worden geconcludeerd dat uw paspoort en mogelijk ook uw

identiteitskaart, vervalst zijn. Op uw paspoort staat verder vermeld dat u “salesman” bent, terwijl u stelt

arbeider in de (…) te zijn geweest sinds 2004 tot aan uw vertrek. Deze informatie kan niet enkel

gevolgen hebben op de geloofwaardigheid van uw verklaringen inzake uw beroep maar opnieuw op

de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas. Immers, als u geen arbeider was in (…) kan ook geen geloof

worden gehecht aan uw betrokkenheid bij het ongeval waarbij A.G. omkwam. Dit roept dan weer vragen

op bij de authenticiteit van de neergelegde gerechtelijke stukken en de stukken van uw werkgever.”

Opnieuw dient te worden opgemerkt dat alle motieven in hun geheel dienen te worden gelezen en niet

als van elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgenomen

motieven die de commissaris-generaal hebben doen besluiten dat verzoeker niet in aanmerking komt

voor de erkenning van de vluchtelingenstatus of voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus.

Uit het verhoorrapport blijkt dat verzoeker op de vraag waarom hij in mei 2009 een paspoort aanvroeg

verklaarde dat hij geen paspoort had en dat men dat moet hebben. Toen hem gevraagd werd waarom

dit nodig is, verklaarde verzoeker vervolgens dat hij op een dag zou reizen naar het buitenland. Hij

verklaarde vervolgens dat hij zinnens was om te reizen naar bijv. de Arabische landen of Turkije. Uit zijn

verdere verklaringen blijkt dat hij nooit gereisd heeft. Verzoeker blijft verklaren dat het normaal is om

een paspoort aan te vragen. Tijdens het verhoor wordt deze verklaring in twijfel getrokken en wordt aan

verzoeker meegedeeld dat het aanvragen van een paspoort normaal is als men een reis heeft voorzien

doch dat het weinig waarschijnlijk lijkt dat men zomaar een paspoort aanvraagt zonder reden aangezien

men voor zo’n paspoort ook moet betalen. Verzoeker bevestigt dat hij het paspoort zonder reden

aanvroeg, doch antwoordt dat een paspoort niet duur is. Uit zijn verdere verklaringen blijkt dat verzoeker

zijn land illegaal heeft verlaten, doch dat hij wel zijn identiteitskaart en paspoort bij zich had.

Verzoeker betwist niet dat hij een paspoort heeft aangevraagd in mei, noch dat hij geen concrete

reisplannen had. De vaststelling van de commissaris-generaal dat het weinig plausibel lijkt dat men een

paspoort zou aanvragen zonder concrete reisplannen aangezien het reisdocument na enige tijd

verloopt, lijkt niet kennelijk onredelijk en wordt op geen enkele wijze weerlegd door verzoeker.

Verzoeker beperkt zich tot het herhalen van zijn eerder afgelegde verklaringen. De vaststelling van de

commissaris-generaal dat verzoeker een paspoort aanvroeg in mei 2009 en dat dit lang voor het

incident is dat tot zijn vlucht heeft geleid, is een objectieve vaststelling die zijn grondslag vindt in het

administratief dossier. Verzoekers verklaring dat hij 400 dollar heeft moeten betalen om zijn land te

ontvluchten wordt op geen enkele wijze gestaafd en komt niet redelijk over gezien hij in het bezit was

van een geldig paspoort en dit paspoort bij zich had tijdens de reis. Verzoeker toont niet aan dat dit

onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing kennelijk onredelijk is.

Verder dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen woord rept over het niet onbelangrijk feit dat op

zijn paspoort vermeld staat dat hij “salesman” is, in tegenstelling tot het feit dat hij verklaarde arbeider in

de (…)fabriek te zijn geweest sinds 2004 tot aan zijn vertrek, waardoor ook zijn vluchtrelaas wordt

ondermijnd.

In een derde onderdeel van het middel stelt verzoeker dat de commissaris-generaal verkeerd is door te

zeggen dat er een incoherentie bestaat tussen de gerechtelijke documenten en dat dit nogmaals de

twijfels voedt over de authenticiteit van de stukken. Verzoeker benadrukt dat ze op het ogenblik van het

ongeval nog slechts met vier personen op de bus zaten d.w.z. zonder het slachtoffer. Uit de

neergelegde gerechtelijke stukken blijkt dat er nog een vijfde persoon op de bus zat. Verzoeker

verduidelijkt dat die vijfde persoon niet aanwezig was op de bus maar de persoon was aan wie men

gevraagd heeft om te getuigen en dat het dus normaal is dat zijn naam in het PV voorkomt. Dit element

laat volgens verzoeker niet toe te besluiten dat de documenten vals zijn.

Verzoeker betwist het volgende onderdeel van de motivering van de bestreden beslissing:

“Een vergelijking van de gerechtelijke stukken met uw verklaringen brengt nog een andere anomalie

aan het licht. Uit uw verklaringen, die u aanvulde door middel van een tekening die op basis van
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uw verklaringen van bijschrift werd voorzien, blijkt dat zich op het moment van het ongeval slechts

vier personen op de bus bevonden, zonder het slachtoffer A.G. mee te rekenen. Deze personen waren

de chauffeur, de ploegbaas (H.I.), L. en u (gehoor, p. 9 en tekening). Uit de neergelegde gerechtelijke

stukken (bewijsstuk 6) blijkt echter dat zich nog een vijfde persoon op de bus zou hebben bevonden,

namelijk G.I., die zelfs meehielp aan het vervoer van het slachtoffer naar het ziekenhuis. Men kan zich

moeilijk voorstellen dat u, indien u werkelijk deze gebeurtenis meemaakte, een collega zou zijn

vergeten. Deze persoon wordt echter in de gerechtelijke stukken door geen van de andere getuigen,

waaronder u, vernoemd. Deze interne incoherentie van de gerechtelijke documenten voedt nogmaals de

twijfels over de authenticiteit van de stukken.”

Wederom dient te worden opgemerkt dat alle motieven in hun geheel dienen te worden gelezen en niet

als van elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgenomen

motieven die de commissaris-generaal hebben doen besluiten dat verzoeker niet in aanmerking komt

voor de erkenning van de vluchtelingenstatus of voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus.

Uit het verhoorverslag blijkt dat verzoeker verklaarde dat ze op het moment van het ongeval nog met

vier personen om de bus zaten met name de chauffeur, de ploegbaas (H.), hijzelf en L. Van een vijfde

persoon is geen sprake. Uit het door verzoeker neergelegde gerechtelijke stuk blijkt wel degelijk dat er

nog een andere persoon in de bus zat, met name G.I. Zo verklaarde deze laatste “aujourd’hui, vers huit

heure du matin, après avoir terminé notre travail dans la fabrique (…), je me trouvais dans le bus

appartenant à la fabrique (…)”. Verzoekers uitleg kan aldus niet worden aangenomen. Voorts geeft

verzoeker geen enkele plausibele verklaring voor het feit dat deze vijfde persoon door geen enkele van

de getuigen, waaronder verzoeker wordt vernoemd. Het lijkt dan ook niet kennelijk onredelijk van de

commissaris-generaal om te twijfelen aan de authenticiteit van de voorgelegde stukken. Ook hier maakt

verzoeker geen schending van de motiveringsplicht aannemelijk.

In een vierde onderdeel van het middel betwist verzoeker dat zijn asielrelaas ongeloofwaardig is.

Verzoeker verklaart dat de chauffeur bloedgeld moest betalen en dat hij aan de fabriek vroeg om het

salaris te blijven betalen aan de vrouw en de kinderen van de overledene. Dit werd op papier

geschreven. Vervolgens stelt verzoeker dat de waarheid niet aan de politie werd verteld, doch dat de

politie hem niet meer convoceerde. Verzoeker begrijpt niet waarom dit ongeloofwaardig zou zijn.

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal op een zeer duidelijke

en omstandige wijze uiteenzet waarom er geen geloof wordt gehecht aan het asielrelaas van verzoeker.

Zo wordt niet enkel verwezen naar incoherenties, doch wordt ook vastgesteld dat verzoeker geen enkel

bewijs neerlegt aangaan de verdere afwikkeling van het ongeval, terwijl zijn problemen eerder

gerelateerd zijn met wat er achteraf gebeurde. Tevens wordt erop gewezen dat de zaak volledig

afgehandeld is, met name de chauffeur verklaarde de waarheid en er wordt bloedgeld betaald aan de

familie van de overledene. Daarop merkt de commissaris-generaal op dat verzoeker het niet

aannemelijk maakt dat de broer van de overledene verzoeker nog verantwoordelijk zou houden voor de

dood van zijn broer. Door zeer summier zijn verklaringen te herhalen toont verzoeker geenszins aan dat

de bestreden beslissing de motiveringsplicht schendt.

In een vijfde onderdeel stelt verzoeker dat de commissaris-generaal zich baseert op onbelangrijke

details en niet wil inzien dat hij beschuldigd wordt van moord. Verzoeker benadrukt dat hij niet weet

waarom hij beschuldigd wordt door de broer van de overledene. Verzoeker verwijst naar zijn eerdere

verklaringen waarbij hij zei dat de broer van de overledene overtuigd was dat verzoeker hem had

geduwd en dat verzoeker de waarheid niet vertelde. De broer van de overledene zei hem dat hij ook van

andere mensen had vernomen dat zijn broer door verzoeker werd geduwd. Verzoeker benadrukt dat de

broer van de overledene niet tot doel heeft hem te laten arresteren, doch wel hem te doden. Nu bedreigt

hij zijn vader en zijn kleine broer.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet verduidelijkt over welke details hij het heeft.

Zoals reeds eerder werd opgemerkt; dienen alle motieven in hun geheel te worden gelezen en niet als

van elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgenomen motieven

die de commissaris-generaal hebben doen besluiten dat verzoeker niet in aanmerking komt voor de

erkenning van de vluchtelingenstatus of voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker weerlegt op geen enkele wijze de vastgestelde inconsistenties en anomalieën, doch beperkt

zich steevast tot het herhalen van zijn eerder afgelegde verklaringen. Zoals de verweerder in zijn nota

aanhaalt, volstaat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging niet om te kunnen besluiten dat
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deze vrees reëel is. Het komt aan verzoeker toe om zijn vrees aannemelijk te maken en de bewijslast

ligt in de eerste plaats bij verzoeker. Zoals duidelijk blijkt uit de bestreden beslissing heeft de

commissaris-generaal geoordeeld dat verzoeker zijn vrees niet aannemelijk heeft gemaakt en dit om

reden dat verzoeker geen enkel begin van bewijs neerlegt van zijn vervolgingsvrees, dat er

inconsistenties en anomalieën worden vastgesteld en dat verzoeker op geen enkele wijze aannemelijk

maakt dat de broer van de overledene hem als een moordenaar zou beschouwen. Het loutere feit dat

verzoeker het niet eens is met de appreciatie van de commissaris-generaal laat niet toe te oordelen dat

de commissaris-generaal zijn appreciatiebevoegdheid zou hebben overschreden of dat de bestreden

beslissing behept is met een onwettigheid.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de stukken van het

administratief dossier blijkt dat verzoeker werd gehoord op het Commissariaat-generaal, dat hij de

mogelijkheid kreeg om zijn asielmotieven uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten. Tevens

werd hem de mogelijkheid geboden om nieuwe en/of aanvullende stukken neer te leggen en werd hij

bijgestaan door zijn advocaat en een tolk. Aldus werd zorgvuldig gehandeld. Verzoeker toont geenszins

het tegendeel aan.

Met zijn betoog toont verzoeker geen schending aan van de door hem aangevoerde bepalingen.

Het eerste middel is ongegrond.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker stelt dat hij bedreigd wordt met moord en dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst

ook effectief vermoord zal worden, waardoor het duidelijk is dat hij niet naar Syrië terug kan keren.

Wat de subsidiaire bescherming betreft, dient te worden vastgesteld dat verzoeker zich op dezelfde

elementen beroept welke aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas. Uit de bespreking van het eerste

middel is gebleken dat de commissaris-generaal terecht heeft besloten tot de ongeloofwaardigheid van

het door verzoeker aangehaalde feitenrelaas. Zodoende kan verzoeker ook niet langer steunen op de

elementen aan de basis van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een

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

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. Verzoeker brengt geen

elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in zijn land van herkomst sprake is van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Het tweede middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig januari tweeduizend en elf

door:

mevr. J. CAMU, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken.

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS J. CAMU


