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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 13.922 van 10 juli 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X 
  Gekozen woonplaats: X

  tegen:

  de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 28 juni 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 12 juni 2008.

Gelet op het 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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 7 juli 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 juli 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. MOSKOFIDIS en
van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:
 “ A. Feitenrelaas
U verklaart geboren te zijn in Homs, Arabier te zijn en de Syrische nationaliteit te bezitten. Uw
vader en uw ooms waren in de jaren 80 betrokken bij de Communistische Partij onder leiding
van Riyad at-Turq en werden omwille van hun banden met deze partij verschillende keren
opgepakt. Uw vader besliste daarom zijn lidmaatschap op te geven, maar bleef wel
aanhanger van het communistische ideeëngoed. Dit laatste gebeurde naar uw zeggen lang
geleden, u weet niet wanneer, en hierna kende uw vader geen problemen meer. Wel werden
jullie telefoongesprekken en jullie post nog gecontroleerd.
U zelf was, alhoewel u tegen de Syrische staat bent, nooit politiek actief. In 1996 begon u uw
studies aan het Maritiem Instituut in Lattakia en in 1998 studeerde u hier af.
In 2000 verliet uw broer Abdelkader, alhoewel hij nooit problemen met de autoriteiten had
gehad, Syrië omdat hij er niet tevreden was en vertrok naar Duitsland waar hij asiel aanvroeg.
De juiste reden hiervoor weet u echter niet.
Tussen 2000 en 2002 vervulde u uw legerdienst. U probeerde in deze periode drie keer te
deserteren omdat u, net zoals vele anderen, beledigd en vernederd werd doch werd telkens
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weer opgepakt en gedurende enkele dagen gedetineerd. Uw legerdienst werd hierdoor met
drie maanden verlengd.
Verdere moeilijkheden hebt u hierdoor na uw legerdienst niet ondervonden. Hierna werkte u in
de airconditioning.
Sinds 2003 was u in het bezit van een ‘gewoon’ paspoort. U wilde naar uw broer in Duitsland,
doch kreeg geen visum. U wilde Syrië, ondanks het feit dat u zelf nooit problemen kende,
verlaten omdat u niet wil leven in een dictatuur, omwille van wat uw vader en ooms in het
verleden hebben meegemaakt, omwille van de manier waarop soldaten tijdens hun
legerdienst werden behandeld en omwille van het feit dat uw broer vluchteling is in Duitsland.
Sinds 2005 ging u op verschillende schepen aan de slag als zeeman. U bezat sinds uw
afstuderen in 1998 een zeemanspaspoort dat u telkens, om de vier jaar, probleemloos kon
vernieuwen.
Op 27 april 2008 kwam u met uw boot die onder Panamese vlag voer, de Nima 1, aan in de
haven van Gent.
Eenmaal hier aangekomen wilde u per trein naar Berlijn, waar uw broer zich bevindt, doch
werd in Aken tijdens een identiteitscontrole door de Duitse politie opgepakt omdat u niet in het
bezit was van geldige identiteitsdocumenten en niet over de nodige verblijfsdocumenten
beschikte.
Toen bleek dat u uit België kwam werd u overgedragen aan België en vroeg hier op 28 mei
2008 asiel aan.”
De Raad stelt vast dat de feiten, zoals beschreven in de bestreden beslissing, niet worden
betwist.

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift een schending aan van artikel 1,A (2) van het
Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van het artikel 62 van de wet van 15 december 1980,
van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen, van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek
de motiveringsplicht, de zorgvuldigheidsverplichting, het redelijkheidsbeginsel, alsook een
manifeste beoordelingsfout.

2.2.  Artikel 1,A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 heeft geen directe werking in
de Belgische rechtsorde, bijgevolg kan de schending ervan niet dienstig worden aangevoerd.

2.3. Het redelijkheidsbeginsel, de keuze die een bestuur in de uitoefening van een
discretionaire bevoegdheid maakt, is geschonden wanneer men zich op zicht van de
opgegeven motieven, tevergeefs afvraagt hoe het bestuur tot het maken van die keuze is
kunnen komen.
Om van een schending van het redelijkheidsbeginsel te kunnen spreken, moet men voor een
beslissing staan waarvan men ook na lezing ervan, ternauwernood kan geloven dat deze
beslissing werkelijk genomen is, ze tegen alle redelijkheid ingaat doordat de door het bestuur
geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volkomen ontbreekt, in
werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (R.v.St., nr. 82.301, 20 september 1999).

Er is volgens de Raad, geen kennelijke wanverhouding tussen de motieven en het dispositief
van de bestreden beslissing; het redelijkheidsbeginsel is derhalve niet geschonden.
Wat betreft de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, stelt de Raad vast
dat verzoeker deze schending op geen enkele wijze uitwerkt.
Hetzelfde geldt voor de “manifeste beoordelingsfout”. Aangenomen wordt dat verzoeker de
schending van motiveringsplicht aanvoert. Deze beoordeling maakt deel uit van dit arrest.

2.4. Wat de ingeroepen schending van de motiveringsplicht betreft, wijst de Raad erop dat de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen tot
doel heeft de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen,
dat hij of zij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de
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middelen die het recht hem of haar verschaft. Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending
van artikel 62 van de wet van 15 december 1980.
Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat
het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.
Uit het verzoekschrift blijkt tevens dat verzoeker de motivering inhoudelijk betwist en bijgevolg
de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert, zodat het middel vanuit dit oogpunt
moet worden onderzocht.

3. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het
mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van
dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het is vervolgens
de taak van de persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet
onderzoeken om de waarde van de bewijsele menten en de geloofwaardigheid van de
verklaringen van de kandidaat-vluchteling te beoordelen.
De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn
hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J.
HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).
De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit
tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende
wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling al dan niet
beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.
Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

4.1. De motivering van de bestreden beslissing vangt aan als volgt:
“ B. Motivering
Na het gehoor door het Commissariaat-generaal (CGVS) dient opgemerkt dat u niet
aannemelijk hebt gemaakt uw land van herkomst te hebben verlaten uit een gegronde vrees
voor vervolging in de zin van 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 verklaarde u voor het CGVS dat u reeds geruime tijd Syrië wilde verlaten omwille van
verschillende redenen: u bent tegen de Syrische staat die u bestempelt als een dictatuur, u
verwijst naar wat uw vader en ooms meegemaakt hebben omwille van hun betrokkenheid bij
de Communistische Partij, u verwijst naar de behandeling van soldaten tijdens hun
legerdienst en tot slot verwijst u naar het feit dat uw broer erkend vluchteling in Duitsland is.
Gevraagd tijdens dit gehoor of dit alle redenen zijn, beaamt u zulks en stelt nogmaals dat het
Syrisch regime een ‘vuil’ regime is (gehoorverslag CGVS, pp. 7-8).
Echter, tijdens uw gehoor afgenomen door de Duitse autoriteiten werd u de vraag gesteld
waarom u asiel wilde aanvragen.
U verklaarde expliciet dat de eerste en de voornaamste reden hiervoor was, het feit dat het
leven in Syrië zeer duur is.
Als tweede reden haalde u de werkloosheid aan en het gegeven dat er aan mensen niet veel
belang wordt gehecht. U vervolgde door te stellen dat de lonen en de prijzen van de
producten in Syrië niet in overeenstemming zijn. U stelde tot slot dat er in Syrië geen
mensenrechtenorganisaties zijn.
U bevestigde dat u in uw land van herkomst niet omwille van een van de redenen van de
Geneefse Conventie wordt vervolgd en uitte de hoop dat ‘Duitsland’ u werk, een loon en een
woning zou verschaffen (zie ‘Beschuldigtenvernehmung’ toegevoegd aan administratief
dossier).
Deze door u hier aangehaalde redenen voor uw asielaanvraag staan in schril contrast tot de
redenen aangehaald tijdens uw gehoor door het CGVS.
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U hiermee geconfronteerd stelde u dat u tijdens uw gesprek met de Duitse autoriteiten niet de
kans zou hebben gekregen uw hele verhaal te doen en u daarenboven ‘geschokt’ was door
het gegeven dat u aan België zou worden overgedragen (gehoorverslag CGVS, p. 8). Uw
uitleg kan totaal niet overtuigen daar uit het verslag van de Duitse autoriteiten blijkt dat het
gehoor genuanceerd was en er u vooreerst in het algemeen uitdrukkelijk werd gevraagd
waarom u asiel wilde aanvragen en nadat u op deze vraag had geantwoord, er u nogmaals
expliciet werd gevraagd of u omwille van ééen van de redenen van de Conventie wordt
vervolgd, waarop u dit expliciet ontkende. Bovendien werd u op het einde van dit gehoor
gevraagd of u nog iets toe te voegen had, waarop u enkel de autoriteiten dankte (zie
‘Beschuldigtenvernehmung’ toegevoegd aan administratief dossier).”

4.2. Verzoeker voert in essentie aan dat zijn verklaringen afgelegd voor de Duitse autoriteiten
door de Commissaris-generaal niet in aanmerking mogen worden genomen. Verzoeker
verklaart uitermate bang te zijn geweest tijdens zijn ondervraging in Duitsland, omdat hij
gearresteerd was.
Hij laat gelden dat zijn verklaringen afgenomen werden door de politie, niet door een
asielinstantie, zodat zijn verklaringen niet mogen beschouwd worden als zijnde verklaringen
afgelegd in het kader van een normale asielprocedure.
Verzoeker beweert dat hij helemaal geen garantie had gekregen dat zijn verklaringen op
vertrouwelijke basis zouden worden behandeld, geen bijstand had van een advocaat en zich
door zijn plotse arrestatie en opsluiting opnieuw onder de dictatuur van Syrië waande.
Verzoeker beweert dat hij in die omstandigheden niet vrij kon spreken. Hij kreeg geen garantie
dat zijn verklaringen niet aan de Syrische autoriteiten zouden overgemaakt worden waardoor
hij zich beperkte met te zeggen dat zijn verblijf in Duitsland ingegeven was door het zoeken
naar werk.
Verzoeker houdt met grote stelligheid vol -ook ter terechtzitting- dat de Commissaris-generaal
geen enkele conclusie mag trekken uit zijn verklaringen afgelegd voor de Duitse politie.

4.3. De ambtenaar die met het onderzoek van de asielaanvraag belast is, moet de
geloofwaardigheid van de asielzoeker beoordelen (Guide des procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, septembre 1979, 205).
De door verzoeker afgelegde verklaringen i.c. voor de Duitse politiediensten, mogen
betrokken worden bij dit onderzoek. Geen enkele wetsbepaling verbiedt de
Commissaris-generaal trouwens kennis te nemen van de inhoud van verslagen van
buitenlandse politiediensten.
Wat betreft de stelling van verzoeker dat hem door de Duitse politie niet medegedeeld
geworden was dat hij garantie op vertrouwelijkheid had en dat hij om die reden de ware
toedracht van zijn problemen niet vertelde, moet worden opgemerkt dat geen enkele
Belgische wetsbepaling voorschrijft dat de geldigheid van het verhoor door de Duitse
autoriteiten afhangt van de voorafgaande mededeling aan de persoon die men wil verhoren,
dat zijn verhoor op vertrouwelijke basis zal gebeuren.
Verzoeker blijft trouwens in gebreke aan te tonen dat die vereiste het verhoor moet
voorafgaan op gevaar af dat anders de Commissaris-generaal met zijn verklaringen geen
rekening mag houden.
Daarenboven wordt opgemerkt dat het verslag geen melding maakt van enig voorbehoud van
verzoeker bij het verhoor; het voormeld verslag vermeldt dat verzoeker op het einde van het
verhoor op de vraag of hij nog iets wenste toe te voegen bij zijn verklaringen, de politiedienst
nog bedankte (“Ich danke ihnen sehr”) (zie verslag Duitse politie, stuk 11 p. 11) wat in schril
contrast staat met zijn verklaringen ter zitting dat hij bij zijn aanhouding in Aken overweldigd
was door de getalsterkte van de politieploeg en de houding van de agenten die hem zelfs “als
een verdachte” zouden hebben gefouilleerd. Bij deze mag niet onvermeld worden gelaten dat
verzoeker, een zeeman, die zijn legerdienst heeft gedaan in Syrië, zevenentwintig jaar oud
was op het ogenblik van zijn aanhouding.
Verzoeker verklaarde trouwens (zie voormeld verslag) specifiek naar Duitsland te zijn gereisd
om een asielaanvraag in te dienen (“Und dann dort einen Asylantrag stellen”).
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In acht genomen wat voorafgaat is er in hoofde van verzoeker geen geldige reden aanwezig
om zijn in gebreke blijven in Duitsland wat het debiteren van de “echte” reden van zijn
asielaanvraag betreft, te rechtvaardigen.
Derhalve werd door de Commissaris-generaal terecht vastgesteld dat er een wezenlijk
verschil bestaat tussen de reden van verzoekers asielaanvraag, opgegeven in Duitsland en in
het Rijk.
Deze vaststelling leidt tot het besluit dat het asielrelaas van verzoeker ongeloofwaardig is; er
is  derhalve geen reden om dit relaas te toetsen aan de vluchtelingendefinitie zoals
opgenomen in artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980.

4.4. In acht genomen wat voorafgaat, gaat de Raad niet verder in op de kritiek van verzoeker
op de bestreden beslissing.

4.5. Wel wordt nog nota genomen van het feit dat verzoeker er op wijst (zie zijn
verzoekschrift, p. 9-10) dat zijn broer erkend vluchteling is in Duitsland en dienaangaande laat
gelden dat de problemen die hem noopten zijn land te verlaten -en waarvan hij melding
maakte in België-, in combinatie met zijn illegaal vertrek uit zijn land en het indienen van een
asielaanvraag, een verhoogd risico impliceren bij terugkeer naar zijn land.
Hij verwijst daartoe naar een “Nieuwsbrief terugkeerpraktijk” van maart 2008 van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
De Raad leest in de verwijzing in de Nieuwsbrief naar het Ambtsbericht van 9 oktober 2007
van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken dat: “Personen die verdacht worden
van oppositionele activiteiten worden door de veiligheidsdiensten zonder officiële aanklacht
opgepakt en gedetineerd. De regering staat geen kritiek toe op de president en het regime.
Minder bekende opposanten zoals opgepakte studenten lopen meer risico op een langdurig
verblijf bij de orde- en veiligheidsdiensten.[…]
Er zijn geen aanwijzingen dat een eerder gedaan asielverzoek in het buitenland of een
langdurig verblijf in het buitenland alleen een reden vormen voor een tussenkomst van de
veiligheidsdiensten. Uitgeprocedeerde asielzoekers ondergaan bij terugkeer geen aparte
behandeling. Personen die met vervangende reisdocumenten terugkeren kunnen worden
doorverwezen naar een veiligheidsdienst.”

4.6. De Raad herneemt zijn besluit sub 4.3. dat verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig is.
De door verzoeker voorgehouden “combinatie van factoren” kan derhalve herleid worden tot
de vaststelling dat zo verzoeker zou moeten terugkeren naar zijn land er (zie sub 4.5. )“geen
aanwijzingen zijn dat een eerder gedaan asielverzoek in het buitenland of een langdurig verblijf
in het buitenland alleen een reden vormen voor een tussenkomst van de veiligheidsdiensten.”

Verzoeker laat na aannemelijk te maken dat het feit dat zijn broer in Duitsland verblijft -als
vluchteling-, hem zal worden aangerekend.

Ook dit aspect van verzoekers verhaal valt niet binnen het toepassingsgebied van voormeld
artikel 48/3.

5.1.Verzoeker vraagt om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

5.2. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekers relaas ongeloofwaardig is.
Verzoeker kan niet steunen op een dergelijk relaas om aannemelijk te maken dat er
zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij, wanneer hij naar zijn land van
herkomst terugkeert, een reëel risico zal lopen op ernstige schade en zich niet onder de
bescherming van dat land zal kunnen stellen of wegens dat risico zal willen stellen, conform
artikel 48/4, §2, a. of b. van voormelde wet van 15 december 1980.

Verzoeker voert geen andere concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt
dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige
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schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a. of b. van voormelde wet van 15
december 1980.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt
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, c. van voormelde wet van 15 december
1980, noch beschikt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende
informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 10 juli 2008 door:

dhr. M. BONTE,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. J. MAESSCHALCK,  toegevoegd griffier.

De griffier,  De voorzitter,

J. MAESSCHALCK   M. BONTE


