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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 1699 van 14 september 2007
in de zaak X/ IIde kamer

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, Syrische nationaliteit, op 28 november 2006
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 9 november 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 van het geding ingediend op 25 februari
2007 met toepassing van artikel 235,§3 van de wet van 15 september 2006 tot
hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 20 juli 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald
op 28 augustus 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat MICHOLT,
die advocaat M.-C. WARLOP en van attaché P. VAN COSTENOBLE, die verschijnt
voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
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1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 1 A (2)
van het internationaal verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te
Genève op 28 juli 1951 (hierna: Conventie van Genève), waarnaar wordt verwezen in
artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de
vreemdelingenwet).

1.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de
asielzoeker zelf. De asielzoeker moet aantonen dat zijn aanvraag tot erkenning is
gerechtvaardigd. De kandidaat-vluchteling moet een poging ondernemen het relaas te
staven. Hij moet de waarheid vertellen (UNHCR, Guide des procédures et critères à
appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen
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 afgelegde verklaringen mogen
niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen geen hiaten,
vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante
bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan
als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van
de afgelegde verklaringen (UNHCR, o.c., Genève, 1992, nr. 204).

De verzoekende partij verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn
uit Lattaqiah. Ze is arabier en soenniet. Sinds 2000 werkt ze als matroos voor rederijen
uit Syrië, Libanon en Cyprus. Op 4 maart 2005 werd de verzoekende partij aangenomen
door een rederij uit Lattaqiah om te werken op hun koopvaardijschip. In Tripoli werd de
arbeidsovereenkomst ondertekend, maar zelf kreeg ze geen exemplaar. Op 6 maart
2005, op weg van Cyprus naar Syrië kwamen vijf kleine bootjes langszij gevaren waarop
goederen werden overgeladen. De verzoekende partij merkte op dat het om
smokkelwaar ging en protesteerde bij de kapitein. Vervolgens weigerde de kapitein haar
toestemming te geven om in de volgende haven het schip te verlaten. Terug in Cyprus
veinsde de verzoekende partij rugklachten. De kapitein begaf zich met haar naar een arts
in het ziekenhuis van Limassol, die echter niets kon diagnosticeren. Daarop nam de
kapitein contact op met de directeur van de rederij. De directeur schold de verzoekende
partij uit en zei dat ze in dienst moest blijven. Er werd vijfmaal gevaren tussen Cyprus en
Syrië. Telkens kwamen, net buiten de Syrische territoriale wateren, de vijf bootjes de
smokkelwaren overladen. Na de vijfde reis meldde de kapitein dat de havenautoriteiten
van Lattaqiah de vijf bootjes hadden onderschept. Dezelfde dag werd de verzoekende
partij opgebeld door de eigenaar van de rederij. Hij verweet haar dat ze onvoorzichtig
geweest was omdat ze haar echte naam aan de mannen in de bootjes had gegeven. De
eigenaar wenste dat de verzoekende partij zich moest overgeven aan de Syrische
autoriteiten, maar hij zou zijn contacten gebruiken om haar snel weer vrij te krijgen. De
verzoekende partij dreigde ermee de volledige waarheid te vertellen, daarop bedreigde de
eigenaar haar met de dood. In Tripoli kreeg de verzoekende partij haar paspoort en
salaris. Toen ze net aan wal stond werd ze benaderd door twee mannen die haar naam
vroegen en informeerden of ze nog pijn had aan haar rug. Deze mannen begonnen de
verzoekende partij te slaan. De verzoekende partij duwde hen opzij en sloeg op de
vlucht. De mannen schoten, maar de verzoekende partij wist te ontkomen. Vanuit Tripoli
ging ze naar Beiroet. Via haar broer K. in Lattaqiah vernam ze dat de Veiligheid naar
haar thuis was geweest en haar overal zocht. De verzoekende partij nam contact op met
een advocaat. Op 20 mei 2005 zocht haar broer K. haar in Beiroet op. Hij deelde haar
mee dat ze gedagvaard werd voor de handelsrechtbank van Lattaqiah. De verzoekende
partij besloot te vluchten. Op 13 juni 2005 ging ze aan boord van het schip ‘X.’ met
bestemming Europa. Op 13 september 2005 meerde het schip aan in België. Tot 13
oktober 2005 bleef de verzoekende partij aan boord. Op 18 oktober 2005 heeft ze asiel
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in België aangevraagd. Begin 2006 deelde haar broer haar mee dat de verzoekende partij
bij verstek was veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 900.000 Syrische ponden.
Uit de verklaringen van de agent, die het vonnis aan haar broer had overhandigd, bleek
dat de autoriteiten wisten dat de verzoekende partij in België was. De kapitein van de
‘X.’ had hen haar paspoort doorgespeeld.

1. De bestreden beslissing steunt haar weigering op het gebrek aan kennis,
bewijsstukken en aannemelijkheid:

De verzoekende partij kan niet aantonen dat ze effectief gewerkt heeft voor de
bewuste rederij. Ze kan het contract niet voorleggen dat ze ondertekend heeft.
Het contract werd in het Engels opgesteld en ze heeft geen kopie gekregen
(verhoorverslag van 12 september 2006, p.2). In Syrië zouden ze weinig
aandacht besteden aan dergelijke details (verhoorverslag van 12 september 2006,
p.5). De Commissaris-generaal vindt het verrassend dat ze haar contract dat haar
broodwinning verzekert afdoet als een detail.
De verzoekende partij wist niet wie de eigenaar was van de rederij. De
verzoekende partij stelt dat indien ze dit geweten had, ze waarschijnlijk niet in
dienst was getreden (verhoorverslag van 12 september 2006, p.6). Nochtans is
de verzoekende partij afkomstig uit Lattaqiah, de standplaats van de rederij en
was zij al vijf jaar actief in de lokale koopvaardij.
De verzoekende partij kent de naam niet van de procureur die de zaak ingeleid
heeft en ook niet van de rechter die haar veroordeeld heeft. Ze was hier niet in
geïnteresseerd, ze wilde alleen de strafmaat weten (verhoorverslag van 12
september 2006). De Commissaris-generaal vindt dit ongeloofwaardig omdat de
verzoekende partijen de documenten voorgelegd heeft en over een advocaat
beschikte.
De Commissaris-generaal twijfelt aan de echtheid van de brief die de
veronderstelde advocaat naar de verzoekende partij stuurde omdat de brief maar
uit enkele zinnen bestaat en in spreektaal opgesteld is. De Commissaris-generaal
oordeelt dat men mag verwachten dat een advocaat die met een zaak belast is
ten minste een brief zou opstellen dat beantwoordt aan enkele minimale
juridische vormvereisten. Vervolgens is het bizar dat haar veronderstelde
raadsman in het geheel niet ingaat op de precieze aanklacht, de procesgang of de
argumentatie in het vonnis. Er is geen enkele verwijzing naar het dossiernummer
of datering. De opmerking dat er geen beroep mogelijk zou zijn maakt
daarenboven een bijzonder gesolliciteerde indruk.
De verzoekende partij stelt dat ze haar paspoort niet aan de Belgische autoriteiten
kan voorleggen. De kapitein van het Libanese schip, die de verzoekende partij
vanuit Beiroet naar België bracht, heeft haar paspoort immers aan de Syrische
autoriteiten doorgespeeld. De verzoekende partij betaalde immers 5000 dollar aan
een smokkelaar om haar vanuit Libanon naar Europa te smokkelen. Deze persoon
regelde haar verblijf aan boord van het schip. Men mag ervan uit gaan dat voor
ene dergelijk bedrag ze toch aanspraak kon maken op een verplaatsing in alle
discretie naar Europa.

2. De bestreden beslissing steunt haar weigering op de volgende tegenstrijdigheid:

Voor de Dienst Vreemdelingenzaken stelt de verzoekende partij dat ze van de
kapitein vernomen heeft dat de vijf bootjes van de smokkelaars door de
havenautoriteiten van Lattaqiah waren onderschept (verhoorverslag Dienst
Vreemdelingenzaken p.14). Toen haar in dringend beroep gevraagd werd of ze
allemaal onderschept waren, stelt de verzoekende partij dat ze dit niet weet
(verhoorverslag van 12 september 2006).
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3. De bestreden beslissing steunt haar weigering op de volgende vage verklaring:

De verzoekende partij weet wel dat de smokkelaars opgepakt zijn en dat er een
rechtszaak tegen hen loopt, maar ze weet niet of ze gevangen zitten. De
verzoekende partij kent ook geen enkele naam (verhoorverslag van 12 september
2006, p.10).
De verzoekende partij weet wel dat de andere Syrische matroos, S.H. zoals zij
afkomstig uit Lattaqiah, beschuldigd werd van smokkel. Toen haar gevraagd werd
of hij ook veroordeeld was antwoordt ze ontwijkend (verhoorverslag van 12
september 2006, p.13).

1.2.1. De verzoekende partij stelt dat ze de waarheid gezegd heeft over de voorgekomen
feiten. Bovendien is het belangrijk om de verklaringen van de verzoekende partij in
geopolitiek verband met het land te lezen. In een persbericht van 13 mei 2005 stelt
Amnesty International dat het gevaarlijk is om Syriërs terug te sturen. Verschillende
terugkeerde vluchtelingen werden aangehouden. Verder stelt de verzoekende partij dat
het strafbaar is op grond van de artikelen 285 en 287 van de Syrische Strafwet om in
West-Europa asiel aan te vragen.

1.2.2. De verzoekende partij tracht haar vrees voor politieke achtervolgingen door de
Syrische autoriteiten uit een te zetten aan de hand van de volgende argumenten:
Ze haalt een verklaring aan van Amnesty International die stelt dat de rechten van de
van oppositieleden of vermeende oppositieleden in Syrië geschonden worden ( Syrië –
Après un état d’urgence de quarante et un ans, un véritable catalogue de violatiobs des
droits humains, Index AI: MDE 24/016/2004; “Les Syriens retournant dans leur pays
continuent de courir un risque, Index AI: MDE 24/025/2005 van 13 mei 2005 ; « Des
Syriens détenus au secret et torturés après avoir été renvoyés de force dans leur pays,
Index AI : MDE 24/085/2005 van 19 september 2005). Amnesty International heeft
klacht ingediend tegenover willekeurige opsluitingen en veroordelingen op politiek vlak
(Pour les Syriens de 2006, ‘le printemps de Damas’ de 2000 n’est plus qu’un sointain
souvenir).

1.2.3. De verzoekende partij stelt dat zij voor haar leven vreest omwille van haar
asielaanvraag in België.

1.3.1. Het verweer van de verzoekende partij is louter gebaseerd op de bevestiging dat
zij de waarheid over de voorgekomen feiten verteld heeft. De concrete motieven van de
bestreden beslissing worden niet weerlegd, uitgelegd of tegengesproken. De Raad stelt
vast dat de bestreden beslissing gebaseerd is op pertinente en afdoende motieven, die
steun vinden in het administratief dossier. Bijgevolg is een dergelijk verweer niet dienstig
om de schending van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet aan te voeren.

Ter terechtzitting legt de verzoekende partij een uittreksel van een vonnis van een
Correctionele rechtbank, het vonnis van de Correctionele rechtbank, een brief van een
advocaat uit Syrië en een onvertaald document waaruit een poststempel blijkt neer. De
verzoekende partij toont niet aan waarom ze de stukken, die uit 2005 dateren, niet
eerder kon neerleggen. Bijgevolg voldoen deze stukken niet aan de voorwaarden van
artikel 39/76, 61, 2° lid van de Vreemdelingenwet en worden ze uit de debatten
geweerd.

Vervolgens stelt de verzoekende partij in haar verzoekschrift dat een asielaanvraag in
een derde land beschouwd wordt als verraad in haar geboorteland. Hiervoor verwijst ze
naar het Syrische strafwetboek (artikel 285 en 287) en rapporten van Amnesty
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International. De loutere verwijzing naar wetsartikelen zonder nadere uitleg en bewijs te
verstrekken over hun effectieve toepassing is geen bewijs van de aangehaalde vrees
voor vervolging. De verwijzing naar een paragraaf uit een persbericht van Amnesty
International van 13 mei 2005 is onvoldoende en is bijgevolg geen bewijs van de
effectieve toepassing van deze artikelen. Het weerlegt niet de objectieve informatie die
in het administratief dossier opgenomen is. Daarenboven stelt de Raad vast dat de
verzoekende partij tijdens haar verschillende verhoren geen melding maakt van haar
vrees voor vervolging omwille van haar asielaanvraag in België. Gedurende deze
verhoren heeft ze daar wel de kans gehad. Op het einde van het verhoorverslag van 12
september 2006 werd immers gevraagd wat ze dacht dat haar ging overkomen bij
eventuele terugkeer naar Syrië. De verzoekende partij antwoordde: “gevangenisstraf van
acht jaar” (als gevolg van haar veroordeling wegens smokkel) (verhoorverslag van 12
september 2006, p. 17). In elk geval toont zij niet aan dat Syrië op de hoogte is van haar
in België ingediende asielaanvraag. Tot slot heeft de verwerende partij een document
toegevoegd waaruit blijkt dat er geen aanwijzingen zijn die erop wijzen dat Syriërs die in
het buitenland asiel hebben aangevraagd omwille van dit enkele feit een bijzondere vrees
zouden moeten koesteren bij terugkeer naar hun vaderland. Dit document dateert van 13
maart 2007 en is bijgevolg van recentere datum dan het persbericht door de verzoekende
partij aan het verzoekschrift toegevoegd (CEDOCA, SYR2007-013w). Het document
werd opgesteld door CEDOCA een onafhankelijke en officiële Belgische documentatie-
en onderzoeksdienst.

1.3.2. De verzoekende partij verwijst naar paragrafen uit mensenrechtenrapporten
betreffende de situatie in haar land. Het gaat om algemene rapporten. De rapporten met
betrekking tot de toestand in het land van herkomst vormen geen aanduiding van een
vervolging in de zin van de Conventie van Genève voor zover door de verzoekende partij
niet met concrete elementen wordt aangetoond dat zij persoonlijk wordt geviseerd. De
verzoekende partij  heeft nagelaten deze algemene teksten te staven met relevante en
concrete gegevens (R.v.St., nr. 138.480 van 15 december 2004).

Het middel is ongegrond.

1. In een tweede middel vraagt de verzoekende partij de toekenning van de
subsidiaire

beschermingsstatus.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van het relaas en het niet aanbrengen van andere
vervolgingsfeiten kan er niet worden nagegaan of er aanwijzingen zijn om te besluiten tot
het bestaan van een risico voor ernstige schade in de zin van artikel 48/4 a en b van de
Vreemdelingenwet.

In zoverre er dient aangenomen te worden dat verzoekende partij zich ook op artikel
48/4,c Vreemdelingenwet beroept, reikt de verzoekende partij geen elementen aan
waaruit blijkt dat zij in Syrië thans een reëel risico zou lopen op ernstige schade door een
ernstige bedreiging van het leven of haar persoon als gevolg van willekeurig geweld in
het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Aan de wettelijke voorwaarden om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen
werd niet voldaan.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:



6
RVV/ X

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 veertien september
tweeduizend en zeven door:

mevr. M. BEELEN, wnd. voorzitter
                          rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. M. RYCKASEYS, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 M. RYCKASEYS.    M. BEELEN.


