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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 1708 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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Syrische nationaliteit, op 25 november 2006 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 7 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 9 maart 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 het arrest nummer 816 van 17 juli 2007 waarbij de terechtzitting wordt
bepaald op 28 augustus 2007

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BEELEN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. PRESTI, loco advocaat M.
SAMPERMANS, die advocaat P. VAN HOECKE opvolgt, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van attaché P. COSTENOBLE, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Uit de zeer vage omschrijving van de argumentering in het verzoekschrift meent de
Raad te kunnen afleiden dat de verzoekende partij in een enig middel de schending



2
RVV/X

aanvoert 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), de schending van de motiveringsplicht en
van het “algemeen beginsel van goed bestuur”.

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).

1. De verzoekende partij verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten en een
Syrisch-Orthodox christen zijn. Zij woonde samen met haar vader H.S., haar moeder
S.M. en haar broer N. in Kamishli. Op de benedenverdieping van het huis zouden haar
vader en broer een café uitgebaat hebben. De dag na de voetbalrellen tussen Koerden en
Arabieren in maart 2004 hebben agenten haar vader en broer ondervraagd over hun
Koerdische klanten. Op 1 april 2004 werden haar vader en broer gearresteerd door de
‘Mukhabarat’ (Inlichtingendiensten). Haar neef heeft getracht om meer informatie te
bekomen, maar hij is enkel te weten gekomen dat nog andere christenen gearresteerd
waren. Op 15 april 2004 werd de verzoekende partij thuis door de Mukhabarat
gearresteerd en naar hun post in Kamishli meegenomen. Gedurende twee maanden en
een half werd ze vastgehouden. Tijdens haar detentie werd ze driemaal met haar vader
en broer geconfronteerd. De Syrische autoriteiten wilden dat ze haar vader en broer
overtuigde om te bekennen dat ze het café openstelden voor vergaderingen van Koerden.
Er werd gevraagd de namen van deze Koerden vrij te geven. Haar vader stelde dat hij
geen Koerden kende en dat hij ze nooit heeft geholpen. Tijdens hun tweede confrontatie
raadde haar vader haar aan om éénmaal ze werd vrijgelaten met haar moeder te
vluchten. Omdat ze seksueel geïntimideerd werd heeft ze tijdens de derde confrontatie
geprobeerd haar vader te overtuigen om namen te noemen. Haar vader hield echter voet
bij stuk. Hij stelde dat hij en zijn zoon onschuldig waren. Op 1 juli 2004 werd de
verzoekende partij vrijgelaten op voorwaarde dat ze Kamishli niet zou verlaten. Op 2 juli
2004 heeft ze aan de priester G. gevraagd om haar te helpen vluchten. Ze heeft ook
gevraagd of hij haar vader en broer kon vrij krijgen, maar hier heeft hij negatief op
geantwoord. De verzoekende partij bleef twee weken thuis. Iedereen van haar
gemeenschap meed haar omdat ze op de hoogte waren van haar detentie. Op 18 juli
2004 vluchtte ze samen met haar moeder clandestien naar Turkije. Op 29 juli 2004 zijn
ze in België aangekomen. Dezelfde dag hebben ze asiel aangevraagd. Na de beslissing
van het Commissariaat-generaal op 15 oktober 2004 dat een verder onderzoek
noodzakelijk was, heeft ze contact gehad met priester G. In december 2004 vernam de
verzoekende partij dat haar vader om medische redenen was vrijgelaten. Op 15 januari
2004 heeft ze via priester G. vernomen dat haar vader in België was toegekomen, maar
in het ziekenhuis Saint-Etienne opgenomen was. Haar broer zou net zoals de andere
gevangen nog niet vrijgelaten zijn. Haar vader verklaarde zich eveneens vluchteling,
maar overleed op 19 maart 2006 in België.
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2. De bestreden beslissing steunt haar weigering op het feit dat de  aangehaalde
vervolgingsfeiten, namelijk de arrestaties ten gevolge van de ‘Koerdische opstand’ in
maart 2004, niet door de objectieve informatie waarvoor het Commissariaat-generaal
beschikt en neergelegd in het administratieve dossier, bevestigd worden. Uit deze
informatie blijkt dat naar aanleiding van de rellen van maart 2004 géén arrestaties van
christenen werden gemeld. Geen enkel van de geraadpleegde bronnen maakte melding
van deelname of van betrokkenheid van christenen bij bovenvermelde rellen. Wel
bestond de mogelijkheid, maar die gold voor alle Syriërs, dat ze kort bij de Mukhabarat
geconvoceerd werden. Er werden geen arrestaties van christenen vastgesteld. De enige
gebeurtenis die in het jaar 2004 door Syrische christelijke bronnen en Syrische
mensenrechtenorganisaties werd gerapporteerd en waarbij christenen werden
gearresteerd deed zich voor in de periode 30/31 oktober en 1/2 november 2004 in de
stad al-Hassake. De Commissaris-generaal vindt het niet aannemelijk dat de langdurige
arrestaties van haar vader, haar broer en nog andere christenen niet zouden zijn
gedocumenteerd door de geconsulteerde bronnen.

1.2.1. De verzoekende partij stelt dat ze de waarheid gezegd heeft over de voorgekomen
feiten en dat haar verklaringen eensluidend waren. Bovendien is het belangrijk om de
verklaringen van de verzoekende partij in geopolitiek verband met het land te lezen.

1.2.2. De verzoekende partij verklaart dat het strafbaar is op grond van de artikelen 285
en 287 van de Syrische Strafwet om in West-Europa asiel aan te vragen. In een
persbericht van 13 mei 2005 stelt Amnesty International dat het gevaarlijk is om Syriërs
terug te sturen. Verschillende teruggekeerde vluchtelingen werden aangehouden.

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 motieven van de bestreden
beslissing worden niet in concreto weerlegd of uitgelegd. De verzoekende partij haalde
een aantal vervolgingsfeiten aan, gelinkt aan de ‘Koerdische opstand’ in maart 2004 die
ze nog op geen enkele manier gestaafd heeft. De Commissaris-generaal beschikt over
uitgebreide en gedetailleerde informatie over de rellen tussen de Koerden en de
Arabieren, maar deze informatie kan evenmin de aangehaalde vervolgingsfeiten
bevestigen. Deze informatie is terug te vinden in het rechtsplegingdossier. 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.

1.3.2. De verzoekende partij stelt 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 naar een paragraaf uit een persbericht
van Amnesty 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 voor de Dienst
Vreemdelingenzaken en voor het Commissariaat-Generaal geen melding van haar vrees
voor vervolging omwille van haar asielaanvraag in België bij een eventuele terugkeer
naar haar geboorteland heeft gemaakt. Op het einde van het verhoor van 30 september
2004 werd immers gevraagd wat ze dacht dat haar ging overkomen bij eventuele
terugkeer naar Syrië. De verzoekende partij heeft toen niet gemeld dat een asielaanvraag
in een derde land als hoog verraad beschouwd kan worden in Syrië (verhoorverslag van



4
RVV/X

30 september 2004, p. 16). 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 enkel feit een bijzondere vrees
zouden moeten koesteren bij terugkeer naar hun vaderland. Dit document dateert van 13
maart 2007 (CEDOCA, SYR2007-013w). Het document werd opgesteld door CEDOCA
een onafhankelijke en officiële Belgische documentatie- en onderzoeksdienst. De inhoud
van dit document werd niet weerlegd. In elk geval toont de verzoekende partij niet aan
dat Syrië op de hoogte is van haar gedane asielaanvraag.

1.2. De verzoekende partij stelt dat het motiveringsbeginsel is geschonden omdat de
Commissaris-generaal “bepaalde wezenlijke elementen niet herneemt”. Het onderdeel
van dit middel wordt niet in concreto uitgewerkt en is dus onontvankelijk.

1.3. De verzoekende partij stelt dat “het algemene principe van goed bestuur bestelt om
zich door het geheel van de elementen in overweging te nemen die door de verzoekster
worden aangevoerd en daar uit te spreken om tegen de verzoekster de ongunstige
elementen alleen niet tegen te houden” . Ook dit onderdeel van het middel wordt niet in
concreto uiteengezet. De verzoekende partij laat na aan te tonen welke elementen in
overweging moeten genomen worden met uitzondering van wat onder supra 1.3.2 werd
besproken. Dit onderdeel aldus werd geformuleerd, voor zover al ontvankelijk, is
alleszins ongegrond.

Het middel is ongegrond.

2. Voor wat betreft de weigering tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus,
stelt de Raad vast dat de verzoekende partij geen middel opgeworpen heeft. Uit nalezing
van het administratief dossier blijken er geen elementen voorhanden te zijn die de
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus zouden kunnen wettigen. Ten eerste
kan er geen geloof aan de door de verzoekende partij aangehaalde vrees voor vervolging
overeenkomstig de criteria van het voormelde Verdrag van Genève gehecht worden. Ten
tweede is de situatie in Syrië ook niet van die aard dat er gesproken kan worden over
willekeurig geweld ten gevolge van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Derhalve kan er niet, gesteund op elementen die aan de basis liggen van dit asielrelaas,
aannemelijk worden gemaakt dat er in geval van een terugkeer naar het land van
herkomst een reëel risico op ernstige schade zou bestaan zoals bedoeld in artikel 48/4
van de voormelde wet van 15 december 1980.

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.
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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.


