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 nr. 47 348 van 23 augustus 2010 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X -  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 en X, die verklaart van 

Tunesische nationaliteit te zijn, op 17 mei 2010 hebben ingediend tegen de beslissingen van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 14 april 2010. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij. 

 

Gelet op de beschikking van 25 juni 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juli 2010. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van X en zijn advocaat H. VAN VRECKOM, die eveneens verschijnt voor X, 

en van attaché P. WALRAET, 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 en X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te 

zijn, zijn volgens hun verklaringen het Rijk binnengekomen op 17 april 2009 en hebben zich vluchteling 

verklaard op 21 april 2009.  

 

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekers op 9 juni 

2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekers werden gehoord op 8 juli 2009 en op 25 augustus 

2009. 

 

1.3. Op 14 april 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op 15 april 2010 aangetekend verzonden.  
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De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

Ten aanzien van de heer X: 

 

“A. Feitenrelaas  

U verklaart als moslim geboren te zijn in Damascus en de Syrische nationaliteit te bezitten. U bent 

een docent in de geologie. In mei 2006 begon u voor de British Council (BC) in Qatar te werken en 

leerde u uw Tunesische echtgenote, G.(…) S.(…) M.(…) (OV 6.420.770), kennen die was opgegroeid in 

een extremistische moslimfamilie. Jullie traden in april 2007 officieel in het huwelijk. Tijdens uw verblijf in 

Qatar probeerde u op aanraden van vrienden documenten te krijgen om naar Canada te emigreren 

(u wilde er gaan lesgeven), doch deze poging mislukte. U werd door de BC naar Koeweit gestuurd om 

een computercursus te volgen. U kwam er in contact met een aantal opleiders uit Engeland en nadat zij 

u over hun ervaringen met god hadden verteld begon ook u, die in de islam niet vond wat u zocht en 

zich niet gelukkig voelde, zich hiervoor open te stellen. Bij terugkeer in Qatar woonde u een seminarie 

bij naar aanleiding van de uitgave van een boek waarin werd gesteld dat het dragen van de sluier 

niet verplicht was in de islam. Heel wat moslims verlieten kwaad de zaal en één van uw collega’s 

schold daarop de moslims uit en u gaf hem openlijk gelijk. U had niet gezien dat er nog een persoon 

uit Saoudie-Arabië, ene N.(…), achter u stond. Korte tijd later kreeg u een telefoon met de opdracht u 

te melden bij de Dienst ‘Onderzoek en Opsporing’ en werd er u daar door een luitenant meegedeeld dat 

u het land diende te verlaten, de reden hiervoor werd u niet gegeven. Tevens werd er u meegedeeld dat 

u, voordat u kon beschikken, een garant diende aan te brengen. De luitenant droeg u over aan 

agent. Onder het voorwendsel dat u een telefoontje moest plegen, kon u gewoon het gebouw verlaten. 

U ging onmiddellijk naar uw baas bij de BC en vertelde hem uw wedervaren. Toen uw baas te weten 

kwam dat het feit dat u de profeet Mohammad beledigd had en u verweten werd zich niet volgens de 

islam te hebben gedragen de achterliggende redenen waren voor uw gedwongen vertrek uit Qatar, 

besloot hij dat de BC niets voor u kon doen. U en uw echtgenote werden in maart 2008 naar Syrië 

gerepatrieerd en jullie trokken in bij uw familie in Lattakiah. Een tweetal maanden later begonnen jullie 

priester G.(…) van de rooms-orthodoxe kerk in uw buurt te ontmoeten en met hem te praten over het 

christendom, veelal gebeurde dat op diens kantoor omdat jullie niet wilden dat de mensen hiervan op de 

hoogte kwamen. Soms zag u de priester ook op straat of zocht u hem in de kerk op. Op een nacht, u 

was aan het slapen, ontdekte uw broer S.(…) die de computer in jullie kamer had gebruik dat jullie 

christelijke internetsites hadden geraadpleegd en bij confrontatie hiermee gaf uw echtgenote toe dat 

jullie zich tot het christendom wensten te bekeren. Uw echtgenote bracht u hiervan niet op de hoogte en 

toen jullie de volgende dag aan het ontbijt verschenen werd u door uw moeder hiermee geconfronteerd. 

U gaf zulks toe en jullie werden de deur gewezen, waarna jullie in Affamiyah gingen wonen. Op een dag 

werd u door een aantal jongeren, die u uitmaakten voor 'christenhond', in elkaar geslagen. Omstaanders 

kwamen tussen en brachten u naar het ziekenhuis. Uit angst dat men te weten zou komen dat u zich tot 

het christendom wenste te bekeren diende u geen klacht in. Enige tijd later werd dan uw echtgenote 

totaal onverwachts door haar broer K.(…), die al een crimineel verleden had in Tunesië, in uw 

wijk lastiggevallen, hij wilde haar doden doch door tussenkomst van omstaanders werd hij gevat en aan 

de politie overgedragen. U vertelde de politie dat K.(…) zijn zus wou doden omdat jullie de intentie 

hadden zich tot het christendom te bekeren. U meent dat uw schoonfamilie jullie adres had achterhaald 

via uw schoonzus die in de Emiraten woont en werkt. Uw echtgenote legde geen klacht neer tegen haar 

broer. Vervolgens werd u enige tijd later door twee leden van de Politieke Veiligheid meegenomen naar 

hun bureau en er ondervraagd over uw voornemen zich te bekeren. U werd vrijgelaten terwijl u erop 

werd gewezen dat uw voornemen tegen de Syrische wet indruist en dat zulks een bedreiging vormt voor 

de Syrische staat. Twee dagen later werd u weer meegenomen door leden van de Politieke Veiligheid, 

werd u weerom ondervraagd, geslagen en beledigd. U werd er opgezocht door een agent die u zei dat 

hij een christen was. Hij liet u weten uw verhaal te kennen en raadde u aan te veinzen dat u uw mening 

omtrent de bekering herzien had. Toen u andermaal werd ondervraagd, gaf u aan dat u zich vergist had 

en zich niet wenste te bekeren. U werd na twee dagen vrijgelaten onder de bedreiging dat, mocht u zich 

toch bekeren, u gedood zou worden. U bent er zeker van dat u hierna werd gesurveilleerd door e 

Syrische autoriteiten. Op 6 april 2009 verlieten u en uw echtgenote op illegale wijze het land, jullie 

staken in het gezelschap van een reisagent de Syrisch-Turkse grens over, vervolgens trokken jullie naar 

Diyarbakir en kwamen in een vrachtwagen naar België waar u en uw echtgenote op 21 april 2009 asiel 

aanvroegen. Hier hebt u dan vernomen dat uw echtgenote zwanger is. Dit is naar uw zeggen een 

wonder daar jullie nog nooit seksuele betrekkingen hebben gehad. Uw echtgenote is hiertoe, onder 

andere ook door haar opvoeding, niet in staat en heeft hiervoor al psychologische hulp gezocht. Sinds 

jullie aankomst in België gaan jullie naar de Arabisch-protestantse kerk en werd u gefilmd door TV-

Brussel naar aanleiding van het tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen.  
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B. Motivering  

Na uw beide gehoren op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS1 op 

8 juli 2009 en CGVS2 op 25 augustus 2009) dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk 

hebt gemaakt uw land te hebben verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals begrepen onder 

de Conventie van Genève, noch aannemelijk hebt gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden 

van ernstige schade zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming en wel om 

volgende redenen.  

Vooreerst hebt u niet aannemelijk gemaakt uit Qatar te zijn gerepatrieerd. U beweert dat de 

reden voor uw verwijdering uit Qatar te wijten is aan het feit dat u tijdens een debat een collega zou 

zijn bijgetreden toen deze de moslims beledigde. Deze door u geschetste gang van zaken kan 

niet overtuigen daar u zelf aangeeft dat Qatar strict islamitisch is, waardoor het niet meer dan logisch is 

dat u er zich terdege van bewust moet zijn geweest dat een dergelijke uitspraak voor problemen zou 

kunnen zorgen, temeer dit incident zich dan ook nog eens afspeelde naar aanleiding van een debat 

rond een toch wel wat controversieel boek en een aantal moslims zelfs al de zaal kwaad hadden 

verlaten. Dat u hiermee nog meer olie op het vuur zou hebben gegoten is dan ook wel zeer opmerkelijk. 

U hiernaar gepeild verklaarde u dat jullie hard hadden gewerkt aan deze voorstelling en onder de indruk 

waren van de reactie van de moslims. U voegt er nog aan toe dat jullie zich een beetje lieten gaan 

(CGVS 2 pp.2-3). Uw uitleg kan gezien bovenstaande observaties niet overtuigen, temeer jullie er toch 

van konden uitgaan dat de voorstelling van een dergelijk boek in een islamitisch land als Qatar boze 

reacties zou kunnen teweegbrengen. Uw verdere verklaring dat u, toen u uitgenodigd was op de 

Dienst 'Opsporing en Veiligheid', het opportuun achtte onder het voorwendsel van het plegen van 

een telefoontje gewoon het gebouw te verlaten, dit terwijl u was aangemaand er te blijven tot het 

moment dat u een garant kon aanbrengen, wekt ook de nodige verbazing daar u er toch van kon 

uitgaan dat een dergelijk gedrag de nodige consequenties met zich zou kunnen meebrengen en de zaak 

alleen maar zou verergeren (CGVS 2 p.3). Voorts dient aangestipt dat u op geen enkele manier kunt 

aantonen uit Qatar te zijn gerepatrieerd. U legt weliswaar een getuigschrift van de BC voor, maar hierin 

wordt enkel verwezen naar het gegeven dat uw ambtsperiode in Qatar tot ieders volle tevredenheid is 

verlopen en werd u zelfs geprezen voor uw professionalisme. Hieruit kan dus geenszins worden afgeleid 

dat u omwille van uw 'controversieel' gedrag het ongenoegen van de BC of de autoriteiten in Qatar 

heeft gewekt, integendeel. Wat betreft de repatriëring zelf geeft u aan dat u hieromtrent geen 

documenten kunt neerleggen, een bewering die enigszins merkwaardig is, temeer er hieraan naar uw 

eigen zeggen nogal wat commotie vooraf ging en u opgeroepen werd door de Dienst 'Opsporing en 

Veiligheid' (CGVS2 p.3). Bovenstaande observaties én uw bewering dat u op de luchthaven in Syrië 

hieromtrent niet geïnterpelleerd werd (alhoewel u zelf aangeeft dat er bij vertrek uit Qatar een stempel 

‘geannuleerd’ in uw paspoort werd opgenomen) doen eerder vermoeden dat u en uw echtgenote Qatar 

verlaten hebben nadat uw arbeidscontract was afgelopen, niets meer en niet minder, temeer u uw 

paspoort niet kan neerleggen, omdat het zich nog bij uw ouders zou bevinden (CGVS2 pp.2-3).  

Ook wat betreft uw beweerde problemen in Syrië dienen er een aantal kanttekeningen te 

worden gemaakt. Zo blijkt uit uw verklaringen dat u en uw echtgenote er alles aan deden jullie 

voornemen om zich te bekeren geheim te houden, jullie gingen zelfs niet naar de mis uit schrik dat 

iemand jullie daar zou zien. In dit opzicht wekt het dan ook de nodige verbazing dat u het enerzijds niet 

opportuun achtte de mis te bezoeken, maar dan anderzijds wel de priester in de kerk opzocht, hem 

ontmoette in diens bureau en hem zelfs aansprak op straat. U hierop gewezen stelt u dat 'gezien 

worden' tijdens het bijwonen van een mis iets anders is daar dit volgens u ‘een verklaring’ is en dat u, 

mocht u over uw contacten met de priester worden aangesproken, zou zeggen dat de priester een 

vriend van u was. In het licht van uw beweerde vrees kan deze toch wel laconieke houding totaal niet 

overtuigen, temeer u wel, en zoals reeds werd opgemerkt, duidelijk aangeeft deze priester ook in de 

kerk zelf te hebben opgezocht, een ontmoetingsplaats die nu niet bepaald als neutraal kan bestempeld 

worden (CGVS2 pp.3-4).  

Ook uw beschrijving van hoe uw familie op de hoogte kwam van uw voornemen zich te 

bekeren is zeer merkwaardig. Zo verklaart u dat uw echtgenote dit ’s nachts gewoon aan uw broer 

S.(…) had kenbaar gemaakt nadat deze haar had geconfronteerd met het gegeven dar hij op uw 

computer christelijke sites had gevonden. Uw echtgenote zou het niet nodig hebben gevonden u van 

'deze ontdekking' op de hoogte te brengen (CGVS2 p.4). Deze bewering kan weerom totaal niet 

overtuigen. Uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat jullie er alles aan deden opdat niemand te weten zou 

komen dat jullie van plan waren jullie te bekeren en het is dan ook, los van het feit dat het toch wel 

merkwaardig is dat uw echtgenote dit ogenblikkelijk toegaf ten overstaan van haar schoonbroer, totaal 

ongeloofwaardig dat ze u hiervan niet direct op de hoogte zou hebben gebracht zodat u op zijn minst 

zou hebben geweten dat u zich de volgende ochtend aan het ontbijt aan iets mocht verwachten, temeer 

uw echtgenote duidelijk ook geen vertrouwen had in de goede afloop daar ze beweerde dat 

haar schoonbroer na het bewuste gesprek niet tevreden was en ze die nacht geen oog meer had 
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dichtgedaan waaruit dan ook kan worden afgeleid dat ze zich zorgen maakte over hoe de familie op het 

nieuws zou reageren (CGVS2 echtgenote p.5).  

Wat betreft uw verklaring door jongeren te zijn aangevallen in de periode dat u in Affamiyah 

woonde dient aangestipt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat dit in verband stond met uw 

voornemen zich tot het christendom te bekeren. U stelt weliswaar dat ze u uitscholden voor 

christenhond doch u moet zelf toegeven niet te weten hoe ze wisten dat u christen was (of wilde 

worden), noch te weten wie deze personen waren. U kunt enkel stellen te ‘hebben gevoeld’ dat iemand 

hen naar u had gestuurd (CGVS2 pp.4-5). Gezien bovenstaande hebt u niet aannemelijk gemaakt dat 

dit geen ‘gewone aanval’ was waarbij er loze scheldwoorden werden gebruikt, temeer uw echtgenote 

aangaf dat hierbij ook uw gsm werd gestolen (CGVS2 echtgenote, p.6).  

Wat betreft de aanval van uw schoonbroer op uw echtgenote dient aangestipt dat hieraan 

geen geloof kan worden gehecht daar ze haar verklaring uit een extremistische familie te komen 

totaal niet aannemelijk heeft gemaakt en er bijgevolg geen geloof kan worden gehecht aan deze door 

jullie beweerde aanval. We verwijzen hiervoor ook naar de beslissing van uw echtgenote. Het 

weinig geloofwaardige karakter van dit door u beweerde incident blijkt ook uit het feit dat u, gepeild 

waarom S.(…) geen klacht neerlegde, stelde dat ze dit gewoon niet wilde en dat ze misschien schrik 

had voor haar broer. U vervolgens gevraagd of jullie hierover dan niet hadden gepraat, stelde haar niet 

onder druk te hebben willen zetten (CGVS2 p.5). Uw echtgenote verklaart dan weer dat u haar zou 

hebben meegedeeld dat de Syrische wet tegen degene die in een erekwestie zijn moeder of zus wil 

doden, niets onderneemt en dat een klacht neerleggen bijgevolg tot niets zou dienen (CGVS2 

echtgenote, p.7). De vaststelling dat jullie hieromtrent geen meer coherente verklaringen afleggen 

ondermijnt andermaal de geloofwaardigheid van dit aspect van uw verklaringen.  

Voorts verklaart u dat u twee keer door de Politieke Veiligheid werd meegenomen en werd 

ondervraagd over uw voornemen om zich te bekeren. Ook dit door u beweerde gegeven kan niet 

overtuigen. Vooreerst blijkt u niet bij machte deze bewering te staven aan de hand van enig document. 

Voorts hebt u ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), tijdens het gehoor ter 

voorbereiding van uw gesprek op het CGVS, nooit met één woord gerept over het feit dat u, toen u een 

tweede keer was opgepakt, werd aangesproken door een christelijke agent die u aanraadde te doen 

alsof u van uw bekering zou afzien, en hebt u nagelaten te vermelden dat u er zeker van was dat u 

vanaf dan door de Syrische autoriteiten gesurveilleerd werd. U gevraagd waarom u dit niet ten 

overstaan van DVZ hebt vermeld, kunt u slechts stellen dat men u hiervoor de kans niet zou hebben 

gegeven (CGVS2 pp.5-6). Deze door u aangereikte reden biedt geen afdoende verschoning daar, zeker 

het feit dat u werd gesurveilleerd, een element is om uw vrees ten overstaan van de Syrische 

autoriteiten aannemelijk te maken en het feit dat u dit hebt nagelaten komt uw geloofwaardigheid zeker 

niet ten goede. Daarenboven werd het verslag van DVZ u voorgelezen en hebt u het ter akkoord 

ondertekend en had u de kans een dergelijk essentieel gegeven aan uw relaas toe te voegen.  

Verder kunnen er bedenkingen worden geformuleerd bij uw bewering Syrië illegaal te 

hebben verlaten. Zo verklaart u de Syrisch-Turkse grens illegaal te zijn overgestoken en dan vanuit 

Turkije uw reis in een vrachtwagen te hebben verdergezet. In dit opzicht wekt het dan ook de nodige 

verbazing dat jullie, tijdens dit traject, in het bezit waren van een aantal authentieke documenten 

waaronder jullie identiteitskaarten (CGVS2 p.2). U gevraagd waarom jullie bij het verlaten van het land 

het risico hebben genomen jullie documenten mee te nemen, verklaart u dat de reisagent deze 

documenten had verstopt en u sowieso de intentie had asiel aan te vragen. Er vervolgens op gewezen 

dat de smokkelaar toch ook kon gecontroleerd worden, implicerend dat deze documenten bij hem 

aangetroffen werden, kunt u dan slechts stellen ‘dat men geen omelet maakt zonder eieren te breken 

(CGVS2 pp.6-7). Niet alleen wekt uw nonchalance hieromtrent de nodige verbazing, maar ook de 

blijkbaar roekeloze houding van de smokkelaar doet vraagtekens rijzen. Temeer ook van deze laatste 

een meer omzichtige houding kan worden verwacht, zou hij immers worden aangehouden met de 

identiteitskaart van een persoon in zijn bezit die door de autoriteiten wordt gezocht, kan hij er toch van 

uitgaan dat ook hij in een moeilijk parket terecht zou komen.  

U haalt tevens aan problemen te vrezen met de Syrische autoriteiten naar aanleiding van 

uw verschijnen op TV-Brussel in kader van een reportage naar aanleiding van de opvangproblemen 

van asielzoekers in België. U vreest dat de autoriteiten u aan de hand van de beelden zullen 

kunnen identificeren en te weten zullen komen dat u een asielaanvraag hebt ingediend. Ter staving legt 

u een internetartikel neer van Télé Bruxelles. Dient aangestipt dat u zelf aangeeft niet eens te weten of 

de autoriteiten hiervan op de hoogte zijn en gezien u uw problemen in Syrië niet aannemelijk hebt 

gemaakt dient opgemerkt dat er geen enkele reden is waarom de Syrische autoriteiten, zo ze deze 

reportage al zouden bekijken, belang in u zouden stellen en vervolgens in staat zouden zijn u te 

identificeren (CGVS2 p.4). Het feit dat u een kopie neerlegt van een schrijven gericht aan de 

verantwoordelijke van de dienst communicatie van Fedasil waarin u stelt dat er jullie beloofd was 

geweest dat jullie gezichten niet zouden worden gefilmd en jullie hierdoor nu wel eens problemen met 
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de Syrische autoriteiten zouden kunnen krijgen, doet gezien bovenstaande observaties geen afbreuk 

aan de appreciatie van het CGVS.  

Ter staving van uw asielaanvraag legt u nog een aantal documenten neer. Vooreerst uw 

Syrische identiteitskaart, uw identiteitskaart voor de periode dat u in Qatar verbleef en een brief van de 

BC om uw deelname aan een cursus in Koeweit te staven. Deze gegevens worden door het CGVS op 

zich niet betwist. Een attest dat uw tewerkstelling als docent aan de universiteit van Tishreen bevestigt, 

een gegeven dat evenmin wordt betwist. Een huwelijksakte, ook dit gegeven wordt niet betwist. 

Brief opgemaakt door Abou G.(…) in Syrië waarin wordt gesteld dat u en uw echtgenote naar de 

kerk komen, goede mensen zijn maar nog niet zijn gedoopt (er wordt in dit schrijven geen melding 

gemaakt van uw problemen; CGVS2 p.4). Dit document werd opgemaakt ter uwen behoeven en heeft 

bijgevolg geen objectieve bewijswaarde. Voorts een e-mail van Dr. A.(…) Q.(…), directeur van 

een mensenrechtenorganisatie in Damascus, waarin hij een antwoord formuleert op uw vraag of 

de doodstraf staat op bekering van de islam naar het christendom en waarin hij stelt dat men dit niet 

kan doen tenzij men de toestemming heeft "van de politieke ?" (niet afgeprint). Dit is een algemeen 

antwoord op een algemene vraag en vermag bijgevolg ook niet de appreciatie in positieve zin om te 

buigen. Dan een schrijven van de priester van de Protestantse kerk in Brussel (dd. 25/06/2009) waarin 

deze stelt dat jullie ervoor gekozen hebben christenen te worden, ook dit schrijven vermag gezien 

bovenstaande observaties niet de appreciatie van het CGVS om te buigen. Een schrijven van Dr. G.(…) 

P.(…) (European Centre for Law and Justice) waarin deze aangeeft dat u zijn hulp hebt gezocht en 

waarin deze stelt dat u en uw echtgenote omwille van afvalligheid zowel in Syrië als in Tunesië een 

risico lopen. Gezien uit dit schrijven duidelijk blijkt dat hij zich baseert op uw weergave van de feiten die 

door het CGVS niet aannemelijk werd bevonden, vermag ook dit schrijven de appreciatie inzake uw 

dossier niet in positieve zin om te buigen, net zomin als de twee rapporten die hij hieraan toevoegt: 

‘Religous Freedom in Syria, August 2009 en Religious Freedom in Tunesia, August 2009'. Voorts een 

overzicht van een aantal gelijkaardige dossiers die behandeld werden in Groot-Brittannië en een rapport 

van het U.S. Department of State. Dient aangestipt dat deze rapporten niet vermogen de appreciatie 

inzake uw asieldossier in positieve zin te beïnvloeden daar u noch uw echtgenote de door jullie 

aangehaalde asielmotieven aannemelijk hebben gemaakt. Tot slot legt u nog documenten neer met 

betrekking tot uw aanvraag om een permanente verblijfsvergunning in Canada te verkrijgen. Ook dit 

gegeven wordt door ons niet betwist.  

In de marge dient aangestipt dat u verklaart tot uw stomme verbazing te hebben vernomen dat 

uw echtgenote intussen zwanger is geworden daar jullie nooit ‘volwaardige’ seksuele 

betrekkingen hebben gehad en u dit dan ook als een mirakel beschouwt. U wijt dit aan het feit dat ze, 

nadat jullie ‘externe betrekkingen’ hadden gehad, geen douche had genomen (CGVS2 p.6). Dient in dit 

kader te worden opgemerkt dat uit het door u neergelegde attest van de gynaecoloog blijkt dat u en 

uw echtgenote vanwege medische redenen niet op een natuurlijke manier zwanger kunnen worden 

en bijgevolg gekozen hebben voor een ‘homologe inseminatie’. Uit dit schrijven blijkt tevens dat 

deze inseminatie door jullie zelf werd gedaan waaruit kan worden afgeleid dat dit een bewuste keuze 

was zodat uw verklaring dat dit een mirakel zou zijn de nodige verbazing wekt daar er toch van kan 

worden uitgegaan dat jullie dit, in samenspraak met een dokter/dokters zouden hebben overlegd en de 

vraag dringt zich dan ook op waarom u dit dan ook niet zo hebt gezegd in het kader van één van uw 

beide gehoren op het CGVS (zie kopie attest Dr. T.(…)). Dit alles laat vermoeden dat ook dit element 

heeft meegespeeld in jullie beslissing om het land te verlaten.  

Tot slot dient nog opgemerkt dat er ook in hoofde van uw echtgenote een weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen.  

 

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.”  

 

Ten aanzien van mevrouw Somah Mohamad GHODBANI: 

 

“A. Feitenrelaas  

U verklaart geboren te zijn in Kesrin en de Tunesische nationaliteit te bezitten. U groeide op in 

een extremistische moslimfamilie, u mocht geen broeken dragen, mocht niet alleen naar de supermarkt, 

en werd regelmatig door uw moeder gecontroleerd of u nog maagd was. In 2000 kreeg u dan toch 

de toestemming om in Djerba aan een hoger technisch instituut uw studies verder te zetten. U logeerde 

er eerst in een studentenhuis, daarna had u een gewoon logement. In februari 2007 vertrok u naar 

Qatar om daar in dienst te treden, u had er via het internet een job weten te bemachtigen. U maakte er 

kennis met R.(…) M.(…) Y.(…) (OV. 6.420.770), kwam via hem in contact en onder bekoring van 
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het christendom en begon even later een relatie met hem. Toen u uw familie telefonisch op de hoogte 

bracht van uw voornemen een Syriër te huwen, reageerde deze geschokt. Uw vader wou u immers aan 

een kozijn uithuwelijken. Op 25 april 2007 traden jullie in het huwelijk en trok u bij R.(…) in. U bracht 

enkel uw zus I.(…) hiervan op de hoogte die in de Emiraten werkt. Omdat uw echtgenoot, die voor de 

British Council (BC) werkte, de islam had beledigd, werden jullie uit Qatar gerepatrieerd en naar 

Syrië teruggeleid, waar jullie introkken bij de familie van uw echtgenoot in Lattakiah. Een drietal 

maanden na aankomst in Syrië begonnen jullie de priester van de kerk in uw buurt op te zoeken. Jullie 

gingen niet naar de mis uit angst door de buren opgemerkt te worden, doch zochten hem na de 

misviering op. Einde 2008 gaf u ten overstaan van uw schoonbroer, S.(…), toen deze u confronteerde 

met zijn vaststelling dat jullie christelijke sites op het internet bezochten, toe dat jullie al een hele poos 

christen waren. U voelde dat S.(…) niet tevreden was, doch bracht uw echtgenoot hier niet van op de 

hoogte daar u wilde afwachten wat er zou gebeuren. Bij het ontbijt de volgende ochtend werd u door uw 

schoonmoeder met uw uitspraken geconfronteerd. Toen ook R.(…) de feiten toegaf werden jullie het 

huis uitgezet en namen jullie, begin januari 2009, jullie intrek in een woonst in de wijk Affamiyah. Een 

drietal weken later werd uw echtgenoot er lastiggevallen en geslagen door een aantal jongeren die hem 

voor 'christenhond' uitscholden. Uw echtgenoot legde geen klacht neer uit schrik dat hij dan de waarheid 

(omtrent het christendom) moest bekennen. Enige tijd later werd u plots aangevallen door uw broer 

K.(…), die reeds een crimineel verleden had in Tunesië. Uw broer had uw adres gekregen nadat u en 

uw zus hem met een smoes kennis hadden laten maken met uw schoonfamilie zodat hij van de 

‘juistheid’ van jullie huwelijk overtuigd zou geraken, doch het tegendeel bleek dus het geval en hij 

trachtte u te doden. U legde geen klacht neer daar uw echtgenoot u had gezegd dat eremoord in Syrië 

geoorloofd is en het tenslotte toch ook uw broer was. Uw echtgenoot werd vervolgens nog twee keer 

meegenomen door de Politieke Veiligheid. Hij werd telkenmale ondervraagd over het christendom en er 

werd hem te verstaan gegeven dat zoiets in Syrië ‘not done’ was. Uiteindelijk verlieten jullie met de hulp 

van een reisagent illegaal het land en trokken naar Turkije, alwaar jullie de reis in een vrachtwagen 

verderzetten. Op 21 april 2009 vroegen jullie in België asiel aan. Op het moment van uw eerste gehoor 

op het CGVS was u een viertal maanden zwanger van uw eerste baby. U bent tevens lid van de 

Arabisch-protestantse kerk in Brussel en verscheen in een reportage van Télé Bruxelles naar aanleiding 

van het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers in België.  

 

B. Motivering  

Na uw beide gehoren op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS1 op 

8 juli 2009 en CGVS2 op 25 augustus 2009) dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk 

hebt gemaakt uw land te hebben verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging zoals begrepen onder 

de Conventie van Genève, noch aannemelijk hebt gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden 

van ernstige schade zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming en wel om 

volgende redenen.  

Vooreerst kunnen er ernstige bedenkingen worden gemaakt bij uw bewering in een 

streng islamitische familie te zijn opgegroeid. Zo verklaart u nooit een broek te hebben mogen 

dragen, nooit alleen naar de supermarkt te zijn mogen gaan, en zou uw moeder geregeld gecontroleerd 

hebben of u nog maagd was. Bovendien werd u door haar geslagen wanneer ze u nog maar gewoon bij 

de buitendeur betrapte (CGVS1 p.3; CGVS2 p.2). Het kan gezien deze door u geschetste gang van 

zaken dan ook niet overtuigen dat u van uw vader de toelating kreeg uw studies verder te zetten aan het 

Hoger Technisch Instituut te Djerba, en u, na eerst in een studentenhuis te hebben gewoond, een 

‘gewoon’ logement mocht betrekken. U gevraagd hoe u uw vader zo ver had kunnen krijgen zijn 

toestemming voor dit alles te geven, stelde dat uw moeder uw zaak bepleit had, dat hij regelmatig naar 

het studentenhuis telefoneerde om na te gaan of u er wel was en dat u onder supervisie stond van twee 

extremistische families. Deze door u aangereikte redenen kunnen niet overtuigen. Allereerst is het in de 

islamitische context ondenkbaar dat een meisje uit een extremistische moslimfamilie de toestemming 

zou krijgen alleen naar Djerba te trekken en daar te wonen en te studeren. Uw verschoning dat u door 

twee extremistische families aldaar werd gecontroleerd kan ook niet overtuigen daar u zelf aangeeft 

bijna nooit contact met hen te hebben gehad. Wat betreft uw verklaring dat uw moeder uw zaak zou 

hebben bepleit rijzen gezien haar houding in het verleden ten overstaan van u ook ernstige twijfels 

(CGVS2 pp.1-2). Ook uw bewering dat u zondermeer van einde 2005 tot februari 2007 in de toeristische 

sector heeft gewerkt, nl. in een hotel in Sous, wekt gezien bovenstaande de nodige verbazing, net zoals 

uw bewering dat u en uw zus daar samen een appartement konden betrekken (CGVS2 pp.1-2). 

Gezien bovenstaande hebt u totaal niet aannemelijk gemaakt uit een extremistische moslimfamilie te 

komen.  

Wat betreft uw verklaring uit Qatar te zijn gerepatrieerd kunnen er ook een aantal 

bedenkingen worden gemaakt. Zo verklaart u dat de reden voor deze uitwijzing te vinden was in de 

houding van uw partner R.(…): hij zou, gezien zijn werk voor de BC, geregeld hebben deelgenomen aan 
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conferenties waarop heel wat personen uit de Golf aanwezig waren. Tijdens een dergelijke conferentie 

zou R.(…) de moslims beledigd hebben door te stellen dat ze achterlijk waren. U gevraagd waarom uw 

echtgenoot een dergelijke uitlating in het openbaar had gedaan, stelt u dat uw echtgenoot veel praat, 

spontaan is en zich beschermd voelde doordat hij met diplomaten werkte (CGVS2 p.3). Uw verklaring 

kan niet overtuigen daar uw echtgenoot zich maar al te zeer bewust moet zijn geweest, net omdat hij 

voor de BC werkte die toch ijvert voor een goede verstandhouding met de islamitische landen waarmee 

ze banden onderhoudt, dat dergelijke uitlatingen niet door de beugel kunnen en voor problemen zullen 

zorgen. Het feit dat hij zich zo onbesuisd zou hebben gedragen kan dan ook niet overtuigen. Net zomin 

als de vaststelling dat hij, toen hij in kader van jullie ‘verwijdering’, gewoon het politiebureau uitliep nadat 

men hem ten strengste aangemaand had daar te blijven totdat hij een Syriër kon aanbrengen die borg 

voor hem zou staan. U hiernaar gepeild verklaarde u dat uw echtgenoot ‘onder choque stond’ (CGVS2 

p.4). Ook dit biedt geen afdoende verschoning daar er kan van worden uitgegaan dat uw echtgenoot, 

gezien de ernst van de situatie, zich maar al te zeer bewust moet zijn geweest van de consequenties en 

de risico's die een dergelijk gedrag met zich mee zou kunnen brengen. Verder dient nog aangestipt dat 

u geen enkel document kunt neerleggen ter staving van uw bewering uit Qatar te zijn gerepatrieerd, 

een gegeven dat de nodige verbazing wekt gezien hier toch heel wat commotie aan vooraf ging 

(CGVS2 p.4). Ook uw paspoort kunt u niet neerleggen, dit zou zich nog bij uw schoonouders bevinden 

(CGVS2 p.7). Bovenstaande doet eerder vermoeden dat jullie Qatar gewoon verlaten hebben nadat 

het arbeidscontract van uw echtgenoot was afgelopen, niets meer en niets minder.  

Vervolgens kunnen er een aantal kanttekeningen gemaakt worden bij de problemen die u in 

Syrië beweert te hebben ervaren. Zo verklaart u enerzijds nooit naar de mis te zijn geweest uit angst 

dat jullie door de buren konden worden gezien. Anderzijds achtten jullie het dan wel opportuun de 

priester ’s avonds na de mis op te zoeken omdat dan niemand hiervan getuige zou zijn. U erop gewezen 

dat jullie toch wel degelijk opgemerkt zouden kunnen worden, stelt u dat ‘als je na de mis komt, je 

gewoon iets kunt komen vragen’, bovendien ging u niet iedere zondag (CGVS2 p.5). Gezien uit uw 

verklaringen kan worden afgeleid dat jullie er alles aan deden om zich in het openbaar niet als 

christenen te profileren, kan uw uitleg dan ook niet overtuigen, temeer u zelf aangeeft dat deze kerk zich 

dicht in de buurt van jullie huis bevond waardoor jullie maar al te zeer het risico liepen door iemand uit 

de buurt te worden herkend (CGVS2 p.5).  

Ook de beschrijving van hoe uw schoonfamilie op de hoogte is gekomen van jullie 

voornemen zich daadwerkelijk te bekeren is niet aannemelijk. Zo zou u, nadat uw schoonbroer ’s 

nachts jullie computer had willen gebruiken en zo te weten was gekomen dat jullie christelijke 

internetsites raadpleegden, ogenblikkelijk hebben toegegeven dat jullie al een tijdje christenen waren 

waarna uw schoonbroer de kamer verliet. U liet na uw echtgenoot hiervan op de hoogte te stellen. U 

gevraagd naar de reden hiervan stelt u dat u dit niet had gedaan omdat u zelf nog geen beslissing had 

genomen, u zou eerst hebben willen afwachten wat er eventueel zou gebeuren (CGVS2 p.5). Deze toch 

wel zeer nonchalante houding is totaal ongeloofwaardig. Zoals in een bovenstaande paragraaf reeds 

werd uiteengezet deden jullie er alles aan om niet ‘en public’ met het christendom te worden 

geassocieerd en het is dan ook niet meer dan logisch dat u uw echtgenoot onmiddellijk van dit alles op 

de hoogte zou hebben gebracht zodat hij op zijn minst zou weten dat hij zich aan iets zou kunnen 

verwachten, temeer u er zelf ook geen goed oog in had. Zo gaf u immers zelf aan dat na de confrontatie 

uw schoonbroer niet tevreden was toen hij jullie kamer verliet en u de hele nacht niet had geslapen 

waaruit kan worden afgeleid dat u zich wel degelijk zorgen maakte over de reactie van uw schoonfamilie 

(CGVS2 p.5).  

Voor wat betreft uw verklaring dat uw echtgenoot in Affamiyah door jongeren was aangevallen 

dient aangestipt dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt omwille van jullie wens christen te worden te 

zijn aangevallen. We verwijzen hiervoor naar de beslissing van uw echtgenoot.  

Wat betreft uw verklaring in Affamiyah door uw broer te zijn aangevallen omdat u zich tot 

het christendom zou hebben gewend, dient aangestipt dat hieraan nauwelijks geloof kan 

worden gehecht daar er, zoals in een bovenstaande paragraaf werd geargumenteerd, geen geloof kan 

worden gehecht aan uw bewering in een extremistische familie te zijn opgegroeid. Uit uw verklaringen 

kan enkel worden afgeleid dat u in een eerder liberale familie bent opgegroeid. Het weinig 

geloofwaardige karakter van dit door u beweerde incident blijkt ook uit het feit dat u, gepeild waarom u 

geen klacht neerlegde, stelde dat uw echtgenoot u had meegedeeld dat de Syrische wet degene die in 

een erekwestie zijn moeder of zus wil doden, tegen een dergelijke persoon niets onderneemt en dat een 

klacht neerleggen bijgevolg tot niets zou dienen (CGVS2 p.7). Uw echtgenoot brengt als mogelijke 

verklaring voor het feit dat u geen klacht hebt neergelegd aan dat u misschien schrik had van uw broer. 

Hem gevraagd of jullie hierover niet hebben gesproken, verklaart hij enkel u niet onder druk te hebben 

willen zetten (CGVS2 echtgenoot, p.5). Het feit dat jullie hieromtrent geen coherente verklaringen 

afleggen ondermijnt andermaal uw geloofwaardigheid. Wat betreft uw verklaring dat uw echtgenoot 
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tweemaal door de Politieke Veiligheid werd meegenomen, daarvoor verwijzen we naar de beslissing van 

uw echtgenoot.  

Vervolgens kunnen er ernstige bedenkingen worden gemaakt bij uw bewering Syrië illegaal 

te hebben verlaten. Zo verklaart u de Syrisch-Turkse grens illegaal te zijn overgestoken en dan 

vanuit Turkije uw reis in een vrachtwagen te hebben verdergezet. In dit opzicht wekt het dan ook de 

nodige verbazing dat tijdens dit traject de smokkelaar in het bezit was van jullie identiteitskaarten 

(CGVS2 p.7; CGVS2 echtgenoot p.6). Gezien uw echtgenoot verklaarde intussen door de Syrische 

Politieke Veiligheid te worden gezocht kan er toch verwacht worden dat ook de smokkelaar meer 

omzichtig te werk zou zijn gegaan, mocht hij worden aangetroffen met jullie identiteitskaarten in zijn 

bezit, zou dit ook voor hem de nodige problemen kunnen veroorzaken.  

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw 

Tunesische identiteitskaart en uw identiteitskaart geldig gedurende de periode dat u in Qatar verbleef. 

Voorts een attest met betrekking tot uw tewerkstelling in Qatar en uw huwelijksakte. Al deze gegevens 

worden door het CGVS niet betwist. Voorts een aantal documenten die betrekking hebben op het 

crimineel verleden van uw broer K.(…), ook dit gegeven wordt hier niet in twijfel getrokken.  

In de marge dient opgemerkt dat met betrekking tot uw verklaring dat uw zwangerschap een wonder 

is omdat u nooit ‘volwaardige’ seksuele betrekkingen hebt gehad blijkt uit het door u neergelegde 

attest van de gynaecoloog dat u en uw echtgenoot vanwege medische redenen niet op een natuurlijke 

manier zwanger kunnen worden en bijgevolg gekozen hebben voor ‘homologe inseminatie’ (CGVS2 

pp.4-5). Uit dit schrijven blijkt dat jullie, en zoals reeds werd aangestipt, hier zelf voor gekozen hebben 

waardoor er toch van kan worden uitgegaan dat jullie hierover gesproken hebben en raad hebben 

gezocht zodat uw verklaring dat dit een mirakel zou zijn de nodige verbazing wekt en de vraag zich 

opdringt waarom u dit ook niet zo hebt gezegd ten overstaan van het CGVS. Dit alles laat vermoeden 

dat ook dit aspect een rol heeft gespeeld in jullie overweging om het land te verlaten.  

Tot slot dient nog aangestipt dat er ook in hoofde van uw echtgenoot een weigering van 

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen.  

 

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 eerste en enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève 

van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen en de artikelen 48/3, 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 (vreemdelingenwet), ondernemen verzoekers een poging om de 

verschillende motieven van de bestreden beslissingen te verklaren of te weerleggen en stellen zij wel 

degelijk een gegronde vrees voor vervolging te hebben omwille van hun religieuze overtuiging. Zij 

menen dat hen, gelet op de overtuigende bewijselementen en hun coherente en geloofwaardige 

verklaringen, die worden bevestigd door de objectieve situatie in hun landen van herkomst, het statuut 

van vluchteling moet worden toegekend.  

 

2.2.1. Bij faxbericht van 29 juli 2010 laten verzoekers twee bijkomende stukken aan de Raad geworden, 

met name fotokopieën van een pagina uit hun paspoorten waaruit blijkt dat hun visa voor Qatar werden 

geannuleerd. Zij stellen in dit bericht dat het gezien de strenge controle door de veiligheidsdiensten in 

Syrië niet mogelijk is om de originele paspoorten te laten opsturen per post en dit te riskant is voor 

degene die ze opstuurt vanuit Syrië. In hetzelfde schrijven laat verzoeker weten dat een vriend uit Syrië 

erin geslaagd is om een document te verkrijgen waarin wordt bevestigd dat verzoeker wordt gezocht 

door de overheden. Teneinde verzoekers toe te laten dit document aan de Raad voor te leggen, wordt 

om uitstel verzocht.  

 

2.2.2. Verzoekers hun vraag tot uitstel kan niet worden ingewilligd aangezien zij naar het oordeel van de 

Raad sinds hun aankomst in België op 17 april 2009 ruimschoots de tijd hebben gehad om informatie en 

documenten te verzamelen die hun relaas ondersteunen.  

 

2.3. Artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen 

waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er 

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij/zij beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt 

ontegensprekelijk dat verzoekers kritiek uitbrengen op de inhoud van de motivering zodat zij een 
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beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kunnen inroepen. De Raad stelt vast dat 

verzoekers in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren.  

 

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

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

subsidiaire beschermingsstatus van 14 april 2010 (CG nr. 0912712 en 0913712B), 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).  

 

2.4. Blijkens de bestreden beslissingen worden verzoekers hun asielaanvragen verworpen omdat (i) 

ernstige bedenkingen kunnen worden gemaakt bij verzoeksters bewering in een streng islamitische 

familie te zijn opgegroeid vermits het in de islamitische context ondenkbaar is dat een meisje uit een 

extremistische moslimfamilie de toestemming zou krijgen om alleen naar Djerba te trekken en daar te 

wonen en te studeren en ook haar bewering dat zij zondermeer van einde 2005 tot februari 2007 in de 

toeristische sector, namelijk in een hotel in Sous, heeft gewerkt de nodige verbazing wekt, net zoals 

haar bewering dat zij en haar zus daar samen een appartement konden betrekken, (ii) zij niet 

aannemelijk maken uit Qatar te zijn gerepatrieerd daar hun verklaringen niet kunnen overtuigen waar zij 

stellen dat verzoeker tijdens een debat een collega zou zijn bijgetreden toen deze de moslims beledigde 

omdat verzoeker zich er terdege van bewust moet zijn geweest dat dergelijke uitlatingen niet door de 

beugel kunnen en voor problemen zouden kunnen zorgen; ook hun verklaring dat verzoeker, toen hij 

uitgenodigd was op de dienst ‘Opsporing en Veiligheid’ onder het voorwendsel van het plegen van een 

telefoontje gewoon het gebouw uitliep, terwijl hij was aangemaand om er te blijven tot het moment dat 

hij een garant kon aanbrengen, de nodige verbazing wekt daar hij, gezien de ernst van de situatie, zich 

maar al te zeer bewust moet zijn geweest van de consequenties en de risico’s die een dergelijk gedrag 

met zich mee zou kunnen brengen; zij daarenboven geen enkel document neerleggen ter staving van 

hun bewering uit Qatar te zijn gerepatrieerd, wat de nodige verbazing wekt gezien hieraan naar eigen 

zeggen toch heel wat commotie vooraf ging, en zij evenmin hun paspoort neerleggen, geheel aan 

vaststellingen dat eerder doet vermoeden dat zij Qatar gewoon verlaten hebben nadat verzoekers 

arbeidscontract was verlopen, (iii) het de nodige verbazing wekt dat verzoekers er tijdens hun verblijf in 

Syrië alles aan deden om hun voornemen om zich te bekeren geheim te houden en zich in het openbaar 

niet als christenen te profileren, doch zij anderzijds wel de priester in de kerk opzochten, hem 

ontmoetten in diens bureau en hem zelfs op straat aanspraken, (iv) de beschrijving van hoe verzoekers 

familie op de hoogte is gekomen van hun voornemen om zich daadwerkelijk te bekeren niet aannemelijk 

is daar verzoeksters nonchalante houding, waarbij zij dit voornemen niet alleen onmiddellijk toegaf ten 

overstaan van haar schoonbroer doch vervolgens naliet om haar echtgenoot van het voorval op de 

hoogte te brengen, totaal ongeloofwaardig is, (v) verzoeker niet aannemelijk maakt dat het incident te 

Affamiyah, waar hij door jongeren zou zijn aangevallen, in verband stond met zijn voornemen om zich 

tot het christendom te bekeren, (vi) geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters bewering door 

haar broer te zijn aangevallen daar ze haar verklaring in een extremistische familie te zijn opgegroeid 

totaal niet aannemelijk maakt en verzoekers bovendien geen coherente verklaringen afleggen omtrent 

de vraag waarom verzoekster geen klacht neerlegde tegen haar broer, (vii) verzoeker niet bij machte is 

om zijn bewering twee keer door de Politieke Veiligheid te zijn meegenomen en te zijn ondervraagd over 

zijn voornemen zich te bekeren, te staven aan de hand van enig document en hij ten overstaan van de 

Dienst Vreemdelingenzaken nooit met één woord heeft gerept over het feit dat hij, toen hij een tweede 

keer was opgepakt, werd aangesproken door een christelijke agent die hem aanraadde te doen alsof hij 

van zijn bekering zou afzien, en hij tevens heeft nagelaten te vermelden dat hij er zeker van was dat hij 

vanaf dan door de Syrische autoriteiten werd gesurveilleerd, (viii) ernstige bedenkingen kunnen worden 

gemaakt bij hun bewering Syrië illegaal te hebben verlaten zoals wordt toegelicht, (ix) gezien verzoeker 

zijn problemen in Syrië niet aannemelijk heeft gemaakt, er geen enkele reden is waarom de Syrische 

autoriteiten, zo ze de reportage naar aanleiding van de opvangproblemen van asielzoekers in België 

waar verzoekers in beeld komen al zouden bekijken, belang in hen zouden stellen en vervolgens in 

staat zouden zijn om hen te identificeren, (x) de door hen neergelegde documenten niet vermogen de 

appreciatie inzake hun dossier in positieve zin om te buigen, zoals gedetailleerd wordt uiteengezet en 

(xi) uit het neergelegde attest van de gynaecoloog blijkt dat verzoekster vanwege medische redenen 

niet op natuurlijke manier zwanger kan worden en zij gekozen hebben voor een ‘homologe inseminatie’ 

die door hen zelf werd gedaan, waaruit kan worden afgeleid dat dit een bewuste keuze was zodat hun 

verklaring dat de zwangerschap een mirakel zou zijn de nodige verbazing wekt en de vraag zich 

opdringt waarom zij dit niet zo hebben gezegd ten overstaan van het CGVS, wat laat vermoeden dat 

ook dit aspect een rol heeft gespeeld in hun overweging om het land te verlaten.  
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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 de 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 zijn declaratieve opdracht, namelijk het 

al dan niet erkennen van de hoedanigheid van 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 vreemdelingenwet. 

Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan. 

 

2.6. Vooreerst benadrukt de Raad dat de bewijslast in beginsel bij de asielzoeker berust, die in de mate 

van het mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn/haar relaas en bij het ontbreken 

van dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Verzoekers geven 

echter geen plausibele verklaring waarom zij hun origineel paspoort, dat zich bij verzoekers ouders zou 

bevinden, niet neerleggen. De uitleg in het verzoekschrift dat zijn familie niet bereid is om hem nog te 

helpen is niet afdoende, temeer het de Raad niet duidelijk is waarom verzoekers enkel hun paspoorten 

zouden hebben achtergelaten nadat zij door verzoekers familie aan de deur zouden zijn gezet, terwijl zij 

wél al hun andere documenten, zoals hun identiteitskaarten, de identiteitskaarten geldig gedurende de 

periode dat zij in Qatar verbleven, attesten met betrekking tot hun tewerkstelling in Qatar, hun 

huwelijksakte ed. hebben meegenomen en ook voorleggen. De vaststelling dat verzoekers een hele 

bundel aan documenten bijbrengen, met uitzondering van de enige stukken waaruit aan de hand van in- 

en uitreisstempels ontegensprekelijk kan blijken wanneer zij Qatar hebben verlaten, Syrië zijn 

binnengegaan en naar alle waarschijnlijkheid ook weer op legale manier hebben verlaten, laat 

vermoeden dat verzoekers bewust hun paspoorten achterhouden voor de Belgische asielinstanties, wat 

de geloofwaardigheid van hun relaas ondermijnt. Aan bovenstaande overwegingen wordt geen afbreuk 

gedaan door de op 29 juli 2010 aan de Raad overgemaakte faxkopieën van verzoekers werkvisum en 

verzoeksters “familievisum” van Qatar met daarop de vermelding “cancelled”. Vooreerst geven 

verzoekers in het begeleidend schrijven geen verklaring waarom zij enkel een kopie van de visa van 

Qatar neerleggen, terwijl in het verzoekschrift nochtans uitdrukkelijk wordt gesteld dat verzoeker een 

gescande kopie van zijn paspoort en zijn e-mails heeft, wat op zich overigens de nodige verbazing wekt 

aangezien verzoeker voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

uitdrukkelijk verklaarde dat hij geen documenten omtrent zijn repatriëring kon neerleggen. Dat slechts 

kopie van de visa van Qatar wordt bijgebracht, en dit pas nadat verweerder in zijn nota van 3 juni 2010 

erop heeft gewezen dat verzoeker in het verzoekschrift stelt dat hij een kopie van zijn oude paspoort 

met een rode stempel die aantoont dat zijn visum was geannuleerd in zijn bezit zou hebben maar dit 

nog altijd niet neerlegt, bevestigt nogmaals hoger geformuleerd vermoeden dat verzoekers bewust hun 

paspoort achterhouden. In zoverre aan de voorgelegde faxkopieën enige bewijswaarde zou worden 

toegekend, kan hieruit hoe dan ook niet worden afgeleid dat verzoekers in maart 2008 werden 

“gerepatrieerd” omdat verzoeker tijdens een debat een collega zou hebben bijgetreden toen deze de 

moslims beledigde. Zo zijn er naar het oordeel van de Raad tal van mogelijke verklaringen waarom 

verzoekers werk- en familievisum, welke overigens hoe dan ook op respectievelijk 15 juni 2008 en 5 mei 

2008 verliepen, geannuleerd werden, waarvan de meest voor de hand liggende is dat verzoeker zijn 

arbeidscontract was afgelopen.  

 

Gelet op bovenstaande overwegingen, dient de Raad vast te stellen dat verzoekers er tot op heden nog 

steeds niet in slagen om documenten neer te leggen die hun stelling, dat ze uit Qatar zouden zijn 

gerepatrieerd, kunnen staven. Immers, zoals reeds terecht wordt opgemerkt in de eerste bestreden 

beslissing, kan ook uit het door verzoeker neergelegde attest van de British Council geenszins worden 

afgeleid dat hij omwille van controversieel gedrag het ongenoegen van de British Council of van de 

autoriteiten van Qatar heeft gewekt, doch wordt in het betreffende stuk integendeel gesteld dat 

verzoekers ambtsperiode in Qatar tot ieders tevredenheid is verlopen en wordt hij zelfs geprezen voor 

zijn professionalisme. Mede gelet op wat voorafgaat, hecht de Raad dan ook, in navolging van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, hoegenaamd geen geloof aan verzoekers 

hun beweringen als zouden verzoeker zijn problemen met de dienst ‘Opsporing en Veiligheid’ alsook 

hun verwijdering uit Qatar te wijten zijn aan het feit dat verzoeker naar aanleiding van een debat een 

collega zou zijn bijgetreden toen deze de moslims beledigde, temeer verzoeker zelf aangaf dat Qatar 
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een strikt islamitisch land is waardoor het niet meer dan logisch is dat hij zich er terdege van bewust 

moet zijn geweest dat een dergelijke uitspraak voor problemen zou zorgen, en dit incident zich ook nog 

eens afspeelde naar aanleiding van een debat rond een toch wel wat controversieel boek en waarbij 

een aantal moslims zelfs kwaad de zaal hadden verlaten. 

 

Hoe dan ook, de Raad benadrukt dat de nood aan bescherming geboden door de artikelen 48/3 en 48/4 

van de vreemdelingenwet moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de 

nationaliteit van de verzoekende partij(en), in casu respectievelijk Syrië en Tunesië. De voorgehouden 

problemen die verzoekers in Qatar zouden hebben gekend zijn derhalve niet dienend voor de 

beoordeling van hun asielaanvraag. 

 

2.7. Verzoekers houden voor Syrië te zijn ontvlucht na problemen met onder meer verzoekers familie, 

verzoeksters broer en de ‘Politieke Veiligheid’ omwille van hun voornemen zich te bekeren tot het 

christendom.  

 

De Raad wil vooreerst opmerken dat de verklaringen van verzoekers betreffende hun geloof tijdens de 

gehoren soms vaag, incoherent en ongeloofwaardig zijn. Zo antwoordt verzoekster tijdens het eerste 

gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen uitdrukkelijk “Ja” op de 

vraag of haar echtgenoot “zich effectief (had) bekeerd tot (het) christendom”, preciseert zij dat het nog 

voor hun huwelijk was (24 april 2007) en voegt zij daaraan toe dat haar echtgenoot zich bekeerd heeft 

“ongeveer acht à negen maanden, nog geen één jaar geleden”, terwijl haar echtgenoot het heeft over 

“zijn intentie om mij te bekeren tot het christendom” en voorhoudt dat zijn schoonbroer K. naar Syrië is 

gekomen om zijn echtgenote te doden omdat “ze tot het christendom is bekeerd” (CGVS, stuk 15, p. 2 

en 3; stuk 14, p.4-5).  In het verzoekschrift leest de Raad dan weer onder de uiteenzetting van de feiten 

dat verzoekster onder de bekoring van het christendom kwam door haar toekomstige echtgenoot, zij in 

Syrië priester George van de “rooms-orthodoxe kerk” ontmoetten en met hem spraken over het 

christendom, verzoekster aan haar schoonbroer toegaf dat zij zich tot het christendom wenste te 

bekeren, verzoeker geen klacht indiende toen de jongeren hem uitmaakten voor “christenhond” uit angst 

dat men te weten zou komen dat hij zich tot het christendom wenste te bekeren, verzoeker vervolgens 

werd meegenomen door twee leden van de Politieke Veiligheid en er ondervraagd werd over hun 

voornemen zich te bekeren en zij, sinds hun aankomst in België, naar de Arabisch-protestanse kerk 

gaan. De Raad dient vast te stellen dat verzoekers in hun verzoekschrift bevestigen dat zij  zich wensen 

te bekeren doch dat nergens in het verzoekschrift wordt gesteld of aangetoond dat zij zich effectief 

bekeerden. Hun wens tot bekering wordt verder op de helling geplaatst door de vaststelling dat in het 

verzoekschrift wordt gesproken van de “rooms-orthodoxe kerk” van priester George, hetgeen er op wijst 

dat verzoekers weinig kennis hebben over de christelijke kerken en zij thans de Arabische-protestanse 

kerk bezoeken. Ter terechtzitting bevestigt verzoeker dat hij en zijn echtgenote niet gedoopt zijn. Gelet 

op deze vaststellingen is de Raad van oordeel dat aan het opgediste relaas van verzoekers met 

betrekking tot hun “bekering” en hun vrees voor vervolging om die reden geen geloof kan worden 

gehecht.  

 

2.7.1. Verder acht de Raad het - en daargelaten het feit dat het niet plausibel is dat verzoekster hun 

voornemen om zich te bekeren ogenblikkelijk toegaf aan haar schoonbroer nadat deze haar had 

geconfronteerd met het gegeven dat hij op hun computer christelijke sites had gevonden, temeer daar 

uit verzoekers verklaringen duidelijk blijkt dat zij er alles aan deden opdat niemand van hun voornemen 

kennis zou krijgen - onbegrijpelijk en ongeloofwaardig dat verzoekster haar echtgenoot niet onmiddellijk 

op de hoogte zou hebben gebracht dat zijn broer ontdekte dat zij zich wilden bekeren. De uitleg in het 

verzoekschrift dat verzoekster reageerde vanuit een grote paniek, zij zo verlamd was door angst dat zij 

niet op een logische manier kon handelen, zij zich niet in een goede psychologische conditie bevindt en 

zich hierdoor soms vreemd gedraagt, zij nooit echt heel open is, zelfs niet ten aanzien van haar 

echtgenoot, en zij het heel moeilijk heeft om op adequate wijze problemen aan te pakken, kan niet 

overtuigen en strookt overigens niet met verzoeksters verklaringen voor het Commissariaat-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar zij tijdens haar gehoor antwoordde op de vraag waarom zij 

haar echtgenoot niet wakker had gemaakt: “Voor mij was het gebeurd en ik dacht daar niet aan (…) Ik 

had nog geen beslissing genomen, ik wou eerst afwachten wat er zou gebeuren. Misschien dat S.(…) 

het niet serieus nam.” (administratief dossier, stuk 8, p. 5-6). Uit deze verklaringen kan geenszins 

worden afgeleid dat verzoekster in paniek was of verlamd door angst zoals thans wordt voorgehouden 

doch dient integendeel te worden geconcludeerd dat zij een opvallend nonchalante houding aannam, 

een houding die niet te rijmen valt met hun inspanningen om hun voornemen tot bekering geheim te 

houden en hun angst dat dit voornemen bekend zou raken. Zo verzoekster beweert dat zij zich niet in 
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een goede psychologische conditie bevindt en zij zich hierdoor soms vreemd gedraagt, dient de Raad 

vast te stellen dat deze beweringen niet worden gestaafd met enig medisch attest.  

 

2.7.2. Verder maakt verzoeker zijn bewering dat hij door jongeren zou zijn aangevallen in de periode dat 

hij in Affamiyah woonde en dat deze aanval in verband zou staan met zijn voornemen om zich te 

bekeren, niet aannemelijk. Zoals reeds werd opgemerkt in de eerste bestreden beslissing, kan 

verzoeker niet verduidelijken wie deze personen waren, noch hoe deze zouden geweten hebben dat hij 

christen wilde worden. Hij kwam tijdens zijn gehoor voor het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen niet verder dan de stelling ‘te hebben gevoeld’ dat iemand hen naar hem 

had gestuurd (administratief dossier, stuk 7, p. 5), wat allerminst overtuigend kan worden genoemd. In 

de mate verzoekers in het verzoekschrift betogen dat de link tussen de aanval door de jongeren en hun 

voornemen om zich te bekeren tot het christendom toch heel duidelijk is aangezien verzoeker werd 

uitgescholden voor “christenhond”, komen zij niet verder dan het herhalen van eerder afgelegde 

verklaringen, het uiten van blote beweringen en vermoedens.  Hoe dan ook, zelfs indien enig geloof zou 

worden gehecht aan het door verzoekers geschetste incident, is de Raad van oordeel dat een 

éénmalige aanval op verzoeker door onbekende jongeren, en die zoals wordt gesuggereerd in de eerste 

bestreden beslissing mogelijks een “gewone” roofoverval betrof, niet ernstig en zwaarwichtig genoeg is 

om gewag te kunnen maken van vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie. Verzoeker liet 

overigens na om klacht in te dienen tegen zijn belagers en heeft derhalve nagelaten om beroep te doen 

op de rechtsbescherming waarin zijn autoriteiten voorzien, vaststelling die andermaal afbreuk doet aan 

de geloofwaardigheid van zijn relaas en de ernst van zijn voorgehouden vrees voor vervolging. 

 

2.7.3. Ook aan verzoeksters verklaring in Affamiyah door haar broer te zijn aangevallen omdat zij zich 

tot het christendom zou hebben gewend kan geen geloof worden gehecht daar niet het minste geloof 

kan worden gehecht aan verzoeksters bewering in een streng islamitische familie te zijn opgegroeid 

vermits uit haar verklaringen, integendeel, dient te worden geconcludeerd dat zij uit een eerder liberale 

familie komt. Zoals terecht wordt gesteld in de tweede bestreden beslissing is het in de islamitische 

context immers ondenkbaar dat een meisje uit een streng islamitische familie de toestemming zou 

krijgen om alleen naar Djerba te trekken en daar te wonen en te studeren en is het tevens uiterst 

verbazingwekkend dat verzoekster vervolgens van eind 2005 tot februari 2007 in de toeristische sector, 

namelijk in een hotel in Sous, heeft gewerkt en zij daar samen met haar zus in een appartement 

woonde. In de mate in het verzoekschrift wordt betoogd dat de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen is overgegaan tot een verkeerde interpretatie van verzoeksters 

verklaringen omdat zij wel duidelijk heeft gemaakt dat zij in een streng islamitische familie is opgegroeid 

maar niet dat zij in een echt extremistische familie is opgegroeid in de zin dat het om gewelddadige 

moslims zou gaan, stelt de Raad vast dat uit een eenvoudige lezing van de motivering van de bestreden 

beslissing duidelijk blijkt dat de term “extremistisch”, term die overigens door verzoekster zelf in de mond 

werd genomen tijdens haar gehoor, door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen werd gebruikt in de betekenis van “streng islamitisch”. Zo verzoekster nog argumenteert dat 

het wel degelijk geloofwaardig is dat zij, niettegenstaande zij beweert uit een streng islamitische familie 

te komen, er uiteindelijk in geslaagd is om hogere studies te doen, herhaalt dat zij onder supervisie 

stond van twee streng islamitische families in Djerba en aanvoert dat het bovendien in Tunesië zeer 

vaak voorkomt dat men in het toerisme werkt omdat het een belangrijke sector van tewerkstelling is en 

dit niet als een schande wordt beschouwd, en dit alles de geleidelijke emancipatie van haar gezin heeft 

mogelijk gemaakt zodat zij op 27-jarige leeftijd eenvoudigweg heeft beslist om niet het akkoord te 

vragen van haar vader en naar het buitenland te vertrekken om er te werken, brengt zij geenszins 

overtuigende argumenten aan die bovenstaande overwegingen kunnen ontkrachten. Het feit dat 

verzoekster hogere studies heeft kunnen doen, eerst in een studentenhuis heeft gewoond en later in 

“gewoon logement’, in de toeristische sector heeft gewerkt en zonder toestemming van haar vader in het 

buitenland is gaan werken, valt naar het oordeel van de Raad immers nauwelijks te rijmen met haar 

stelling te zijn opgegroeid in een streng islamitische familie die dan nog van plan zou zijn geweest haar 

uit te huwelijken aan een neef. Verzoeksters argument dat economische en financiële redenen haar 

vader over de streep hebben getrokken om haar toe te laten te studeren en vervolgens in Sous te gaan 

werken, kan evenmin overtuigen, temeer het in de door verzoekster geschetste context meer plausibel 

en acceptabel zou zijn dat verzoeksters broers zouden verder studeren en werken. Verzoekster 

bevestigt echter uitdrukkelijk in haar verzoekschrift dat zij de enige is van haar broers en zussen die 

hogere studies heeft gedaan doch zij geeft geen overtuigende verklaring waarom precies zij dit 

voorrecht zou hebben genoten. Overigens worden verzoeksters beweringen over haar strenge familie 

verder ondermijnt omdat ook haar zus I. tewerkgesteld is in de Emiraten. 
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Het ongeloofwaardig karakter van het door verzoekster aangehaalde incident met haar broer blijkt 

tevens uit het feit verzoekster nagelaten heeft om naar aanleiding van dit incident klacht neer te leggen 

en de vaststelling dat verzoekers hun verklaringen omtrent de reden waarom geen klacht werd 

neergelegd allesbehalve coherent zijn. Immers, zoals correct wordt gesteld in de tweede bestreden 

beslissing bracht verzoeker als mogelijke verklaring aan dat zijn echtgenote misschien schrik had van 

haar broer (administratief dossier, stuk 7, p. 5), terwijl verzoekster aangaf dat haar echtgenoot haar had 

meegedeeld dat de Syrische wet niets onderneemt tegen een persoon die in een erekwestie zijn 

moeder of zus wil doden zodat een klacht neerleggen tot niets zou dienen (administratief dossier, stuk 8, 

p. 7). In het verzoekschrift betwisten verzoekers dat hun verklaringen op dit punt tegenstrijdig zouden 

zijn. Verzoekster verduidelijkt dat zij inderdaad schrik had van haar broer en zij nog ernstigere 

problemen met hem wilde vermijden, wat ook een deel van de verklaring is waarom zij geen klacht heeft 

neergelegd, doch dat anderzijds haar echtgenoot haar sinds lang, en dus niet pas naar aanleiding van 

het incident met haar broer, had uitgelegd dat eremoorden in Syrië niet effectief bestraft worden zodat 

ook dit gegeven in haar achterhoofd zat op het ogenblik dat haar leven werd bedreigd door haar broer. 

Verzoekers voeren aan dat het gebrek aan bescherming door de Syrische autoriteiten in dergelijke 

gevallen wordt bevestigd door een artikel van de New York Times van 23 september 2007, dat bevestigt 

dat een eremoord in Syrië niet als “moord” wordt beschouwd en dat zelfs indien de moordenaar wordt 

veroordeeld op basis van een lagere aanklacht, bijvoorbeeld een “eremisdaad”, hij normaal gezien 

vrijkomt binnen een aantal maanden. Met dergelijk verweer slagen verzoekers er niet in de vastgestelde 

ongeloofwaardigheid te herstellen. Waar verzoekster stelt dat zij geen klacht indiende omdat zij nog 

ernstigere problemen met haar broer wilde vermijden, is het de Raad niet duidelijk hoe het 

voorgehouden conflict met haar broer nog verder zou kunnen escaleren daar hij verzoekster, volgens 

haar verklaringen, wilde vermoorden zodat niet kan worden ingezien hoe de problemen met haar broer 

door het neerleggen van een klacht nóg ernstiger zouden kunnen worden. Voorts kan het argument dat 

haar echtgenoot al sinds zij elkaar kennen had uitgelegd dat eremoorden in Syrië niet effectief worden 

bestraft op generlei wijze worden gedistilleerd uit de verklaringen die verzoekster aflegde voor het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Het neerleggen van een artikel uit de 

New York Times waaruit blijkt een gebrek aan bescherming door de Syrische autoriteiten in geval van 

eremoord blijkt doet geen afbreuk aan het geheel van bovenstaande overwegingen.  

 

2.7.4. Tot slot maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij daadwerkelijk problemen kende met de Syrische 

Politieke Veiligheid en door hen twee keer werd meegenomen en ondervraagd over zijn voornemen om 

zich te bekeren. Niet alleen zijn verzoekers niet bij machte deze beweringen te staven met enig begin 

van bewijs, wat volgens hen logisch is daar het gaat om onterechte vervolgingen omwille van 

verzoekers religieuze overtuiging zodat de Syrische autoriteiten hiervan geen bewijsstukken zullen 

afgeven, daarenboven blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker ten overstaan van de Dienst 

Vreemdelingenzaken geen melding heeft gemaakt van het feit dat hij, toen hij een tweede keer was 

opgepakt, werd aangesproken door een christelijke agent die hem aanraadde te doen alsof hij van zijn 

bekering zou afzien, noch van het feit dat hij er zeker van was dat hij vanaf dan door de Syrische 

autoriteiten gesurveilleerd werd. Verzoeker tracht deze omissies te vergoelijken door erop te wijzen dat 

hij tijdens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken niet de tijd heeft gehad om hierover te spreken 

en hem er duidelijk werd gemaakt dat hij hiertoe de kans zou krijgen op het Commissariaat-generaal 

voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker voert in dit verband nog aan dat niet hetzelfde 

gewicht kan worden gegeven aan het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken als dat op het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, aangezien op het eerste gehoor de 

raadsman niet aanwezig kan zijn om eventuele incidenten te noteren en te verifiëren of alles in goede 

omstandigheden is verlopen en gelet op het feit dat er sinds de wetswijziging aan de vreemdelingenwet 

bovendien een veel beperktere rol is gegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken in de behandeling 

van de asielaanvraag zodat het niet meer toekomt aan de Dienst Vreemdelingenzaken om een 

allesomvattend verslag op te maken betreffende de problemen in het land van herkomst. Bovendien 

gaat het om het enige kleine verschil tussen het gehoren op de Dienst Vreemdelingenzaken en het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat wordt vermeld in de bestreden 

beslissing zodat dit niet determinerend kan zijn, aldus verzoekers. 

 

Van een persoon die beweert te vrezen voor zijn vrijheid en leven en daarom de bescherming van de 

Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat hij van alle essentiële elementen ter 

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker die 

elementen die de directe aanleiding van zijn vertrek of vlucht uit zijn land van herkomst zouden geweest 

zijn. Niettegenstaande de vragenlijst inderdaad niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht 

van alle elementen of feiten te geven, kan wel worden verwacht dat verzoeker dergelijk essentieel 

element in zijn relaas, als zou hij door de Syrische autoriteiten worden gesurveilleerd, zou vermelden.  
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Waar verzoekers betogen dat bekeren in Syrië als illegaal wordt gezien en dit ook wordt gezien als een 

gevaar voor de interreligieuze relaties kan de Raad enkel vaststellen dat het ongeloofwaardig is dat 

verzoeker door de Politieke Veiligheid zou worden geviseerd om religieuze redenen vermits hij zelf 

uitdrukkelijk stelt dat hij de intentie had zich te bekeren, en zich aldus nog altijd niet had/heeft bekeerd.  

 

2.8. Waar verwerende partij ter terechtzitting het Algemeen Ambtsbericht Syrië van september 2009 

indient, waarbij specifiek verwezen wordt naar pagina 35, is de Raad van oordeel dat dit ambtsbericht bij 

het administratief dossier had kunnen gevoegd worden. Het Ambtsbericht wordt uit de debatten 

geweerd.   

 

2.9. Tot slot kan ook op grond van het loutere feit dat verzoekers herkenbaar op de Belgische televisie 

zijn geweest in het kader van een reportage naar aanleiding van de opvangproblemen van asielzoekers 

in België, geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève worden 

aangenomen. Gelet op wat voorafgaat, maken verzoekers hun voorgehouden problemen in Syrië niet 

aannemelijk zodat er, zoals terecht wordt opgemerkt in de eerste bestreden beslissing, geen enkele 

reden is om aan te nemen dat de Syrische autoriteiten, zo ze deze reportage al zouden bekijken, belang 

in verzoekers zouden stellen en in staat zouden zijn om hen te identificeren. Verzoekers verwijzing in 

het verzoekschrift naar het rapport van het UK Home Office over Syrië van 2009, dat als bijlage aan het 

verzoekschrift werd gevoegd en waarin bevestigd wordt dat personen die zonder succes asiel hebben 

gevraagd in andere landen en die vroeger connecties hadden met de moslim brotherhood werden 

vervolgd wanneer ze terugkeerden naar Syrië en dat er ook op een geroutineerde wijze dissidenten 

werden gearresteerd wanneer deze probeerden terug te keren naar hun land, zelfs na tientallen jaren 

verblijf in het buitenland, is niet van dien aard om aan te tonen dat verzoekers problemen riskeren met 

de Syrische autoriteiten omwille van het loutere feit asiel te hebben aangevraagd. Verzoekers maken 

immers niet aannemelijk dat zij beschikken over een gelijkaardig profiel als de door hen als voorbeeld 

aangehaalde personen. Zo hebben zij nooit gewag gemaakt van enige connectie met de 

Moslimbroederschap, noch maken zij aannemelijk dat zij door de Syrische autoriteiten als dissidenten 

zouden worden beschouwd.  

 

2.10. Ten aanzien van verzoekster wijst de Raad erop dat het asielverzoek onderzocht dient te worden 

ten aanzien van Tunesië, vermits de nood aan bescherming geboden door de artikelen 48/3 en 48/4 van 

de vreemdelingenwet moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit 

van de verzoekende partij of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Uit verzoeksters 

verklaringen blijkt dat zij in geval van terugkeer naar Tunesië vreest voor haar familie omdat zij “gehuwd 

is zonder hun toestemming en S. ofzo heeft mijn broer ingelicht en gezegd dat ik een “kafira” ongelovige 

ben” (adminisratief dossier stuk 15, p. 5, stuk 8, p. 8). Uit het voorgaande blijkt dat aan het relaas van 

verzoekster voor zover het betrekking heeft op haar “bekering” geen geloof kan worden gehecht vermits 

zij niet aantoont effectief bekeerd te zijn, zodat aan haar voorgehouden vrees voor haar familie om die 

reden evenmin geloof kan worden gehecht. Waar verzoekster stelt dat haar familie haar huwelijk niet 

aanvaard omdat zij eigenlijk met een neef moest trouwen kan zij de Raad niet overtuigen. Immers, 

indien het de intentie van verzoeksters vader zou zijn geweest haar uit te huwelijken aan een neef dan 

zou dit zeker al gebeurd zijn voordat verzoekster vertrok naar Qatar in 2007, vermits verzoekster, 

geboren in 1978, dan al bijna 30 jaar oud was. Derhalve wordt aan verzoeksters vrees voor vervolging 

bij terugkeer naar Tunesië geen geloof gehecht. 

 

2.11. Daargelaten het feit dat verzoekers niet ernstig kunnen worden genomen waar zij in hun 

verzoekschrift blijven volhouden dat verzoekster ineens buiten alle verwachtingen om op natuurlijke 

wijze zwanger is geworden, terwijl het door hen neergelegde attest van de gynaecoloog ondubbelzinnig 

vermeldt “Conceptie: homologe inseminatie” en “Opmerkingen: Inseminatie gedaan door koppel zelf 

wegens onmogelijke coitus”, is het de Raad niet duidelijk op welke manier deze zwangerschap relevant 

kan zijn voor de beoordeling van de door verzoekers voorgehouden vrees voor vervolging.  

 

2.12. Tot slot verwijzen verzoekers in hun verzoekschrift naar de talrijke door hen neergelegde 

documenten die hun identiteit, beroepsovertuiging en religieuze overtuiging bewijzen. Zij zijn van 

oordeel dat de documenten aangaande hun religieuze overtuiging niet zomaar van de tafel kunnen 

worden geveegd en dat deze stukken, in combinatie met hun geloofwaardige verklaringen als een begin 

van bewijs moeten worden beschouwd. Voorts wijzen zij op het schrijven van de protestantse kerk in 

Brussel, die bevestigt dat zij ervoor hebben gekozen om christenen te worden en laken zij dat de e-mail 

van Dokter Ammar Qurabi en het schrijven van Dokter Gregor Puppinck van het European Centre for 

Law and Justice ook maar al te gemakkelijk van tafel worden geveegd door de bestreden beslissing 
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omdat deze bewijsstukken volgens verzoekers toch ook een duidelijke ondersteuning zijn van hun 

standpunt dat zij nog problemen riskeren in Syrië en Tunesië omwille van hun wens tot bekering, wat 

tevens blijkt uit de door hen neergelegde verslagen over de beoordeling van de religieuze vrijheid in 

Tunesië en Syrië, waarin bevestigd wordt dat er een ernstig risico is voor bekeerlingen.  

 

De Raad stelt vast dat verzoekers hun uiteenzetting in het verzoekschrift in essentie neerkomt op het 

opsommen van de door hen bijgebrachte stukken en het bekritiseren en het tegenspreken van de 

bevindingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen doch hiermee slagen 

zij er niet in de Raad te overtuigen dat zij omwille van hun intentie zich te bekeren in hun land van 

herkomst een gegronde vrees voor vervolging dienen te koesteren vermits aan hun relaas 

dienaangaande geen enkel geloof wordt gehecht. Het motief in de bestreden beslissing met betrekking 

tot de door verzoekers ingediende stukken wordt derhalve in zijn geheel beaamd en overgenomen. 

 

2.13. Waar verzoekers zich nog beroepen op het voordeel van de twijfel wijst de Raad erop dat dit 

slechts speelt wanneer na onderzoek van alle elementen het relaas van de aanvragers als waarachtig 

overkomt, waarbij nog dient te worden benadrukt dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan 

niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige 

verklaringen, zoals in casu het geval is zoals blijkt uit wat voorafgaat.  

 

2.14. De Raad moet verzoekers hun asielrelaas slechts toetsen aan de voorwaarden die inzake de 

erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 48/3 van de vreemdelingenwet juncto artikel 1, 

A (2) van het Verdrag van Genève indien hij overtuigd is van de echtheid van hun verhaal, hetgeen om 

hoger vermelde redenen niet het geval is. 

 

2.15. In fine vragen verzoekers hen in ondergeschikte orde het subsidiaire beschermingsstatuut toe te 

kennen. Zij voeren echter geen argumenten aan betreffende de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet 

op de hiervoor gedane vaststellingen aangaande het asielrelaas en op de overige elementen in het 

dossier tonen zij niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat 

zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de 

zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet. 

 

Het enig middel is ongegrond.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig augustus tweeduizend en tien 

door: 

 

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

 

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

K. ROSIER M.-C. GOETHALS 


