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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.623 van 29 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 19 oktober
2006 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 4 oktober 2006.

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 het verzoekschrift tot voortzetting ingediend op 26 januari 2007.

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 K. VANSNICK           
loco advocaat D. PAUWELS 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 9 november 2005 en heeft zich vluchteling verklaard op 10
november 2005.

2. Op 27 februari 2006 nam de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.
Verzoeker diende een dringend beroep in op 27 februari 2006. Hij werd gehoord op 30
augustus 2006.

3. Op 5 september 2006 beslist de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Verzoeker diende een schriftelijke
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verklaring in op 21 september 2006. Op 4 oktober 2006 nam de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot
weigering van de hoedanigheid van vluchteling. Deze beslissing werd op 6 oktober
2006 aangetekend verzonden en op 13 oktober 2006 herbetekend.

“U verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Al Malakiyeh.
U verklaart een Syrisch - Orthodox christen te zijn. U zou in 1977 lid geworden zijn
van de Libanese partij "Hizb al Ahrar". Daarna zou deze in 1982 versmolten zijn met
andere christelijke partijen tot de "Forces Libanaises" waartoe u behoorde. U zou aan
verschillende gevechten deelgenomen hebben. In 1988 - 1989 zou u asiel
aangevraagd hebben in Duitsland. U zou zonder de beslissing afgewacht te hebben
naar Zweden zijn doorgereisd. In Zweden zou u onder een valse Libanese identiteit
asiel hebben aangevraagd. Na vingerafdrukcontrole zou u naar Syrië terug zijn
gestuurd. In januari 2000 zou u samen met uw gezin, echtgenote en kinderen, naar
Europa gevlucht zijn en dit omwille van grondtwisten met Koerden. U zou opnieuw naar
Syrië zijn teruggestuurd. Na de Koerdische rellen van 13 maart 2004 zou u door de
Syrische autoriteiten ondervraagd zijn over uw Koerdische buur, Javan. U zou
verklaard hebben dat hij samen met anderen het standbeeld van de Syrische
president had vernield. U zou deze verklaringen op verschillende plaatsen hebben
moeten afleggen en tenslotte op 5 januari 2005 voor de rechter van de militaire
rechtbank in Damascus. Daarna zou gans de familie van Javan gearresteerd zijn,
maar vervolgens verleende de Syrische president gratie aan alle gedetineerde
Koerden. Na de vrijlating van Javan zou zijn stiefmoeder u zijn komen verwittigen dat
Javan op de hoogte was van het feit dat u hem bij de Militaire Veiligheidsdienst had
aangegeven. In juni of juli 2005 zou Georges Gabro Shamon, een andere getuige in
de zaak Javan, zijn verdwenen. U zou overwogen hebben om uw kinderen naar het
buitenland te sturen aangezien u zich zorgen maakte over hun lot na uw collaboratie
met de Syrische autoriteiten tegen de Koerden. Op 25 september 2005 zou u zijn
gaan vissen aan de Tigris. U zou in het struikgewas hebben liggen slapen toen u plots
werd opgeschrikt door geweerschoten. U zou vermoeden dat het ofwel om mensen
van "Quwat Khasa" (privé - militie) ging die u zouden hebben willen uitschakelen
omdat u tot de oppositie behoort, ofwel zou het om een vergeldingsactie van de
Koerden gaan. U zou onopgemerkt gebleven zijn waardoor de schutters weggingen.
Daarna zou u gevlucht zijn. Op 28 oktober 2005 zou u via Aleppo naar het dorp Zara
gevlucht zijn. Via Turkije zou u op 9 november 2005 in België zijn aangekomen en de
volgende dag heeft u hier asiel aangevraagd.

Niettegenstaande de initiële ontvankelijkheidsbeslissing door het
Commissariaat-generaal (CGVS) moet nu, na een grondig heronderzoek van de
stukken uit uw administratief dossier en na lezing van de door u ingediende vragenlijst
(dd. 20 september 2006), 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. Bijgevolg
acht het Commissariaat-generaal het niet noodzakelijk u nogmaals te horen.

Zo kan er geen verder geloof worden gehecht aan uw asielrelaas en dit omwille van
belangrijke tegenstrijdigheden en lacunes. U hebt namelijk voor de Dienst
Vreemdelingenzaken (DVZ) met klem verklaard dat u niet politiek actief was
(gehoorverslag DVZ, p. 14). Tijdens het interview op de zetel van het
Commissariaat-generaal echter beweert u plots een opposant van het Syrische
regime te zijn. U verduidelijkt dit door te stellen in 1977 lid te zijn geworden van de
partij "Hizb al Ahrar" en sinds 1982 lid te zijn van de "Forces Libanaises"
waarmee u deel hebt genomen aan verschillende gevechten (gehoorverslag CGVS,
pp. 4 en 5). Wanneer u in dringend beroep geconfronteerd werd met deze
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tegenstrijdigheid beweert u tout court dat u niet gezegd hebt dat u niet politiek actief
bent (gehoorverslag CGVS, p. 5). Dit antwoord is echter niet afdoende vermits u het
verhoorverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken, nadat dit u in het Arabisch was
voorgelezen, voor akkoord heeft ondertekend en er nergens uit blijkt dat er zich
problemen en/of misverstanden zouden hebben voorgedaan (gehoorverslag DVZ, p.
18).

In verdere lijn dient er ook te worden opgemerkt dat u voor de Dienst
Vreemdelingenzaken geen allusie gemaakt hebt op het feit dat uw onmiddellijke
vluchtaanleiding mogelijks gebaseerd is op eventuele vervolging door de
Syrische autoriteiten omwille van uw lidmaatschap tot de oppositie, namelijk de
"Forces Libanaises". U hebt enkel kort aangehaald dat met betrekking tot de
schietpartij eventueel de overheid, in plaats van de Koerden, hiervoor verantwoordelijk
zou kunnen zijn (gehoorverslag DVZ, p. 16), maar u hebt nooit melding gemaakt
van het feit dat u mogelijk actueel gezocht zou worden door de Syrische
autoriteiten en dit omwille van uw lidmaatschap tot bovengenoemde Libanese
partij. Toen u op de zetel van het Commissariaat-generaal met bovengenoemde
lacune in het gehoorverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken geconfronteerd werd,
beargumenteerde u dit door te stellen dat u niet over uw lidmaatschap tot de oppositie
gesproken heeft omdat u het gevoel had dat de tolk van de Dienst
Vreemdelingenzaken een lid is van de Syrische Mukhabarat (inlichtingendienst;
gehoorverslag CGVS, p. 5). Uw uitleg is niet afdoende aangezien u het document
‘geen bezwaar te hebben tegen de tolk van de Dienst Vreemdelingenzaken’
ondertekend hebt. Vervolgens hebt u in uw dringend verzoekschrift, dd. 27 februari
2006, geen melding gemaakt van eventuele problemen bij de Dienst
Vreemdelingenzaken dit terwijl een verzoekschrift het middel bij uitstek is om
eventuele problemen bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan te kaarten. Het feit dat u
dit niet gedaan hebt en pas over problemen bij de Dienst Vreemdelingenzaken rept na
confrontatie op het Commissariaat- generaal ondermijnt de geloofwaardigheid van
deze door u ingeroepen problemen.

In het licht van bovenstaande observaties kan er geen verder geloof worden gehecht
aan uw asielrelaas.

Tot slot hebben de door u neergelegde documenten, namelijk uw rijbewijs en uw
identiteitskaart, betrekking op uw identiteit, een gegeven dat hier niet ter discussie
staat. Bijgevolg zijn ze niet van die aard om bovenstaande appreciatie in positieve zin
om te buigen.”

2. Ten gronde.

1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van de rechten van verdediging, met
name de redelijke termijn, voert verzoeker aan dat hij door het lange wachten het
rechtmatige vermoeden had dat het CGVS, na de aanvraag op 5 september 2006
ontvankelijk te hebben verklaard, ook zou overgaan tot het gegrond verklaren van de
aanvraag en bijgevolg zou afwijken van het advies van de Dienst
Vreemdelingenzaken. 

2. Uit de voornaamste gegevens van de zaak (punt 1) blijkt geenszins dat in casu sprake
kan zijn van een onredelijke termijn voor de behandeling van verzoekers asielaanvraag
vermits er nog geen jaar verliep tussen de asielaanvraag op 10 november 2005 en de
beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 4 oktober 2006. De
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is er overigens door de wet enkel mee belast
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na te gaan of de vreemdeling beantwoordt aan de voorwaarden welke met het oog op
een erkenning als vluchteling en de toekenning van de subsidiaire bescherming
worden gesteld door de artikelen 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 (Vreemdelingenwet). Geen enkele verdrags- of wetsbepaling noch
beginsel laat hem toe een vreemdeling als vluchteling te erkennen omdat zijn
asielaanvraag niet binnen een bepaalde termijn werd behandeld.

Het middel is ongegrond.

3. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, voert
verzoeker aan  dat hij zich vragen stelt bij het grondig karakter van het heronderzoek
gevoerd door het Commissariaat-generaal en dat de tegenstrijdigheden en de lacunes
in de verhoren te wijten zijn aan de situatie die zich heeft voorgedaan met de tolk bij de
Dienst Vreemdelingenzaken.

4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat er
geen verder geloof kan worden gehecht aan zijn asielrelaas omwille van belangrijke
tegenstrijdigheden en lacunes. Zo verklaarde verzoeker bij de Dienst
Vreemdelingenzaken dat hij niet politiek actief was terwijl hij tijdens het gehoor bij het
Commissariaat-generaal verklaart opposant te zijn van het Syrisch regime en
verduidelijkt dat hij in 1977 lid werd van de “Hizb al Ahrar” en in 1982 lid werd van de
“Forces Libanaises” waarmee hij zou hebben deelgenomen aan verschillende
gevechten en omdat hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken geen allusie gemaakt heeft
dat zijn onmiddellijke vluchtaanleiding mogelijks gebaseerd is op eventuele vervolging
door de Syrische autoriteiten omwille van zijn lidmaatschap tot de oppositie, namelijk
de “Forces Libanaises”.

5. Uit niets in het administratief dossier kan afgeleid worden dat de tolk tijdens het gehoor
bij de Dienst Vreemdelingenzaken lid zou zijn geweest van de Syrische “mukhabarat”
en dat deze verzoeker in de “Syrische taal” zou gemeld hebben niet te spreken over
zijn lidmaatschap van de oppositie, namelijk de “Forces Libanaises”. Verzoeker werd
op de Dienst Vreemdelingenzaken uitvoerig gehoord gedurende drie uren. Bij aanvang
van zijn verklaring vermeldde hij uitdrukkelijk dat hij niet politiek actief was, stelde hij
dat hij ervan verdacht werd lid te zijn van de Jehova getuigen, verklaarde hij verder dat
er problemen waren met zijn Koerdische buur en stelde hij ook de werkwijze van de
Syrische veiligheidsdiensten aan de kaak, hetgeen hij naar het oordeel van de Raad
niet zou hebben gedaan indien hij zou vermoed hebben dat de tolk lid is geweest/was
van de Syrische muhkabarat. Hoe dan ook, de Raad stelt vast dat verzoeker na het
gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken zijn verklaringen zonder voorbehoud heeft
ondertekend, en tijdens zijn gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 30 augustus 2006 slechts overgaat tot het uiten
van kritiek op de tolk wanneer verzoeker erop gewezen wordt dat hij bepaalde
elementen, met name het feit dat hij lid is van de oppositie, niet heeft vermeld tijdens
het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Overigens is het merkwaardig dat
verzoeker in zijn schriftelijke verklaring van 21 september 2006 geen melding maakt
van de zogenaamde situatie bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

6. De Raad dient voorts vast te stellen dat verzoekers verwijt, namelijk dat de
Commissaris-generaal veertien dagen na het indienen van zijn schriftelijke verklaring
reeds een beslissing nam, niet vermag de motieven van de bestreden beslissing te
weerleggen of te ontkrachten.  Uit het administratief dossier blijkt verder dat verzoeker
op het Comissariaat-generaal werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid
kreeg zijn asielmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten,
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nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen en zich kon laten bijstaan door een
advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in aanwezigheid van
een tolk en dat hij na de ontvankelijkheidsverklaring uitgenodigd werd om zijn relaas
schriftelijk toe te lichten. Uit de bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt dat de
Commissaris-generaal in het eerste deel van de beslissing de verklaringen van
verzoeker uiteenzet. Vervolgens worden de bevindingen weergegeven van het
onderzoek van deze verklaringen. De Commissaris-generaal concludeert ten slotte
aan de hand van deze vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin van
artikel 48/3 van dat de Vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in
aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de
Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing wordt beaamt en in zijn geheel
overgenomen.

7. Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te
staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus.
De Raad stelt echter vast dat verzoeker geen elementen aanbrengt waarom hij een
reëel risico op ernstige schade zou lopen. Voor zover hij zich zou beroepen op de
elementen die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas, merkt de Raad op dat
naar aanleiding van het onderzoek naar het eerste middel werd besloten tot de
ongeloofwaardigheid van dit feitenrelaas. Bijgevolg kan verzoeker zich niet baseren op
de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij
in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade
zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Het middel is ongegrond.

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,
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 P.BREYNE.     M.-C. GOETHALS.


