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nr. 185 150 van 5 april 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 30 januari 2017 heeft

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

23 december 2016.

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 administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 28 februari 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 maart 2017.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. ROGGHE verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 6 september 2015 en heeft zich op 8 september 2015 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 12

februari 2016 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 16 juni 2016.

1.3. Op 23 december 2016 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 29 december 2016 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten en een soennitische Arabische te zijn afkomstig uit

Baniyas, provincie Tartous. Uw burgerlijke stand is in Saraqeb, provincie Idlib, omdat uw vader daar

geboren is. U hebt echter altijd in Baniyas gewoond. U bent tot klas 5 naar de school al-Sawra in

Baniyas gegaan. U bent op 20 oktober 2010 in Syrië gehuwd met de Libanees E.(…) A.(…) M.(…) die

woonde en werkte in Baniyas. Uw man, die samen met uw broer B.(…) in auto-onderdelen, handelde

ging ook geregeld naar Frankrijk. Op 29 januari 2011 bent u in Libanon bevallen van jullie kind E.(…)

A.(…) M.(…) (OV 8.119.753; CG 15/22588) die de Libanese nationaliteit kreeg via zijn vader. Uw zoon

heeft niet de Syrische nationaliteit.

Een jaar na de geboorte van A.(…) zijn jullie naar Syrië teruggekeerd. U bent vervolgens via Libanon

met een Spaans visum aangevraagd op de ambassade in Beirut op 27 augustus 2012 en op 13 maart

2013 naar Europa gereisd. De eerste keer was u samen met uw man en uw zoon op vakantie gekomen

naar Europa. De tweede keer bent u alleen gereisd om tevergeefs verblijfspapieren te regelen. U heeft

nooit asiel aangevraagd. U nam in 2013 in Baniyas deel aan een betoging voor de vrijlating van jullie

mannen dewelke waren opgepakt in 2013 omdat zij hadden deelgenomen aan een anti-regime

manifestatie. Er waren veel problemen tussen de soennieten en de sjiieten in Baniyas. Op 29 mei 2013

hebt u samen met uw gezin Syrië definitief verlaten om legaal naar Libanon te reizen.

U leefde vervolgens twee jaar in Jabal Badawi in Libanon. In 2015 zijn jullie naar Turkije gevlucht omdat

er spanningen waren in Jabal Mohsen en Tebaneh tussen de soennieten en de sjiieten. U bent

vervolgens op 30 augustus 2015 met uw zoon A.(…) van Turkije doorgereisd naar Europa om op 8

september 2015 samen met uw kind Adam in België asiel aan te vragen. Uw echtgenoot verblijft actueel

met zijn familie nog steeds in Turkije. Zijn broer Al.(…) en zus H.(…) verblijven in België. Uw ouders en

een groot deel van uw broers en zussen verblijven in Frankrijk, namelijk Ad.(…),H.(…), Az.(…), T.(…),

S.(…) en Sa.(…). Uw zussen R.(…) en Su.(…) verblijven in België. Uw broer Ha.(…) verblijft in

Mauretanië.

Op 8 juli 2016 bent u in Moeskroen bevallen van uw dochter D.(…) E.(…) A.(…) (RRN:016070835612).

Zij heeft de Libanese nationaliteit gekregen op basis van de vader M.(…) E.(…) A.(…). Op de gemeente

werd bij de inschrijving van D.(…) E.(…) A.(…) een kopie van zijn Libanees paspoort toegevoegd alsook

een vertaling van de huwelijksakte.

Ter staving van uw asieldossier legt u volgende documenten neer: een kopie van de eerste pagina van

uw Syrisch paspoort en uw identiteitskaart. U legt ook de documenten neer voor het asieldossier van uw

zoon A.(…), namelijk zijn individueel uittreksel uit het Libanees burgerlijk register waar hij ingeschreven

staat als Libanees en uw gezinssamenstelling in Libanon.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een persoonlijke vrees

voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Uit het geheel van

de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken blijkt evenwel duidelijk dat u niet

heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat u niet de waarheid vertelt over waar u voór uw komst naar België

verbleven heeft, alsook dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde verblijf in Baniyas,

Syrië tot augustus 2015. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en

uw nood aan subsidiaire bescherming. Het bepalen van uw eerdere en meest recente verblijfplaatsen is
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namelijk van essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het

belang duidelijkheid te verschaffen over uw eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden.

Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht

biedt op zijn reële verblijfssituatie, dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden

hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen of

de plaatsen waar hij verbleven heeft voor zijn komst naar België ongeloofwaardige verklaringen aflegt

en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook

rechtstreeks afkomstig is uit een land waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de

mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet

aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

Het CGVS betwist niet dat u de Syrische nationaliteit heeft en dat u oorspronkelijk afkomstig bent uit

Baniyas, noch dat u daar geboren en getogen bent, en dat u voor uw komst naar België in Libanon heeft

verbleven. Echter, u bent er doorheen uw asielprocedure niet in geslaagd aannemelijk te maken dat u,

zoals u beweert, tot mei 2013 onafgebroken in Baniyas verbleven heeft. Er dient daarentegen

vastgesteld te worden dat u Baniyas, en bij uitbreiding Syrië, reeds langer verlaten heeft dan u beweert.

Dit blijkt uit het volgende.

U verklaart in 2012, meer bepaald een jaar na de geboorte van uw zoon A.(…) op 29 januari 2011, van

Libanon naar Syrië te zijn teruggekeerd om vervolgens op 29 mei 2013 Baniyas (Syrië) definitief te

verlaten (CGVS, pp. 3, 4 en 5). Daartussen bent u 2 keer een Spaans visums (afgeleverd na aanvragen

op 27/08/2012 en op 13/03/2013) naar Europa gereisd. De eerste keer samen met uw man en kind en

de tweede keer alleen (CGVS, pp. 11 en 12). Er kan echter geen enkel geloof worden gehecht aan uw

bewering dat u na het uitbreken van de Syrische revolutie verschillende malen vanuit Libanon terug naar

Baniyas in Syrië zou zijn teruggekeerd. Deze gang van zaken is totaal ongeloofwaardig, aangezien uit

de informatie waarover het CGVS beschikt duidelijk blijkt dat er sinds het uitbreken van de Syrische

revolutie in 2011 personen die van en naar Baniyas wensten te reizen onderworpen werden aan strenge

controles. De bevolking van Baniyas stond immers onder ‘huisarrest’ omdat ze op 10 april 2011

gedemonstreerd had tegen het regime. Er hadden zware gevechten plaatsgevonden tot mei 2011. He

hoeft geen betoog dat het zeer opmerkelijk is dat een moeder met haar jong Libanees kind en haar

Libanese man dergelijk groot risico zouden nemen om vanuit Libanon naar oorlogsgebied terug te

keren. Dit klemt des te meer nu uit uw eigen verklaringen blijkt dat, terwijl u zonder enig probleem in

Jabal Badawi te Libanon woonde, en u er een verblijfsvergunning had omdat u gehuwd was met een

Libanese man (CGVS, p. 6). U verklaart expliciet dat u, noch uw man ooit problemen hebben gehad met

de Libanese autoriteiten (CGVS, p. 8). Jullie hadden in Libanon tout court geen problemen (CGVS, pp. 6

en 7). Het is in deze context, en gelet op de gevaarlijke veiligheidssituatie in Syrië is het dan ook hoogst

merkwaardig dat u, nadat u met een visum in augustus 2012 naar Europa bent gereisd, er zelf ervoor

gekozen zou hebben om deze toch enigszins ‘comfortabele’ situatie alsnog naar Syrië terug te reizen en

dit meer bepaald naar het zeer onrustige en geviseerde Baniyas.

U beweert uiteindelijk op 29 mei 2013 Baniyas definitief te hebben verlaten (CGVS, p. 3) en dit nadat uw

man was vrijgelaten na zijn arrestatie omwille van deelname aan een demonstratie (CGVS, p. 9).

Gepolst hoe het komt dat u deze datum zo goed kent, werpt u op dat dit de dag is waarop u Syrië verliet

(CGVS, p. 3 en Verklaring DVZ dd. 08/12/2015,p. 11 punt 37). Vervolgens gepeild hoe jullie doorheen

Syrië zelf zijn kunnen reizen, stelt u dat op de dag van uw vertrek er het bloedbad in al-Beyda werd

aangericht en daarom de controle heel streng was maar u alsnog Libanon mocht betreden omdat uw

man Libanees is (CGVS, p. 9). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan

het administratief dossier is toegevoegd blijkt dat op 2 mei 2013 al- Beyda getroffen werd door een

slachtpartij onder de burgerbevolking uitgevoerd door het regulier Syrisch leger en vervolgens de

volgende dag op 3 mei 2013 ditzelfde scenario zich voortdeed in Baniyas. Het feit dat u nog tot 29 mei

2013 beweerde in Baniyas te hebben verbleven zonder melding te maken van dergelijke gruwel

bewijst andermaal het ongeloofwaardig karakter van uw verblijf in Baniyas. Het vermoeden dat u reeds

geruime jaren Baniyas heeft verlaten om zich te vestigen in Libanon wordt andermaal bevestigd.

Uit bovenstaande vaststellingen blijk dat u niet aannemelijk heeft gemaakt recent en rechtstreeks

vertrokken te zijn uit Baniyas, Syrië. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde verblijf in

Baniyas tot 29 mei 2013 kan er evenmin enig geloof worden gehecht aan uw asielrelaas dat er

onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat

u tot mei 2013 heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens

uw verklaringen in dezelfde periode in deze regio hebben voorgedaan.
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De ongeloofwaardigheid van de door ingeroepen asielmotieven wordt verder bevestigd door de

vaststelling dat u in maart 2013 legaal naar Europa bent gereisd. U verklaart zelf met uw broer H.(…)

vanuit Spanje naar België te zijn gereisd (CGVS, pp. 11 en 12). Uw broer bleef in Europa omdat hij

verblijfspapieren heeft in Frankrijk maar u zou naar Libanon zijn teruggekeerd (CGVS, p. 12). U heeft er

echter nooit asiel aangevraagd. De vaststelling dat u, die beweert Baniyas op 29 mei 2013 te hebben

verlaten omwille van een vrees voor vervolging , nagelaten heeft asiel aan te vragen terwijl u zich reeds

in maart 2013 in België bevond - nl. op een moment dat de Syrische burgeroorlog al volop aan de gang

was - , ondermijnt op ernstige wijze de geloofwaardigheid van de voor u aangehaalde vervolgingsfeiten

(CGVS, pp. 11 en 12).

Er dient nog te worden aangestipt dat uw vingerafdrukken op 19 december 2013 in Torino, Italië,

genomen werden (zie HIT EURODAC). Uzelf verklaart dat uw vingerafdrukken op 18 september 2013 in

Torino genomen werden tijdens een controle toen u op weg was naar uw broer H.(…) die toen in Rome

woonde (Verklaring DVZ dd. 08/12/2015, p.8 punt 24). Ook daar zou u geen asiel hebben aangevraagd.

U vergoelijkt het niet-indienen van een asielaanvraag door het feit dat uw man en uw kind geen visum

kregen (Verklaring DVZ dd. 08/12/2015, p. 10 punt 35). Dit biedt geen afdoende verschoning waarom u

geen asiel hebt aangevraagd, maar ondermijnt andermaal uw vrees voor vervolging en nood aan

bescherming.

In de marge dient nog te worden aangekaart dat het zeer bevreemdend is dat u enkel een kopie heeft

van de eerste pagina van uw paspoort waardoor uw ware reisweg vanuit Syrië niet kan worden

gecontroleerd (CGVS, p. 3). Het feit dat uw paspoort op 28 mei 2012 is uitgegeven in Lattakiyeh is

geenszins een bewijs dat u toen effectief in Syrië woonachtig was. U kan gemakkelijk voor deze

aanvraag over-en-weer zijn gereisd.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u gegronde

redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin

zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel

risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegt ter staving van uw asielrelaas kunnen aan deze vaststelling niets

wijzigen, aangezien er evenmin een persoonlijk risico uit blijkt. Het gaat hier immers om een kopie van

de eerste pagina uw paspoort en uw identiteitskaart. Deze documenten zijn enkel een indicatie voor uw

identiteit en uw Syrische nationaliteit, dewelke hier niet ter discussie staan.

Uit uw verklaringen kan derhalve geen element afgeleid worden dat zou kunnen aantonen dat u een

individuele vrees voor vervolging loopt. Dit geldt des te meer aangezien u er ingevolge voormelde

vaststellingen niet in slaagt uw jarenlang verblijf in Syrië ten tijde van de revolutie aan te tonen.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat het aantonen van de laatste verblijfplaats(en) binnen

en/of buiten Syrië onontbeerlijk is om uit te sluiten dat een asielzoeker ingevolge een verblijf in een

derde land en dit voor de indiening van een asielaanvraag overeenkomstig artikel 49/3 van de

Vreemdelingenwet, aldaar een verblijfsrecht dan wel reeds een vorm van humanitaire bescherming

genoot. Bijgevolg kan een asielzoeker, met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico

loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet

volstaan met een loutere verwijzing naar zijn Syrische nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn

persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt

zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw persoon onmogelijk door uitermate vage verklaringen

af te leggen betreffende uw voorgehouden verblijf in Baniyas alwaar u tot 29 mei 2013 zou hebben

verbleven. Uw verklaringen aangaande gebeurtenissen in Baniyas zijn te algemeen dat zij zich niet

onderscheiden van verklaringen door eenieder van buiten Syrië die de algemeen gekende



RvV X - Pagina 5

oorlogssituatie in Syrië tracht te omschrijven en maakt dat er geen geloof gehecht wordt aan uw recent

vertrek. Aangezien het ingevolge voorgaande vaststellingen onmogelijk is een correct beeld te krijgen

van uw recente verblijfplaatsen en leefsituatie gedurende de laatste jaren, is het evenzeer onmogelijk

een correct beeld te krijgen van een eventuele nood aan subsidiaire bescherming. Door uw gebrekkige

medewerking op dit punt verkeert het Commissariaatgeneraal in het ongewisse over waar u voor uw

aankomst in België in of buiten Syrië of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen u uw meest recente regio van verblijf verlaten heeft.

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan het CGVS weliswaar niet van de opdracht uw vrees voor vervolging of

een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen.

Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen

rechtvaardigen. Bovendien is er slechts sprake van een onderzoekplicht in hoofde van het CGVS in

zoverre u verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat

deze nader worden onderzocht. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van

herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u

overgelegde stukken dient besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die

een toekenning van een internationale beschermingsstatuut rechtvaardigen.

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat wanneer er gepeild werd naar de redenen

waarom u Libanon moest verlaten, werpt u dezelfde onveilige situatie als in Syrië op, namelijk

spanningen tussen sjiiten en soennieten in Jabal Mohsen en Tebaneh 10 minuten van uw woonplaats

Jabal Badawi (CGVS, p. 6). Dit kan bezwaarlijk als een element worden beschouwd voor een definitieve

vlucht uit Libanon temeer u aangeeft zelf noch uw man ooit problemen te hebben gekend met de

Libanese autoriteiten of anderen (CGVS, pp. 6,7 en 8). U maakt ook niet aannemelijk waarom u niet

elders in Libanon kon gaan wonen. Het hoeft geen betoog dat uw redenering dat Libanon een klein land

is, de situatie overal hetzelfde is en daarenboven u deze streek gewend bent omdat ook uw ouders daar

hebben gewoond (CGVS, p. 7) geen afdoende verschoning bieden. U had in Libanon een

verblijfsvergunning omwille van uw huwelijk met een Libanees met wie u samen een kind heeft die nota

bene de Libanese nationaliteit heeft (CGVS, p. 6 ). U maakt niet aannemelijk dat u niet in aanmerking

zou komen voor de Libanese nationaliteit via uw huwelijk met een Libanees aangezien er geen geloof

wordt gehecht aan het feit dat u maar een korte periode in Libanon zou hebben gewoond (CGVS, p. 6).

Dient nog te worden opgemerkt dat in hoofde van uw zoon A.(…) (OV 8.119.753; CG 15/22588) door

het CGVS ook een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus werd genomen. Dit geldt ook voor uw dochter D.(…) E.(…) A.(…) die

vermeld staat op uw bijlage 26.

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt dat er aan uw halfzussen R.(…) (OV 8.065.125) en Su.(…) (OV

7.981.886) door het CGVS de vluchtelingenstatus werden toegekend. Hierbij dient te worden aangestipt

dat elk dossier individueel en op zijn eigen merites wordt geanalyseerd en beoordeeld.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikelen 48/2 tot en met 48/5 en 62 van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), artikel 1 van de Conventie van Genève van

28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, de algemene motiveringsplicht, het

zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk bestuur, artikelen 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

en de materiële motiveringsplicht, stelt verzoekster niet akkoord te gaan met de in de bestreden

beslissing opgenomen weigeringsmotieven.
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Verzoekster voert aan dat zij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen op 16 juni 2016 niet goed was omwille van haar vergevorderde zwangerschap en dat

zij ten gevolge hiervan niet alle problemen heeft uitgelegd. In het verzoekschrift haalt verzoekster de

overige problemen aan – die volgens haar vooral betrekking hebben op haar echtgenoot die nog in

Turkije verblijft – die haar asielrelaas verder moeten duiden. Zo wordt in het verzoekschrift aangestipt

dat haar familie bedreigd wordt door de Alawite in Syrië en blootgesteld wordt aan bedreigingen door

Hezbollah in Libanon. Bovendien wijst verzoekster erop dat de geboortedatum van haar zoon A. foutief

werd verwerkt door het Commissariaat-generaal, nu hij op 29 januari 2012 en niet op 29 januari 2011

geboren is. Verder volhardt verzoekster in haar verklaringen aangaande haar verplaatsingen en

verblijven in Libanon en Syrië.

Met betrekking tot de subsidiaire bescherming betoogt verzoekster dat de redenering van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verkeerd is. Naar mening van

verzoekster moest het Commissariaat-generaal namelijk op basis van twee objectieve gegevens tot een

toekenning van de subsidiaire bescherming besluiten, met name (i) het feit dat de Syrische nationaliteit

en de afkomst uit Baniyas geenszins betwist wordt en (ii) dat het Commissariaat-generaal evenmin

betwist dat er in Syrië en vooral in Baniyas een uitzonderlijke situatie is waarbij de mate van het

willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

verzoekster louter door haar aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan

een ernstige bedreiging voor haar leven of haar persoon zoals bedoeld door artikel 48/4 van

vreemdelingenwet. De veiligheidssituatie blijft bijzonder complex, problematisch en ernstig, aldus

verzoekster. Hieraan wordt toegevoegd dat onduidelijkheden over de precieze periodes van verblijf

in Syrië, en in het bijzonder Baniyas, niet pertinent zijn wat betreft de subsidiaire bescherming.

In ondergeschikte orde vraagt verzoekster om de bestreden beslissing te vernietigen.

2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stukken gevoegd: de beslissing van het

Commissariaat-generaal van 23 december 2016, met inbegrip van de brief ter kennisgeving van 27

december 2016 en de aanstelling van juridische bijstand. Er worden geen nieuwe documenten gevoegd

aan het verzoekschrift.

2.3. De Raad benadrukt vooreerst dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007,

nr. 166.392). Het volstaat derhalve niet een opsomming te geven van een aantal wettelijke bepalingen

zonder te verduidelijken op welke wijze deze bepalingen geschonden zijn.

De Raad stelt vast dat verzoekster niet de minste toelichting geeft op welke manier zij artikel 48/2 van

de vreemdelingenwet geschonden acht. De Raad ziet overigens niet in hoe dit artikel zou geschonden

zijn. Immers, artikel 48/2 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die voldoet aan de in

artikel 48/3 of artikel 48/4 bedoelde voorwaarden als vluchteling of als persoon die in aanmerking komt

voor subsidiaire bescherming kan worden erkend. Het betreft echter een algemeen geformuleerd artikel,

dat het recht op asiel of op subsidiaire bescherming voor bepaalde personen omschrijft doch geenszins

een automatisme inhoudt voor personen die zich op de vluchtelingenconventie juncto artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of op artikel 48/4 van de vreemdelingenwet beroepen om asiel dan wel subsidiaire

bescherming te verkrijgen.

Bij ontstentenis van enige toelichting wordt ook de aangevoerde schending van artikel 48/5 van de

vreemdelingenwet niet in aanmerking genomen.

2.4.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag geweigerd omdat er geen

geloof gehecht kan worden aan het beweerdelijk recent en rechtstreeks vertrek uit Baniyas, Syrië en

verzoekster derhalve geen zicht biedt op haar reële verblijfsituatie waardoor de asielmotieven – die zich

daar zouden hebben voorgedaan – niet aangetoond worden, zoals uitvoerig wordt toegelicht.

2.4.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3
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van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, voldaan

(RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr.

163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september

2005, nr. 149.148). Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar niet in

staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden

beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de

formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoekster de motieven van de

bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS

21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast

dat verzoekster in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 23 december 2016 (CG nr. 1523800), op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.5.1. De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel op

de asielzoeker zelf rust. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt,

moet hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas

te staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr.

163.124; 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 dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan indien

aan de voorwaarden van artikel 48/6 van de vreemdelingenwet is voldaan. Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid weliswaar niet van de opdracht de vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, op een individuele, objectieve en onpartijdige wijze te toetsen en dit in het licht van de

onderzoeks- en samenwerkingsplicht van de commissaris-generaal (HvJ 22 november 2012, MM v.

Ierland, C-277/11, §§ 64-67). Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een erkenning of

toekenning van een internationale beschermingsstatus kunnen rechtvaardigen.

2.5.2. De Raad stelt vooreerst vast dat uit de bestreden beslissing blijkt dat aan de Syrische nationaliteit

van verzoekster niet wordt getwijfeld.

Van een asielzoeker mag echter worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties coherente,

gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt, en dat hij de feiten die de aanleiding vormden voor zijn

vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op

een zorgvuldige, nauwkeurige, coherente en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het

onderzoek, zodat op grond ervan kan worden nagegaan of er met betrekking tot de asielzoeker

aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie, hetgeen in casu niet het geval is zoals blijkt uit de motieven van de

bestreden beslissing.

Uit de bestreden beslissing blijkt tevens dat verzoekster gehuwd is met een Libanees onderdaan, haar

kind in Libanon geboren werd en de Libanese nationaliteit heeft, uit haar verklaringen blijkt dat zij zonder

enig probleem in Jabal Badawi te Libanon woonde, er een verblijfsvergunning had, en zij niet

aannemelijk maakt dat zij onafgebroken in Syrië heeft verbleven, zoals omstandig wordt toegelicht.

De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift niet de minste concrete poging

onderneemt om de motieven zoals opgenomen in de bestreden beslissing, die steun vinden in het

administratief dossier en op grond waarvan wordt besloten tot de ongeloofwaardigheid van het door

hem uiteengezette asielrelaas, te verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoekster toe om deze

motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar

zij evenwel geheel in gebreke blijft. Zij komt immers in wezen niet verder dan het louter volharden in

haar asielrelaas, het poneren van een vrees voor vervolging en het bekritiseren en tegenspreken van de
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gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wat evenwel

bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee zij er aldus niet in slaagt hoger

aangehaalde motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten, noch een gegronde vrees voor

vervolging aannemelijk te maken.

Waar verzoekster in haar verzoekschrift aanvoert dat er een fout gebeurde bij het Commissariaat-

generaal met de geboortedatum van haar zoon A. – die geboren zou zijn op 29 januari 2012 en niet op

29 januari 2011 – merkt de Raad op dat dit een louter materiële vergissing betreft, die evenwel geen

afbreuk doet aan de overige overwegingen en vaststellingen uit de bestreden beslissing die nog steeds

overeind blijven.

In de mate verzoekster stelt dat haar familie door de “Alawite” bedreigd werd in Syrië en in Libanon door

Hezbollah, merkt de Raad op dat zij niet verder komt dan blote beweringen en daarmee de

verschillende motieven van de bestreden beslissing niet ontkracht of weerlegt.

Waar verzoekster in het verzoekschrift nog argumenteert dat verwerende partij een foute redenering

maakte met betrekking tot de subsidiaire bescherming, daar deze zich diende te baseren op het

gegeven dat (1) de Syrische nationaliteit en afkomst uit Baniyas van verzoekster niet ter discussie staat

en (2) dat het Commissariaat-generaal erkent dat er in Syrië en vooral in Baniyas een uitzonderlijke

situatie voorhanden is waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoekster louter door haar aanwezigheid

aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging voor haar leven of haar

persoon zoals bedoeld in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wijst de Raad erop dat aan verzoekster

haar Syrische nationaliteit niet wordt getwijfeld, doch zij niet aannemelijk maakt dat zij nood heeft aan

internationale bescherming nu zij niet betwist gehuwd te zijn met een Libanees onderdaan, zonder

problemen in Libanon woonde, en niet aannemelijk maakt dat zij recent in Syrië woonde.

2.6. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. De Raad stelt vast dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden

beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier en dat verzoekster de kans

kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen.

De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekster op een individuele wijze beoordeeld

en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het

zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

2.7. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.8. In acht genomen wat vooraf gaat, is de Raad van oordeel dat verzoekende partij geen argumenten,

gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Dienvolgens kan in hoofde van

verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

2.9. Waar verzoekster vraagt om, in uiterst ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen

en het dossier terug te verwijzen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen voor bijkomend onderzoek, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om redenen

vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan dat er een

substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden

hersteld, noch toont zij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan

komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te

moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden

ingewilligd.

Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf april tweeduizend zeventien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


