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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.622 van 29 juli 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 9 mei 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 23 april 2008.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 11 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 juli
2008.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. CALLEWAERT        
  loco advocaat D. DE FAUW en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het rijk
binnengekomen op 8 juli 2007 en heeft zich vluchteling verklaard op 9 juli 2007.

2. Op 18 juli 2007 werd verzoekers dossier overgedragen aan het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Een vragenlijst werd
ingevuld en ondertekend op 16 juli 2007.

3. Verzoeker werd op 30 augustus 2007 op het Commissariaat-generaal gehoord. Op 23
april 2008 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een
beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 25 april 2008 aangetekend verzonden. 
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“U verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn van Idlib en een
soennitische moslim te zijn. Uw ouders zouden gescheiden zijn waardoor u sinds uw
12de bij uw vader leefde. Sinds het moment dat uw moeder hertrouwde, zou u aan de
ziekte ‘erythrophobia’ (blozen) zijn gaan lijden waarvoor u sinds 2003 in behandeling
was bij psycholoog Dr. Muhammed Ali Shribah. Sinds uw 17de zou u zelfstandig in
Lattakiyeh gewoond hebben. In 2002 zou u Ibrahim Mourshid, lid van een Syrische
mensenrechtenorganisatie ("Munazamat Hukuk al Insan"), hebben leren kennen. U
zou met Ibrahim over politiek en poëzie gesproken hebben. Net na het nieuwjaar van
2003 zou u eens door de politieke ("siyasi") afdeling van de autoriteiten meegenomen
zijn omwille van het feit dat de vader van uw vriendje Muhammed Nahlous u had laten
oppakken. U zou in Lattakiyeh gekend zijn als homoseksueel. U zou wat bespot zijn
en daarna zonder meer zijn vrijgelaten. In de winter van 2004 zou Ibrahim u in contact
gebracht hebben met de voorzitter van deze Syrische mensenrechtenorganisatie
waar hij bestuurslid van is, namelijk Aksam Naissa. U zou uiteindelijk geen lid
geworden zijn van deze mensenrechtenorganisatie omdat u het niet eens was met het
feit dat een mensenrechtenorganisatie de Syrische staat bekritiseert. In
januari-februari 2007 zou u een artikel gelezen hebben over een behandeling van uw
ziekte in Frankrijk waarop u besloot naar Europa te komen. In mei 2007 zou Ibrahim
deelgenomen hebben aan een conferentie in Jordanië. Hij zou toen de Syrische staat
en dus onrechtstreeks de Syrische president beledigd hebben. Hierdoor zou u tussen
mei en juni 2007 meer dan tien keer opgeroepen en mishandeld zijn door de Syrische
autoriteiten. Er zou gevraagd zijn naar uw contacten met Ibrahim maar ook naar Arfan,
een neef van uw vader, en naar uw oom langs moederszijde die Moslimbroeders zijn.
U zou ook over uw contacten met Ahsaan Al Azki, een voormalig lid van de
inlichtingendienst, zijn ondervraagd. Op 15 juni 2007, één week voor u besloot Syrië te
verlaten, zou u uw identiteitskaart en militair boekje naar uw tante Ram Shimali in
Lattakiyeh gebracht hebben. Op 20 juni 2007 zou u besloten hebben naar Beirout te
gaan maar die dag werd u door een patrouille van drie agenten opgehaald aan het
hotel Al Firdous waar u woonachtig bent. U zou een agent op zijn oog geslagen hebben
en zijn gevlucht. U zou naar de dijk in Batarna gegaan zijn waar u contact opnam met
uw vriend Dib Al Kadmouni. Hij zou u een half uur later daar zijn komen ophalen. Hij
zou u naar Arwad, een eilandje vlak voor de kust van het havenstadje Tartous,
gebracht hebben. Op 24 juni 2007 zou u het eilandje verlaten hebben richting België
waar u 7 juli 2007 aankwam. Op 9 juli 2007 heeft u hier asiel aangevraagd. U zou uw
tante Ram Shimali gecontacteerd hebben waarop zij u op 15 augustus 2007 een fax
van uw identiteitskaart doorstuurde.

Er dient na het gehoor op het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden opgemerkt
dat u niet aannemelijk hebt gemaakt uw land van herkomst te hebben verlaten uit een
gegronde vrees voor vervolging zoals begrepen onder de Conventie van Genève en
wel om volgende redenen.

Zo kan er geen verder geloof worden gehecht aan het feit dat u contacten had met een
zekere Ibrahim Mourshid, bestuurslid van een Syrische mensenrechtenorganisatie,
en Aksam Naissa, de president van deze organisatie, waardoor u problemen zou
gekend hebben met de Syrische autoriteiten in mei en juni 2007 (gehoorverslag
CGVS, pp. 7, 9 - 10). Vooreerst dient er te worden opgemerkt dat het hoogst
merkwaardig is dat u de naam van de mensenrechtenorganisatie van Aksam Naissa
niet kent (gehoorverslag CGVS, p. 7). Het argument ter uwer verdediging, namelijk
dat u geen lid bent van de organisatie, is geen afdoende verklaring (gehoorverslag
CGVS, p. 7). Het is totaal ongeloofwaardig dat u enerzijds sinds 2002 bevriend bent
met een lid van deze organisatie, u met deze persoon vaak gesprekken had over
politiek, vervolgens zelfs in contact werd gebracht met de president van deze
mensenrechtenorganisatie, maar anderzijds het antwoord schuldig moet blijven op de
vraag naar de naam van deze specifieke mensenrechtenorganisatie (gehoorverslag
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CGVS, pp. 7 en 8). Daarenboven is het enigszins opmerkelijk dat u aanvankelijk
beweerde niet te weten wat voor artikels Ibrahim Mourshid en Aksam Naissa
geschreven hebben (u kunt slechts in zeer algemene bewoordingen stellen dat dit
artikels ‘tegen het regime’ moeten zijn geweest; gehoorverslag CGVS, p. 8), maar
even later tijdens datzelfde gehoor beweerde discussies met Ibrahim gehad te hebben
over een artikel dat Aksam Naissa geschreven had over Abdelhalim Khaddam
waaruit kan worden afgeleid dat u toch op de hoogte bent over wat voor soort teksten
deze mensenrechtenactivisten schreven (gehoorverslag CGVS, p. 9).

Daarnaast kan er geen geloof worden gehecht aan uw onmiddellijke vluchtaanleiding,
namelijk meer dan tien keer door de Syrische autoriteiten opgeroepen en mishandeld
te zijn omwille van de uitspraken gedaan door uw vriend Ibrahim Mourshid tegen het
Syrische regime tijdens een internationale conferentie in Jordanië in mei 2007
(gehoorverslag CGVS, pp. 9 en 10). Uit informatie waarover het
Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief
dossier is gevoegd blijkt dat Aksam Naissa één van de stichters is van de CDF (Lijân
ad-difâ' 'an al-hurriyyât ad-dîmuqrâtiyya wa huqûq al-insân fî sûriya = Comités voor de
Verdediging van de Democratische Vrijheden en de Mensenrechten in Syrië). De
naam Ibrahim Mourshid als een vooraanstaand lid hiervan werd niet teruggevonden.
De naam van Ibrahim Mourshid werd evenmin teruggevonden in communiqués die
betrekking hadden op de activiteiten of problemen van leden van beide fracties van de
CDF (in 2005-2006 was er immers een breuk ontstaan binnen de CDF en hadden zich
twee groepen gevormd). Het aankaarten van politieke arrestaties, processen, illegale
detenties en dergelijke meer is nochtans één van de activiteiten van de CDF en de
organisatie schrikt er, ongeacht de Syrische context van repressie en intimidatie,
zeker niet voor terug de arrestaties van haar eigen leden en andere activisten naar
buiten te brengen. De naam Ibrahim Mourshid werd ook niet teruggevonden in
verband met een conferentie over mensenrechten in Jordanië in mei 2007 of
problemen daar rond. Er werd daarenboven geen informatie gevonden over een
mensenrechtenconferentie in Jordanië in mei 2007, noch in de communiqués van de
CDF, noch in andere geschreven bronnen van rechtengroepen. Het ongeloofwaardige
karakter van uw asielrelaas wordt andermaal onderstreept door het feit dat uzelf geen
enkel idee hebt wat het lot van uw vriend Ibrahim was na zijn terugkeer uit Jordanië
(gehoorverslag CGVS, p. 10). Het feit dat u het antwoord hierop schuldig moet blijven
omdat u bent moeten vluchten is geen afdoende verklaring (gehoorverslag CGVS, p.
10). Uw gebrek aan initiatief om zich te informeren over de huidige situatie van de
persoon die verantwoordelijk is voor uw vrees voor vervolging onderstreept het
ongeloofwaardige karakter van uw asielrelaas.

In verdere lijn kan er dus ook geen geloof worden gehecht aan uw ontsnapping op 20
juni 2007 uit handen van drie agenten die u opnieuw wilden meenemen voor
ondervraging en is het weinig geloofwaardig dat u in Lattakiyeh uit de handen van de
Syrische ordediensten bent kunnen blijven om vervolgens op een publieke plek, de
dijk in Batarna, door een vriend opgehaald te worden (gehoorverslag CGVS, pp.
12-13).

Wat betreft uw seksuele geaardheid dient opgemerkt dat u weliswaar beweerde
hiervoor in 2003 eens te zijn opgepakt en bespot te zijn geweest. U diende echter niet
voor een rechter te verschijnen en bent nooit veroordeeld geweest (gehoorverslag
CGVS, p. 11). Daarenboven maakt u nergens melding van het feit dat u daarna nog
omwille van uw geaardheid problemen hebt gekend. Uit bovenstaande blijkt dat de
door u beweerde problemen omwille van uw geaardheid onvoldoende ernstig zijn om
hieruit een vrees in de zin van de Conventie af te leiden.
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Gelet op bovenstaande vaststellingen bent u er niet in geslaagd om uw vrees voor
vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van
ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming
aannemelijk te maken.

Tot slot dient er te worden opgemerkt dat de door u ingeroepen medische redenen,
namelijk Syrië te hebben willen verlaten om zich in Frankrijk te laten behandelen voor
de ziekte erythrophobia (gehoorverslag CGVS, p. 6), 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. Ingevolge artikel 76bis van de Vreemdelingenwet, ingevoegd door
artikel 363 van de Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)(1)
dient u voor een beoordeling van medische elementen, een aanvraag voor een
machtiging tot verblijf te richten aan de minister of zijn gemachtigde op basis van
artikel 9, eerste en derde lid, van de wet van 15 december 1980.

Het door u neergelegde document, namelijk een kopie van uw identiteitskaart, heeft
betrekking op uw identiteit, een gegeven dat hier op zich niet ter discussie staat. De
andere documenten, namelijk uw medicatievoorschrift, visitekaartje van uw
psycholoog in Syrië en een artikel over erythrophabia, hebben betrekking op uw
medische situatie maar hebben geen betrekking op de door u aangehaalde
asielmotieven.”

2. Ten gronde.

1. In een enig 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 van Genève betreffende de status van vluchtelingen en artikel 1, (2°
van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen van 31 januari 1967, voert
verzoeker aan dat hij wel voldoende aangetoond heeft dat er een band bestaat tussen
zijn vriendschap met I.M., A. N., de mensenrechtenorganisatie in het algemeen en zijn
lidmaatschap van de mensenrechtenorganisatie, uit het gehoor gebleken is dat hij op
de hoogte was wat voor teksten de mensenrechtenactivisten schreven en de
beoordeling van de gegrondheid ook een oordeel over de bestaande situatie van het
land van herkomst inhoudt.

2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat
geen verder geloof kan worden gehecht aan het feit dat hij contacten had met een
zekere I.M., bestuurslid van een Syrische mensenrechtenorganisatie, en A. N., de
president van deze organisatie, waardoor hij problemen zou hebben gekend met de
Syrische autoriteiten in mei en juni 2007, geen geloof kan worden gehecht aan zijn
onmiddellijke vluchtaanleiding, namelijk meer dan tien keer door de Syrische
autoriteiten opgeroepen en mishandeld te zijn omwille van uitspraken van zijn vriend
I.M. tegen het Syrische regime tijdens een internationale conferentie in Jordanië in mei
2007, er dus ook geen geloof kan worden gehecht aan zijn ontsnapping op 20 juni
2007 uit handen van drie agenten die hem opnieuw wilden meenemen voor
ondervraging, zijn beweerde problemen omwille van zijn geaardheid onvoldoende
ernstig zijn om hieruit een vrees voor vervolging in de zin van de Conventie af te leiden
en omdat dient te worden opgemerkt dat de door hem ingeroepen medische redenen,
namelijk Syrië te hebben willen verlaten om zich in Frankrijk te laten behandelen, geen
verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van
Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria
vermeld in artikel 48/4 van voornoemde wet.
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3. De Raad stelt vast dat uit de verschillende motieven in de bestreden beslissing, die
nauwkeurig zijn toegelicht, blijkt dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers
beweerde contacten met een zekere I.M. en A.N., leden van een
mensenrechtenorganisatie, noch aan zijn vluchtaanleiding en dat verzoeker geen
enkel concreet argument aanbrengt om deze motieven te weerleggen of te
ontkrachten.

4. De Raad is derhalve van oordeel dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat er
een objectieve situatie, bedoeld in het Vluchtelingenverdrag, aan de grondslag ligt van
de ingeroepen subjectieve vrees. De Raad wijst erop dat een subjectieve vrees voor
vervolging in hoofde van de asielzoeker niet volstaat, maar dat deze subjectieve vrees
daarenboven, objectief gezien, gerechtvaardigd moet zijn. De bestreden beslissing
wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.

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 29 juli 2008 door:

mevr. M.-C. GOETHALS,  wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. P. BREYNE,  toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

 P.BREYNE.     M.-C. GOETHALS.


