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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.625 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 22 mei 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 7 mei 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 advocaat L. DE BUYSER, die verschijnt voor de verzoekende
partij 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 10 februari 2008 en heeft zich vluchteling verklaard op 11 februari
2008.

2. Op 3 maart 2008 werd verzoekers dossier overgedragen aan het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Een vragenlijst werd
ingevuld en ondertekend op 26 februari 2008.

3. Verzoeker werd op 9 april 2008 op het Commissariaat-generaal gehoord. Op 7 mei
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 9 mei 2008 aangetekend verzonden. 
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“U verklaart een soennitische moslim te zijn van Arabische origine, de Syrische
nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 17 mei 1985 in Lattakia. U beweert
pamfletten verdeeld te hebben die geschreven werden door uw neef die politieke
wetenschappen gestudeerd heeft. De pamfletten handelen over vrijheid van
meningsuiting, het opschorten van racisme en het gebrek aan democratie. U heeft
twee keer pamfletten uitgedeeld. Op 25 januari 2008 rond de middag wanneer u
pamfletten aan het verdelen bent, belt uw broer u op dat de veiligheidsdiensten u thuis
kwamen zoeken. Eén neef zou aangehouden zijn en twee anderen zouden op de
vlucht zijn, zij verdeelden ook pamfletten. U vertrekt dezelfde avond naar Tripoli,
Libanon, en blijft daar vier dagen. Op 29 januari 2008 vertrekt u per boot. U verklaart
zich vluchteling in België op 11 februari 2008.

Na uw gehoor op 9 april 2008 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 volgende redenen.

Vooreerst legt u geen enkel document of ander bewijsstuk neer dat uw vluchtrelaas
ondersteunt. Verder kan u geen enkel reisbescheiden voorleggen en bewijst u uw
reisweg niet: u toont niet aan wanneer u uw land verlaten heeft, noch wanneer u in
België aankwam. Met betrekking tot uw identiteitskaart legde u vreemde verklaringen
af: op het moment dat naar uw etnie gevraagd wordt, haalt u uw identiteitskaart boven
en stelt u dat u ze eerder al toonde. Verder in het gehoor stelt u dat ze bij het eerste
gehoor al een kopie namen van uw identiteitskaart. Op de vraag of u ze al meehad
toen u naar België kwam, stelt u dat ze u een week geleden opgestuurd werd.
Wanneer u gevraagd wordt uw verklaring dat u uw identiteitskaart reeds eerder
voorlegde te uit te leggen, tracht u eerst de vraag te ontwijken door te vragen of het
over de identiteitskaart gaat die u voorlegt. Op de wedervraag of u dan nog een
andere identiteitskaart heeft, ontkent u en stelt u plots aan niemand uw identiteitskaart
afgegeven te hebben. Bij de vraag naar bevestiging dat u dus geen identiteitskaart
aan Dienst Vreemdelingenzaken afgegeven heeft, stelt u dat het de eerste keer is dat
u documenten brengt. Vervolgens wordt u geconfronteerd met uw verklaring dat er
zich reeds een kopie in het dossier bevond en ontkent u eenvoudigweg dat gezegd te
hebben. U baseert uw verweer louter op een ontkenning zonder een ernstige poging te
ondernemen om de tegenstrijdige verklaring concreet te weerleggen of uit te leggen.
Een dergelijk verweer kan niet dienstig geacht worden (Gehoorverslag CGVS, 9 april
2008, pp. 2, 5, 14-15).

Het volstaat overigens niet een vrees in te roepen, u dient ze ook aannemelijk te
maken. Een verdere reeks onwaarschijnlijkheden ondermijnen de geloofwaardigheid
van uw relaas. Hoewel u beweert maar twee keer pamfletten verdeeld te hebben,
waarvan één keer de dag van uw vertrek, heeft u de grootste moeite om deze te
dateren. Op de open vraag wanneer u pamfletten verdeeld heeft, beperkt u zich in
eerste instantie enkel tot het antwoord dat dit 25 dagen was voor u opgeroepen werd
door de autoriteiten. Vervolgens wordt u gevraagd aan te geven wanneer de
autoriteiten langskwamen, hetgeen u dan op dezelfde dag plaatste als wanneer u
Lattakia verliet. Wanneer u verduidelijking gevraagd wordt wanneer u Lattakia dan
verliet, beperkt u zich tot “vrijdagavond de 25ste”. Op de vraag naar de maand, haalt u
uw GSM boven, begint te tokkelen op uw GSM en leest van uw scherm af 25 januari.
U tracht er een verklaring aan te geven door te stellen dat u zich niet alles kan
herinneren. Wanneer u vervolgens gevraagd wordt waar u was op het moment dat de
autoriteiten langskwamen, poogt u eerst tijd te winnen door te vragen of u dient te
preciseren waar u was en dan volgt het onverwachte antwoord dat u eigenlijk
pamfletten aan het verspreiden was. Even tevoren was nochtans de open vraag
gesteld wanneer u pamfletten verdeelde en daar had u zich beperkt tot 25 dagen voor
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de autoriteiten u opriepen, daar waar u even later stelt dat u ook die dag zelf
pamfletten verdeelde. Wanneer u verderop gevraagd wordt wanneer u de eerste keer
pamfletten verdeelde, ontwijkt u alweer eerst de vraag door te vragen of de datum
gevraagd wordt. Na affirmatie, heeft u plots het weinig overtuigende antwoord dat u het
niet weet. U voegt er vervolgens aan toe dat u voor u opgeroepen werd door de
autoriteiten maar twee keer pamfletten verspreid heeft en dat dat ”in de periode” van
25 dagen was hetgeen niet bepaald hetzelfde is als uw voorgaande verklaring dat dat
25 dagen was voor u opgeroepen werd (Gehoorverslag CGVS, 9 april 2008, pp. 6-7).
Wanneer u al ruimschoots de kans heeft gehad uw asielmotieven toe te lichten, maar
u gewoon doorgaat met korte ontwijkende antwoorden te geven, wordt de vraag
gesteld of uw neven ook gezocht worden door de autoriteiten. Hierop is uw eerste
spontane antwoord een bevestiging dat jullie vier gezocht worden hetgeen op zich al
bevreemdend overkomt daar u dit niet eerder vermeldde. Vervolgens moet er nog de
vraag aan te pas komen waar die neven zich nu bevinden, vooraleer u stelt dat zij ook
op de vlucht zijn en er dan ineens aan toevoegt dat een neef wel aangehouden is. U
beweert vervolgens dat die neef door zijn ondervragingen jullie namen doorgegeven
heeft. Nochtans beweert u dat hij dezelfde dag aangehouden wordt als waarop u
pamfletten aan het uitdelen was op de middag en dat uw broer u rond de middag
belde om te melden dat de veiligheidsdiensten u thuis kwamen zoeken, daar waar u
van die neef stelt dat hij dezelfde dag, 25 januari, de vrijdagavond werd aangehouden
(Gehoorverslag CGVS, 9 april 2008, pp. 8-9).

Op de vraag naar wie er thuis was op het moment dat de veiligheidsdiensten
langskwamen, stelde u aanvankelijk dat niet te weten, u was niet thuis. Wanneer u
even later gevraagd wordt toe te lichten hoe u weet dat uw neven ook gezocht worden,
zouden de veiligheidsdiensten dit zelf aan uw vader thuis gezegd hebben. Bij de
vraag naar bevestiging van deze gang van zaken die u schetst, bevestigt u en beseft
u plots tevoren verklaard te hebben dat u niet wist wie er thuis was toen de
veiligheidsdiensten u kwamen zoeken en beweerde u dan maar dit pas te weten toen
uw vader u belde en hij u dat zei (Gehoorverslag CGVS, 9 april 2008, pp. 6, 9). Deze
verklaring kan niet bepaald overtuigen, temeer daar u hiermee geconfronteerd enkel
weet uit te brengen dat u de vraag zo kort mogelijk probeerde te beantwoorden.
Nochtans is u op geen enkel moment gevraagd om het kort te houden, tenzij toen u
het nodig achtte, na eerst ook ontwijkend en kort de reisroute te schetsen, vervolgens
bij de vraag naar waar, bij wie en hoe lang u in Libanon blijft, het plots nodig achtte ook
de pauzes tijdens de reis te gaan opsommen daar waar u niet eens in staat bent de
kern van uw asielrelaas naar voor te brengen. Op de vraag waarom u uw
medewerking niet verleende bij de Dienst Vreemdelingenzaken, doet u er eerst het
zwijgen toen en stelt dan dat iedereen die naar hier komt in de war is, zeer zenuwachtig
is en problemen heeft. U wijt het tevens aan het gegeven dat u zeven dagen eerder
stopte met roken. Er dient op gewezen te worden dat uw verklaringen bij de Dienst
Vreemdelingenzaken al op 26 februari 2008 afgenomen werden en dus meer dan
zeven dagen voor 9 april 2008. Verder ontslaat het stoppen met roken en
zenuwachtigheid een asielzoeker niet van zijn plicht tot medewerking (Gehoorverslag
CGVS, 9 april 2008, pp. 9-10, 14). Bovengenoemde omissies, uw vage, tegenstrijdige
en weinig overtuigende verklaringen die op geen enkel ogenblik spontaan gebracht
worden laat staan overkomen, ondermijnen in grote mate uw geloofwaardigheid omdat
zij de kern van uw relaas raken overwegende dat de feiten waarop zij betrekking
hebben in het geheugen gegrift zouden zijn zo zij zich in werkelijkheid zouden hebben
voorgedaan; dat zij immers een manifeste afwijking op de alledaagsheid vormen en
van determinerende invloed zijn geweest op uw verdere leven.

U weet vervolgens niet of uw neef voor een rechtbank verschenen is, noch of hij over
een advocaat beschikt, u weet niet waar uw andere twee neven zich bevinden
(Gehoorverslag CGVS, 9 april 2008, pp. 9, 13-14). Nochtans wordt openlijke en
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publieke kritiek op het regime in de Syrische Arabische Republiek niet getolereerd en
kan dit aanleiding geven tot ernstige represailles door de diverse veiligheidsdiensten
van het regime. Dat in Syrië de veiligheidsdiensten alomtegenwoordig zijn en overal
hun informanten hebben is bij de gehele bevolking bekend. Wat de inhoud van de
pamfletten betreft, blijft u zeer vaag en houdt u op het algemeenheden zoals de
vrijheid van meningsuiting, het opschorten van racisme en het gebrek aan
democratie. Op de vraag waarom uw neef die pamfletten schreef, komt u niet verder
dan te stellen dat hij de enigste is met een universitair diploma. Wanneer hierop
gerepliceerd wordt dat niet iedereen die een universitair diploma heeft zulke pamfletten
schrijft, luidt uw uitleg dat hij wel politieke wetenschappen gestudeerd heeft en meer
weet over de situatie daar. Mocht iedereen die politieke wetenschappen daar studeert
zich beginnen inlaten met het schrijven van zulke pamfletten, dan zou het regime die
afdeling niet ongemoeid laten en deze uitleg kan dan ook niet volstaan. Wanneer u
nogmaals erop gewezen wordt dat de redenen waarom uw neef zulke pamfletten
schrijft, niet begrepen worden, volstaat voor u de herhaling dat hij wel politieke
wetenschappen gestudeerd heeft. Op de vraag waarom u die pamfletten verdeelde,
herhaalt u gewoon de inhoud van de pamfletten die u al eerder opzegde. Op de vraag
welk doel u trachtte te bereiken met de verspreiding van zulke pamfletten, stelt u een
soennitische man te zijn en dat de alawieten alle macht hebben. Op de vraag of u
denkt macht te bekomen met de verspreiding van die pamfletten, pretendeert u daarin
te geloven, dat als je naar boven gaat op de trap je dit trede per trede dient te doen en
niet met tien tegelijk. Wanneer verderop in het gehoor nogmaals gepeild wordt naar uw
beweegredenen voor het uitvoeren van deze actie, tracht u eerst weer tijd te winnen
door de vraag te herhalen en vervolgens debiteert u algemeenheden dat jullie in Syrië
geen vrijheid hebben en dat als jullie ook maar ‘iets kleins’ over de politiek zeggen, in
de gevangenis belanden. Op de vraag dat u dus wist welk risico u nam, geeft u het
antwoord dat het de bedoeling was voorzichtig te zijn, maar dat is niet gebeurd en dat
is het lot van god. U vervolgt door te stellen dat jullie tenminste iets aan de mensen
hebben kunnen geven, meerbepaald dat er racisme is en geen vrijheid in het land. Op
de vraag of u denkt dat de andere mensen dat niet weten, beweert u dat er mensen
zijn die dat effectief niet weten omdat ze zo arm zijn en bezig zijn met het dagelijkse
overleven. Op de vraag waarom u dat risico genomen heeft, stelt u dat het jullie recht
is. U houdt het dermate op algemeenheden die niet vermogen te overtuigen, zeker
aangezien u in de Syrische context perfect dient geweten te hebben welk risico u nam,
dat dan ook verwacht kan worden dat u weet waarvoor u bereid bent risico’s te nemen
en u er een doorgedreven motivering op nahoudt hetgeen volkomen ontbreekt
(Gehoorverslag CGVS, 9 april 2008, pp. 6, 8, 12-13).

Ter staving van uw asielrelaas, legt u een identiteitskaart voor. Die vermag
bovenstaande conclusies niet om te buigen daar deze enkel uw identiteit bewijst die
hier niet ter discussie staat.

Gelet op het hoge gehalte aan onwaarschijnlijkheden in uw verklaringen en het
absolute gebrek aan bewijsstukken betreffende uw vluchtrelaas en reisroute, dient er
te worden geconcludeerd dat u er niet in geslaagd bent uw vrees voor vervolging in de
zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken. Er dient tevens 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.’

2. Ten gronde.

1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 van het Verdrag van
Genève, voert verzoeker aan dat er geen elementen zijn die zijn geloofwaardigheid
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aantasten vermits de zogenaamde onwaarschijnlijkheden loutere misverstanden
betreffen die onder meer te wijten zijn aan verschillend taalgebruik en aan de
paniekreactie van verzoeker. Verder betoogt hij dat er wel degelijk ernstige
aanwijzingen zijn aangezien het openlijk en publiek uiten van kritiek op het regime in
Syrië niet wordt getolereerd en aanleiding kan geven tot ernstige represailles door de
veiligheidsdiensten.

2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat hij
geen enkel document neerlegt ter ondersteuning van zijn vluchtrelaas, geen
reisbescheiden voorlegt en zijn reisweg niet bewijst, hij vreemde verklaringen aflegde
met betrekking tot zijn identiteitskaart, het niet volstaat om een vrees in te roepen
maar deze ook aannemelijk moet worden gemaakt en een reeks
onwaarschijnlijkheden de geloofwaardigheid van zijn relaas ondermijnen zoals
gedetailleerd wordt toegelicht.

3. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert betreffen de onwaarschijnlijkheden geen
loutere misverstanden die onder meer te wijten zijn aan verschillend taalgebruik en
aan zijn paniekreactie. Immers de onwaarschijnlijkheden betreffen essentiële
elementen van verzoekers relaas, te weten de vraag wanneer hij pamfletten zou
hebben uitgedeeld, de vraag of zijn neven ook worden gezocht om dezelfde feiten en
waar zij zich nu bevinden, en de vraag wie er thuis was toen de veiligheidsdiensten
langskwamen. De Raad stelt vast dat verzoeker werd bijgestaan door een tolk
Arabisch, dat hem werd gevraagd of hij de tolk goed kon begrijpen en hem werd
verduidelijkt dat hij eventuele problemen betreffende de tolk moest melden. Nergens
tijdens het gehoor heeft verzoeker aangegeven dat er communicatieproblemen
zouden zijn geweest en zijn vage, tegenstrijdige en weinig overtuigende verklaringen
kunnen dan ook niet verklaard worden door verschillend taalgebruik of zijn
paniekreactie. De Raad wijst erop dat elke kandidaat-vluchteling onder een zekere
druk staat wegens de ervaringen die hij of zij heeft meegemaakt, maar dat toch kan
worden verwacht dat de essentie van het relaas op een coherente wijze wordt
uiteengezet.

4. De Raad merkt op, na lezing van het gehoorverslag en de bestreden beslissing, dat
de vaststellingen in de bestreden beslissing correct zijn, steun vinden in het
administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoekers asielrelaas.
Vermits in de bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de
verzoekende partij worden aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt
weerlegd, schragen de gezamenlijke motieven de bestreden beslissing in voldoende
mate. Immers, de bewijslast rust in beginsel op de verzoekende partij die in de mate
van het mogelijke bewijzen moet aanbrengen van de feiten die zij aanhaalt. 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 betrokkene te beoordelen. De verklaringen
van de verzoekende partij kunnen een vol doende bewijs zijn van zijn hoeda nigheid van
vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn. Deze
verklaringen moe ten cohe rent zijn en niet in strijd met alge meen beken de feiten.
(UNHCR, Guide des procédures et critères à ap pli quer pour déter miner le statut de
réfugié, Genève, septem ber 1979, 196-205). De ongeloofwaardigheid van een
asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Gelet op bovenstaande vaststellingen
is het asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig en is er derhalve geen reden om
het te toetsen aan het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

5. Verzoeker voert geen andere elementen aan waaruit zou kunnen worden afgeleid dat
hij in aanmerking komt van de toepassing van het subsidiair statuut overeenkomstig
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artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. De loutere verwijzing naar een algemene
toestand in het land van herkomst is niet voldoende. Mede in acht genomen wat vooraf
gaat, stelt de Raad vast dat verzoeker niet aantoont dat hij wordt vervolgd of geviseerd
door zijn autoriteiten en dat hij het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die
zou resulteren in een straf die in zijn hoofde een reëel risico op het lijden van ernstige
schade in de zin van artikel 48/3, §2, a) en b) 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,

 P.BREYNE.     M.-C. GOETHALS.


