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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 26.184 van 22 april 2009
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 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 ingediend op 6 juni 2008.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 26 februari 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20
maart 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. DENYS en van
attaché E. DEWIL, 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 5 juli 2006 en heeft zich vluchteling verklaard op 10 juli 2006.

1.2. Op 18 juli 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 19 juli 2006. Hij werd gehoord op 30
augustus 2006.

1.3. Op 6 oktober 2006 besloot de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Verzoeker diende een schriftelijke
verklaring in op 18 oktober 2006.
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1.4. Op 9 november 2006 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 10 november 2006
aangetekend verzonden en luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
U verklaarde de Syrische nationaliteit te bezitten, Assyrisch en katholiek te zijn. U bent
geboren in 1959 en gehuwd met (M.C.) (O.V. 5.442.090) sinds 1988. Samen hebben jullie vier
kinderen: (M.), (R.), (A.), (G.). U zou Syrië dienen te ontvluchten zijn naar aanleiding van de
arrestatie van uw echtgenote. U zou sinds 10/10/1987 lid zijn geweest van de
Communistische Partij-Politburo (CP-PB). U gaf aan dat u binnen een cel van vijf mensen
actief was en dat jullie geregeld pamfletten gingen verspreiden en opplakken. Uw echtgenote
zou in mei 2000 ook lid van de partij zijn geworden. Zij had een schoonheidssalon en kwam zo
in contact met veel vrouwen. Het was de bedoeling dat uw echtgenote zou proberen om
andere klanten te overhalen eveneens lid te worden van de partij. Eén van deze klanten zou
haar echter verraden hebben waardoor ze werd opgepakt op 11/12/2002. Diezelfde dag werd
u tijdens uw werk opgebeld door uw chef (S.) – die eveneens aan het hoofd stond van uw cel
binnen de partij – en hij wist u te vertellen dat de autoriteiten op het bureau naar u op zoek
waren geweest. U ging vervolgens naar huis. Daar vernam u van uw buurman dat uw vrouw
was gearresteerd. Vervolgens ging u naar de oom van uw vrouw, ene (A.J.), die u bij een
priester bracht uit een nabijgelegen dorp. Drie dagen later kwam (A.) u terug opzoeken en u
vertellen dat uw vrouw was vrijgelaten maar nog onder controle stond en dat ze op zoek naar
u waren. In de nacht van 19/12/2002 vertrok u samen met de priester naar een advocaat in
Homs die u kende. Hij hielp u de volgende dag de Syrisch-Libanese grens over te steken. In
Libanon zocht u uw neef (K.Y.) op, die een job voor u regelde. U bleef vervolgens ongeveer 3
jaar en 6 maanden in Libanon wonen en werken. In Libanon vernam u dat uw vrouw naar
Europa was gevlucht, samen met de jongste twee kinderen. U verklaarde dat de smokkelaar
uw vrouw had gezegd dat het niet mogelijk was om met vier kinderen naar Europa te vluchten.
De oudste twee kinderen verbleven nog in Syrië, bij uw moeder. Uw oudste zoon werd door
de veiligheidsdiensten op school ondervraagd over uw verblijfplaats. Dit alles vernam u via uw
neef (K.), die contact onderhield met uw broer in Syrië. Eind 2005 kwamen uw oudste twee
kinderen op legale wijze naar België. U vertrok zelf op 11/06/2006 uit Libanon en ging via
Syrië naar Turkije. Vervolgens kwam u via Bulgarije, Joegoslavië, Oostenrijk, en Duitsland
naar België om uw vrouw en kinderen te vervoegen. U verklaarde dat u hiervoor gebruik
maakte van twee vervalste paspoorten. U vroeg op 10/07/2006 asiel aan in België. Uw vrouw
heeft in België asiel aangevraagd op 12/03/2003.
In het kader van uw asielaanvraag legde u uw identiteitskaart voor.
B. Motivering
Niettegenstaande de initiële ontvankelijkheidsbeslissing van het Commissariaat-generaal
(CGVS) dient nu, na een grondig heronderzoek van de stukken uit uw administratief dossier
en na lezing van de door u ingediende vragenlijst (dd. 18/10/2006) te 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.
U verklaarde op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u niet langer in Syrië kon blijven
omdat uw vrouw werd gearresteerd (gehoorverslag DVZ, p.13). Ook op het CGVS verklaarde
u dat u diende te vluchten naar aanleiding van de arrestatie van uw echtgenote
(gehoorverslag CGVS, p.8). Hieruit dient te worden opgemaakt dat u uw asielrelaas baseert
op de asielmotieven van uw echtgenote. Er dient echter te worden opgemerkt dat het CGVS
oordeelde dat uw echtgenote de hoedanigheid van vluchteling niet kon worden toegekend,
omdat haar geloofwaardigheid in het gedrang was. Immers, uw echtgenote zou zijn
gearresteerd omwille van haar activisme voor de partij, zo verklaarde ook zij. Ze slaagde er
echter niet in om aannemelijk te maken dat ze zou actief zijn geweest voor de partij CP-PB,
waardoor ook haar verklaringen dat ze omwille van haar politiek activisme problemen zou
hebben gekregen hun geloofwaardigheid verliezen. Bovendien werden nog bijkomende
tegenstrijdigheden en ongerijmdheden vastgesteld in haar asielrelaas (zie kopie van
beslissing echtgenote in bijlage in administratief dossier). Deze beslissing van het CGVS werd
bevestigd door de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen (VBC) op 14/02/2006. Gezien
het asielrelaas van uw echtgenote niet geloofwaardig is en u zich steunt op haar arrestatie
komt bijgevolg ook de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het gedrang.
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Deze appreciatie wordt onderstreept door het feit dat u erg vaag bleef over bepaalde
essentiële elementen binnen het asielrelaas. U gaf dus aan dat ze u kwamen zoeken naar
aanleiding van de arrestatie van uw echtgenote. U verklaarde dat zij werd gearresteerd omdat
één van de klanten van haar kapsalon haar had verklikt waardoor zij werd aangehouden
(gehoorverslag CGVS, p.8). Toen u werd gevraagd wie uw vrouw heeft verklikt verklaarde u
dat volgens de oom van uw vrouw, uw vrouw één van haar klanten verdenkt, maar dat er niet
werd gezegd wie (gehoorverslag CGVS, p.9). Toen u werd gevraagd of uw vrouw weet wie
haar verklikt heeft, verklaarde u dit niet te weten en gaf u weerom aan dat ze één van haar
klanten verdenkt zonder verdere verduidelijking. Toen werd opgemerkt dat het toch wel
bevreemdend is dat jullie dit hier in België niet met elkaar besproken zouden hebben,
verklaarde u dat jullie vooral haar arrestatie met elkaar hebben besproken maar het niet
hebben gehad over degene die hiervoor verantwoordelijk zou zijn (gehoorverslag CGVS, p.9).
Het is echter uiterst bevreemdend dat u uw vrouw hierover niet zou hebben aangesproken, dit
zou immers aan de basis liggen van haar problemen en de uwe. Toen u vervolgens werd
gevraagd hoe regelmatig en tot wanneer ze zich is moeten gaan aanmelden verklaarde u dat
niet zeker te weten, enkel te vermoeden dat ze zich 1 keer per maand diende aan te melden,
maar voegde u er tegelijkertijd aan toe niet te weten tot wanneer ze zich diende te gaan
aanmelden en dat jullie dit niet in detail hebben besproken (gehoorverslag CGVS, p.9). Het is
weinig geloofwaardig dat u deze problemen van uw echtgenote met de autoriteiten niet zou
hebben besproken met haar gezien de relevantie hiervan.
Voorts dient ook te worden opgemerkt dat uw vervolgingsvrees erg speculatief is van aard. U
verklaarde dat u vreest te zullen worden aangehouden omdat ze uw vrouw hebben
gearresteerd omwille van haar lidmaatschap van de communistische partij CP-PB. U gaf
verder aan dat als een vrouw lid is, de echtgenoot ook beschouwd wordt als zijnde een lid van
de partij (gehoorverslag CGVS, p.8). Toen u werd gevraagd of ze op de hoogte zijn van uw
politiek activisme, ja dan neen, verklaarde u dat ze u verdenken zonder uitsluitsel te kunnen
geven of de autoriteiten al dan niet op de hoogte zijn van uw activisme of partijlidmaatschap
(gehoorverslag CGVS, p.8). Toen u werd gevraagd of de autoriteiten uw echtgenote ook
hebben verteld hoe ze weten dat u lid bent van de partij verklaarde u dat ze misschien niet
weten dat u lid bent van de partij maar dat ze misschien gewoon uw vrouw onder druk hebben
gezet opdat ze dit zou toegeven. Uit dit alles dient het speculatieve karakter van uw
vervolgingsvrees te worden afgeleid. U beschikt over geen concrete indicaties waaruit blijkt
dat de autoriteiten daadwerkelijk van uw politiek activisme of partijlidmaatschap op de hoogte
zijn en dat u hierdoor een ernstig risico op vervolging loopt.
U vervolgde met te stellen bij terugkeer naar Syrië een gevangenisstraf van wel twintig jaar te
vrezen (gehoorverslag CGVS, p.9). In dient kader dient te worden opgemerkt dat de
autoriteiten wel over concrete indicaties beschikten aangaande het partijlidmaatschap van uw
echtgenote en dat ze haar (weliswaar onder voorwaarden) na drie dagen lieten gaan. Het is
dan ook weinig overtuigend dat u een risico zou lopen op een detentie van 20 jaar, louter en
alleen omdat ze veronderstellen dat u zelf ook lid bent van de partij. Deze verklaringen
aangaande uw vervolgingsvrees zijn bevreemdend en ondergraven verder uw
geloofwaardigheid.
Verder dient te worden opgemerkt dat u nog erg vaag bleef over andere relevante elementen
binnen uw asielrelaas. Zo verklaarde u dat zelfs een van uw kinderen, meerbepaald Michael,
werd ondervraagd om te weten waar u en uw vrouw zich bevonden. U kon echter niet
toelichten wanneer dit zou zijn gebeurd, hoeveel keer of wat er toen precies zou zijn gebeurd
(gehoorverslag CGVS, p.10). Deze vage verklaringen en beperkte opvolging van uw
beweerde problemen doen verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Het is immers
bevreemdend dat u dit alles niet weet aangezien u met uw kinderen samen in België bent en u
niet met uw kinderen zou hebben gesproken over wat hen precies is aangedaan door de
autoriteiten toen ze naar jullie op zoek waren.
U verklaarde dat uw ouders en schoonouders werden lastig gevallen door de autoriteiten maar
u kon ook dit niet nader toelichten, u kon niet aangeven wanneer of hoeveel keer dit zou zijn
gebeurd (gehoorverslag CGVS, p.10). U verklaarde verder wel dat u vernomen heeft dat uw
moeder genoeg heeft van het feit dat de autoriteiten voortdurend langskomen (gehoorverslag
CGVS, p.11). Dit valt dan weer niet te rijmen met uw eerdere verklaringen. Toen u in het begin
van het gehoor werd gevraagd of u op directe of indirecte wijze nog nieuws heeft ontvangen
uit Syrië, verklaarde u dat u heeft vernomen dat alles goed gaat met uw ouders, zonder meer
(gehoorverslag CGVS, p.3). Toen u met deze verklaringen werd geconfronteerd beweerde u
dat u bedoelde dat alles goed ging met de gezondheid van uw moeder maar dat de
veiligheidsagenten wel nog langskomen (gehoorverslag CGVS, p.11). Dit is weinig
overtuigend, het is niet aannemelijk dat u niet aanhaalde dat de autoriteiten uw moeder nog
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komen lastigvallen toen u werd gevraagd of u nieuws heeft vernomen uit Syrië gezien de
relevantie van dit nieuws. Al deze vage en ongerijmde verklaringen over de inspanningen die
de autoriteiten zouden hebben ondernomen om u te vinden en de beperkte opvolging van uw
beweerde problemen doen verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid.
Tenslotte kan ook nog worden gewezen op ongerijmde verklaringen aangaande uw
reisdocumenten en reisroute. Zo verklaarde u op het CGVS dat u om naar België te komen
gebruik maakte van een tweede vervalst paspoort en dat de smokkelaar uw vertelde dat de
naam op het paspoort (J.S.S.) is en de naam van de moeder (F.) (gehoorverslag CGVS, p.5).
Op DVZ had u echter verklaard behalve de kleur geen verdere gegevens te kennen
aangaande dit paspoort (gehoorverslag DVZ, p.12). Bij confrontatie verklaarde u dat ze u op
DVZ niet hebben gevraagd hoe u Turkije heeft verlaten. Dit is echter niet afdoende om deze
tegenstrijdigheid te vergoelijken, u was immers zeer expliciet in uw verklaringen bij DVZ toen u
er stelde behalve de kleur geen verdere gegevens te kennen van dit paspoort. Ook verklaarde
u op het CGVS dat u via Bulgarije, (ex-) Joegolslavië, Oostenrijk en Duitsland naar België
kwam (gehoorverslag CGVS, p.5). Uit het verhoorverslag van DVZ bleek dat u echter toen niet
in staat was om verdere uitleg te geven over uw reisweg van Turkije naar België
(gehoorverslag DVZ, p.12).
Gezien al het bovenstaande dient er te worden vastgesteld dat er geen geloof meer kan
worden gehecht aan uw asielrelaas. Bijgevolg dient te worden besloten dat u er niet in
geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een
reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire
bescherming aannemelijk te maken.
Uw identiteitskaart kan niets afdoen aan bovenstaande appreciatie, uw identiteitsgegevens
worden in bovenstaande motivering immers niet in twijfel getrokken.
Zoals in een bovenstaande paragraaf reeds opgemerkt werd, werd er ook in hoofde van uw
echtgenote een weigeringsbeslissing genomen.
C. Conclusie
Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u noch als vluchteling
in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend, noch voor subsidiaire
bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt.”

2. Ten gronde.

2.1. In het verzoekschrift van 28 november 2006, voert verzoeker in een enig middel,
afgeleid uit de schending van artikel 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) en de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, meer bepaald de zorgvuldigheidsplicht, aan dat de Commissaris-
generaal geenszins gemotiveerd heeft waarom hij niet in aanmerking komt voor
subsidiaire bescherming. Wat betreft de vluchtelingenstatus, stelt verzoeker dat de
Commissaris-generaal bij zijn motivering niet mag verwijzen naar de beslissing
inzake de asielaanvraag van verzoekers echtgenote, gelet op het nog steeds
hangende beroep bij de Raad van State tegen haar weigeringsbeslissing. Verzoeker
onderneemt een poging om de verschillende motieven van de bestreden beslissing te
weerleggen, in het bijzonder wat betreft het feit dat hij erg vaag blijft over bepaalde
essentiële elementen, zijn vervolgingsvrees speculatief van aard is, hij vage
verklaringen aflegt en hij geen uitvoerige details kan geven over de inspanningen die
de autoriteiten hebben ondernomen om hem te vinden. Verzoeker verwijst ook naar
het risico op een zware gevangenisstraf die hij loopt bij een terugkeer naar Syrië
omdat hij onwettig het land verlaten heeft/ervan verwijderd blijft en hij als christen tot
een minderheid behoort. Door het verlaten van zijn werkplaats bij de overheid, loopt
verzoeker bovendien het risico om strafrechtelijk beteugeld te worden in Syrië.

2.2. In het verzoekschrift tot voortzetting van 6 juni 2008, herneemt verzoeker de inhoud
van het zijn verzoekschrift en stelt hij sinds het indienen van zijn beroep bijkomende
informatie te hebben vernomen van zijn moeder die hem ten stelligste een terugkeer
afraadt omdat het zeer gevaarlijk is en dat de Moukhabarat familie en vrienden niet
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met rust laat. Zij zouden ook het huis zijn binnengedrongen en hebben het
geconfisqueerd.

2.3. In een repliek op de nota van de verwerende partij waarbij een nieuw stuk werd
toegevoegd, met name een Cedoca-verslag van 13 maart 2007, stelt verzoeker dat
zijn identiteit niet wordt betwist, noch zijn jarenlang verblijf in Libanon, noch het feit
dat hij zonder paspoort en bijgevolg onwettig Syrië heeft verlaten, noch dat hij
Assyriër is en bijgevolg tot een etnische, godsdienstige en taalkundige minderheid
behoort. Volgens verzoeker bepaalt het Syrische Strafwetboek dat iemand tot een
zware gevangenisstraf kan veroordeeld worden indien hij onwettig het land verlaat of
er onwettig van verwijderd blijft en, indien hij in die omstandigheden terugkeert, en hij
tot een minderheid behoort, zoals het geval is, de strafmaat hiermee rekening houdt
en hij tot een disproportionele straf veroordeeld wordt. Daar verzoeker christen is,
loopt hij eveneens het gevaar vervolgd te worden wegens het aanzetten tot
handelingen die de godsdienstige spanningen opdrijven, wat op zichzelf een
gegronde vrees voor vervolging kan uitmaken, zodat het bijgevolg in dit verband zelfs
niet ter zake is of de vluchtmotieven van verzoeker in verband met zijn activiteiten bij
de communistische partij geloofwaardig zijn of niet. Verzoeker onderstreept nog dat
hij rijksambtenaar is en zich schuldig heeft gemaakt aan een bijkomend misdrijf,
namelijk het verlaten van zijn werkplaats. Ter ondersteuning van zijn stelling verwijst
verzoeker naar een arrest van de Raad van State van 22 juni 2000, nummer 88.205
en een beslissing van de Vaste Beroepscommissie, waarbij een christen uit dezelfde
streek om deze redenen als vluchteling werd erkend (4 maart 1992, 92/040/F080).
Verzoeker loopt bovendien het risico van vervolging en een disproportionele straf
wegens de misdrijven voorzien in de artikelen 285 en 287 van het Strafwetboek.
Onder de verwijzing naar de mensenrechten in Syrië (Syrian Human Rights
Committee 2008), vraagt verzoeker in ondergeschikte orde de subsidiaire
bescherming toe te kennen op grond van artikel 48/4, §2, b van de
Vreemdelingenwet. Ter ondersteuning van de elementen aangehaald in zijn verzoek
tot voortzetting, namelijk de informatie van zijn moeder dat de familie wordt
lastgevallen, verwijst verzoeker naar een getuigenverklaring, gedateerd 14 maart
2009, van een echtpaar dat in de zomer van 2007 en in december 2008 met de
familie van verzoeker heeft gepraat. Verzoeker meent dat de schriftelijke
getuigenverklaring, overeenkomstig artikel 39/76 van de Vreemdelingenwet, mee in
overweging moet worden genomen omdat verzoeker deze niet eerder kon inroepen,
de feiten waarnaar ze verwijzen reeds opgenomen zijn in het verzoekschrift en de
getuigenverklaring van die aard is dat ze op zekere wijze het gegrond karakter van
het beroep kan aantonen.

2.4. Daargelaten de vraag of de ingediende getuigenverklaring al dan niet als een nieuw
element kan worden aanzien in de zin van artikel 39/76 van de Vreemdelingenwet,
stelt de Raad vast dat de getuigenverklaring opgesteld is in een andere taal dan deze
van de rechtspleging en dat ze niet vergezeld is van een voor eensluidend verklaarde
vertaling. Gelet op artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006
houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt het
stuk derhalve niet in overweging genomen. Het met dit onderdeel samenhangende
verzoek om een prejudiciële vraag moet niet worden gesteld.

2.5. De Raad beschikt inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij
het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve
rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp
tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de
devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de
feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van haar
declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van
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vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut,
aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig
ongeacht het motief waarop de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op
afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-
vluchteling (niet) beantwoordt aan de erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel
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).
Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.6. Blijkens verzoekers verklaringen, zoals weergegeven in het gehoorverslag en
samengevat in de bestreden beslissing, zou hij sinds 10/10/1987 lid zijn geweest van
de Communistische Partij-Politburo (CP-PB). Zijn echtgenote zou in mei 2000 ook lid
van de partij zijn geworden en, verraden door een klant, werd zij opgepakt op
11/12/2002. Diezelfde dag werd verzoeker tijdens zijn werk opgebeld door zijn chef
(S.) – die eveneens aan het hoofd stond van de cel binnen de partij – en hij wist
verzoeker te vertellen dat de autoriteiten op het bureau naar hem op zoek waren
geweest. Drie dagen later werd zijn echtgenote vrijgelaten maar zij stond nog onder
controle. In de nacht van 19/12/2002 vertrok verzoeker samen met een priester naar
een advocaat in Homs die hij kende. Hij hielp verzoeker de volgende dag de Syrisch-
Libanese grens over te steken. In Libanon zocht verzoeker zijn neef op, die een job
voor hem regelde. Verzoeker bleef vervolgens ongeveer 3 jaar en 6 maanden in
Libanon wonen en werken. In Libanon vernam hij dat zijn vrouw naar Europa was
gevlucht, samen met de jongste twee kinderen. Eind 2005 kwamen de oudste twee
kinderen op legale wijze naar België. Verzoeker vertrok zelf op 11/06/2006 uit
Libanon en ging via Syrië naar Turkije. Hij verklaarde hiervoor gebruik te hebben
gemaakt van twee vervalste paspoorten. Verzoeker vroeg op 10/07/2006 asiel aan in
België. Zijn echtgenote heeft in België asiel aangevraagd op 12/03/2003.

2.7. Wat betreft de asielaanvraag van verzoekers echtgenote, stelt de Raad vast dat de
Commissaris-generaal oordeelde dat aan verzoekers echtgenote de hoedanigheid
van vluchteling niet kon worden toegekend. Verzoekers echtgenote slaagde er niet in
haar lidmaatschap en activisme voor de partij aannemelijk te maken, gelet op de
lacunes en pertinente fouten in haar kennis over de partij en haar tegenstrijdige
verklaringen. Zo verzoeker opmerkt dat een motief dat verwijst naar een andere
beslissing die niet definitief is, geen geldig motief is, wijst de Raad erop dat de
weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal werd bevestigd door de Vaste
Beroepscommissie voor vluchtelingen bij beslissing nr. W11.164 van 14 februari 2006
en dat het cassatieberoep bij de Raad van State afgewezen werd op 30 januari 2007.
Derhalve heeft de beslissing kracht van gewijsde en een definitief karakter
verworven. De ongeloofwaardigheid van de asielaanvraag van verzoekers
echtgenote staat thans vast en ondermijnt in ernstige mate verzoekers eigen
geloofwaardigheid vermits de aanhouding van zijn echtgenote de aanleiding was voor
zijn beweerde vlucht naar Libanon.

2.8. De Raad benadrukt dat van een kandidaat-vluchteling mag verwacht worden dat
deze, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielaanvraag, de
feiten die de oorzaak waren van zijn vlucht uit het land van herkomst nauwkeurig,
zorgvuldig en op een coherente en geloofwaardige manier weergeeft aan de
overheden, bevoegd om kennis te nemen van de asielaanvraag, zodat op grond
van dit relaas kan worden nagegaan of er in hoofde van de kandidaat-vluchteling
aanwijzingen bestaan om te besluiten tot het bestaan van een gevaar voor
vervolging in de zin van de Conventie van Genève (RvS 22 januari 2003, nr.
114.816; RvS 12 januari 2005, nr. 139.148). Naast de vastgestelde
ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van zijn echtgenote, merkt de Raad op dat
verzoeker er evenmin in geslaagd is een coherent, plausibel en geloofwaardig
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asielrelaas naar voren te brengen. Verzoekers verklaringen staan niet alleen bol van
vage verklaringen en speculaties, hij kan ook geen enkel begin van bewijs aanreiken
waaruit blijkt dat hij aangesloten is bij de CP-PB, terwijl hij beweert thuis veel attesten
te hebben (gehoor CGVS 1, p. 7-12), en dat hij omwille van zijn activiteiten voor die
partij gezocht wordt door de Syrische autoriteiten. Zo van een kandidaat-vluchteling
redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij een bepaalde kennis heeft over de feiten
die de aanleiding hebben gegeven tot de vlucht uit zijn land van herkomst, stelt de
Raad vast dat verzoeker de arrestatie van zijn vrouw aanvoert als vluchtaanleiding
doch dat hij slechts een zeer beperkte kennis heeft omtrent de vragen wie zijn vrouw
verklikt heeft en wanneer en hoe regelmatig verzoekers vrouw zich diende aan te
melden bij de autoriteiten. Verzoekers verweer dat er in een uiterst autoritair regime
nauwelijks over politieke activiteiten wordt gesproken, omwille van het feit dat hoe
minder mensen weten van elkaar, hoe minder de autoriteiten kunnen te weten komen
van elkaar, en dat het ook mogelijk is dat verzoekers vrouw zeer onaangename
gebeurtenissen heeft meegemaakt tijdens de ondervragingen waar ze bijgevolg liever
niet over wil spreken, kan door de Raad niet aanvaard worden. Het is immers niet
aannemelijk dat verzoeker deze zaken niet zou hebben besproken met zijn
echtgenote, gezien de arrestatie (na de verklikking) en de aanmeldingen bij de
autoriteiten de oorzaak van verzoekers vlucht waren en het feit dat verzoeker 4 jaar
lang gescheiden van zijn vrouw en kinderen leefde. Het argument dat zijn vrouw
mentaal en cultureel nog niet kan worden beoordeeld als een persoon die hier
gewoon is te leven en dat er van haar dus geen normale communicatie met derden
kan worden verwacht, kan door de Raad niet ernstig worden genomen. Het betreft in
casu immers de communicatie tussen man en vrouw zodat verzoeker bezwaarlijk kan
worden beschouwd als een derde waarmee communicatieproblemen zouden kunnen
rijzen. De Raad wijst erop dat deze elementen wel degelijk essentieel zijn, gelet op
het feit dat de arrestatie van verzoekers echtgenote de rechtstreekse vluchtaanleiding
vormde voor verzoeker, en dat het schuldig blijven van antwoorden op essentiële
vragen, nogmaals het ongeloofwaardig karakter van zijn relaas bevestigt. Verzoeker
legt verder ook zeer vage verklaringen af over de ondervraging van zijn zoon en het
lastigvallen van zijn familie. Zo hij zijn gebrekkige kennis wijt aan het feit dat hij enkel
informatie heeft verkregen via zijn neef en dat hij bovendien nog niet over de
ondervraging gesproken heeft met zijn zoon (CGVS 30 augustus 2006 p. 10 en 11),
is de Raad van mening dat het, gelet op de grote impact van de gebeurtenissen op
het leven van het kind, totaal ongeloofwaardig is dat verzoeker geen enkele poging
heeft ondernomen om met zijn zoon over de feiten te praten. Ook het verweer dat
verzoeker geen uitgebreid contact had met zijn thuisland omdat telefoons en
briefwisseling gecontroleerd worden door de autoriteiten, houdt geen steek, vermits
verzoeker er wel in slaagde contact te onderhouden met zijn neef. Bovendien is het in
dit kader ook merkwaardig dat twee van de kinderen legaal naar België kwamen,
hetgeen haaks staat op de bewering dat verzoekers familie eveneens wordt/werd
lastiggevallen. Gelet op deze vaststellingen kan geen enkel geloof meer gehecht
worden aan verzoekers relaas over zijn vlucht naar Libanon in 2002 omwille van zijn
vrees voor vervolging vanwege de Syrische autoriteiten.

2.9. Overigens wijst de Raad erop dat verzoeker, met uitzondering van een
identiteitskaart, geen enkel begin van bewijs voorlegt dat hij tewerkgesteld was als
rijksambtenaar in Syrië, en dat hij meer dan drie jaar illegaal in Libanon zou hebben
gewoond en gewerkt. Het is ook totaal ongeloofwaardig dat een Syriër op de vlucht
uitgerekend naar Libanon zou vluchten, gelet op de massale aanwezigheid van de
Syrische veiligheidsdiensten in die periode, zoals algemeen geweten is, en dat hij 3
jaar later het risico zou nemen om via Syrië naar Turkije te vluchten. Verzoekers
bewering dat hij door de partij en zijn broer werd geholpen, wijzigt niets aan deze
vaststelling. Derhalve hecht de Raad geen geloof aan de bewering dat verzoeker
gedurende meer dan drie jaar illegaal in Libanon verbleef.
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In het licht van bovenvermelde vaststellingen kan ook geen enkel geloof meer
gehecht worden aan verzoekers verklaringen dat zijn familie in Syrië nog altijd wordt
lastiggevallen, dat de veiligheidsdiensten zijn huis zouden zijn binnengedrongen of
dat het huis in beslag werd genomen omwille van het beweerde lidmaatschap van
hem en zijn vrouw van de communistische partij.

2.10. De Raad stelt verder vast dat verzoeker ook geen enkel begin van bewijs indient die
het mogelijk moet maken zijn reisweg te verifiëren en dat hij ongerijmde verklaringen
aangaande zijn valse reisdocumenten heeft afgelegd. Op de Dienst
Vreemdelingenzaken kende hij enkel de naam van één van de twee vervalste
paspoorten en kon hij geen verdere uitleg geven over zijn reisweg van Turkije naar
België (DVZ p. 12) terwijl hij op het Commissariaat-generaal wel in staat bleek
gedetailleerde informatie te geven. Verzoeker onderneemt geen enkele poging om
deze ongerijmdheden te verklaren zodat dit motief van de bestreden beslissing door
de Raad worden overgenomen. Daarenboven is het onaanvaardbaar dat verzoeker
blijkens zijn verklaringen in het bezit blijkt te zijn van een geldig Syrisch paspoort (DVZ
p.6) en dat hij dit document niet voorlegt. Doordat verzoeker dit document niet voorlegt,
terwijl hij dit wel zou kunnen vermits hij contact heeft met zijn familie in Syrië, kan niet
worden nagegaan of verzoeker al dan niet legaal het land verliet en maakt hij het
derhalve niet aannemelijk illegaal vanuit Libanon, via Syrië naar België te zijn gevlucht.

2.11. Gelet op bovenstaande vaststellingen, kan de Raad geen geloof hechten aan
verzoekers vrees om zwaar(der) gestraft te worden omwille van het feit dat hij op
illegale wijze het land heeft verlaten of ervan verwijderd blijft of omdat hij als
rijksambtenaar zijn werkplaats heeft verlaten. De Raad wijst op het manifest
ongeloofwaardig relaas van verzoeker en het feit dat hij, met uitzondering van zijn
identiteitskaart, geen enkel begin van bewijs indient, dus ook niet van een illegaal
vertrek en van het feit dat hij rijksambtenaar zou zijn geweest. Waar hij bijkomend
stelt dat hij ook kan vervolgd worden wegens het aanzetten tot handelingen die de
godsdienstige spanningen opdrijven, wat op zichzelf een gegronde vrees voor
vervolging kan uitmaken, zodat het bijgevolg in dit verband zelfs niet ter zake is of de
vluchtmotieven van verzoeker in verband met zijn activiteiten bij de communistische
partij geloofwaardig zijn of niet, is de Raad van oordeel dat, gelet op de vaststellingen
in casu enerzijds en het feit dat uit het Nederlands ambtsbericht, waar de Cedoca-
nota naar verwijst, blijkt dat “leden van religieuze minderheden (…) niet louter
vanwege hun religieuze achtergrond door de autoriteiten (worden) vervolgd”,
“volgens internationale waarnemers geen bewijzen (zijn) dat er van vervolging van
christenen in het dagelijks leven in Syrië sprake zou zijn”, en “economische onvrede
en gebrek aan vooruitzichten (…) tot een vooral in het noord-oosten van Syrië
onveranderlijk hoge emigratiedruk leiden” anderzijds, verzoeker zich beperkt tot een
bewering die geen steun vindt in de elementen van zijn relaas en het ambtsbericht.
Bovendien is het louter behoren tot de christelijke minderheid, niet voldoende om aan
te nemen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A
(2) van het Vluchtelingenverdrag koestert bij een eventuele terugkeer. Uit de Cedoca-
nota blijkt dat indien men over een uitgesproken politiek profiel beschikt, indien men
geseind staat met een reisverbod, de kans groot is dat men terzijde zal genomen
worden voor ondervraging met betrekking tot de reden van de uitreis, hetgeen in casu
niet het geval is. De verwerende partij stelt dan ook terecht dat indien verzoeker ter
zijde zou genomen worden, hij gestraft kan worden met een gevangenisstraf van 3
maanden en een geldboete van 500 lira. De Raad merkt nog op dat uit het
voornoemd ambtsbericht tevens blijkt dat er ten aanzien van Syrische asielzoekers
ook in andere landen geen speciaal beleid wordt gevoerd, rekening houdende met
verschillende categorieën of bevolkingsgroepen, maar dat het individuele risico van
iedere asielaanvrager, dat hij of zij bij verwijdering naar Syrië zou lopen, wordt
onderzocht. Verzoekers verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State en de
Vaste Beroepscommissie is niet dienend aangezien iedere asielaanvraag individueel
moet worden onderzocht. Verzoeker toont derhalve niet aan dat hij bij een eventuele
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terugkeer naar Syrië het slachtoffer dreigt te worden van een disproportionele straf
omwille van zijn verblijf in het buitenland, een illegaal vertrek en/of het aanvragen van
asiel in een derde land.

2.12. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor
vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van
de Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

2.13. 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 vast dat verzoeker de Commissaris-generaal verwijt nergens te hebben
gemotiveerd waarom de subsidiaire bescherming niet wordt toegekend, doch dat
verzoeker zelf geen concrete elementen aanbrengt waarom hij een reëel risico op
ernstige schade zou lopen. Het indienen van rapporten van het Syrian Human Rights
Committee, waaruit blijkt dat er in Syrië sprake is van willekeurige detenties waarbij
mishandelingen voorkomen, is niet voldoende. Dit risico dient immers in concreto te
worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke. Voor zover verzoeker zich
beroept op de elementen die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas, merkt de
Raad op dat naar aanleiding van bovenstaand onderzoek 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 art. 48/4, §2, b van de Vreemdelingenwet.

2.14. In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, heeft de Commissaris-generaal de
zorgvuldigheidsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur niet geschonden
door verzoeker niet nogmaals te ondervragen. Er bestaat immers geen verplichting
om verzoeker een tweede maal op het Commissariaat-generaal te horen. Artikel 6,
§1 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de
rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen bepaalt immers dat de Commissaris-generaal of zijn gemachtigde de
asielzoeker minstens eenmaal oproept voor gehoor. Dit houdt in dat de asielzoeker
ten minste éénmaal hetzij in de ontvankelijkheidsfase, hetzij in de fase ten gronde
door de Commissaris-generaal of zijn gemachtigde moet worden opgeroepen voor
gehoor. Tijdens de gegrondheidsfase van de asielprocedure moet de asielaanvrager
niet noodzakelijk opnieuw voor een gehoor opgeroepen worden, indien hij reeds bij
de behandeling van het dringend beroep voor een gehoor was opgeroepen, wat in
casu het geval is. Verzoeker maakt overigens niet duidelijk wat hij nog aan zijn relaas
had willen toevoegen, terwijl hij daar de mogelijkheid toe had middels het
verzoekschrift.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 22 april 2009 door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN. M.-C. GOETHALS.


