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nr. 49 739 van 19 oktober 2010

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 2 juni 2010 heeft

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

3 mei 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 26 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 oktober 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. VAN GOETHEM, en van

attaché B. BETTENS, 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 28 november 2009 en heeft zich op 30 november 2010 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 14 januari

2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 3 maart 2010.

1.3. Op 3 mei 2010 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 5 mei 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten en een Syrisch-orhodox christen te zijn afkomstig

van Kamishli. Sinds 2007 zou u een garage uitgebaat hebben. U zou in het verleden met de

Syrische autoriteiten nooit enig probleem hebben gehad. Begin augustus 2009 zouden er twee mannen

met een pick-up zijn gekomen. Ze zouden u gevraagd hebben om, terwijl u aan de wagen zou werken,

een kist in uw garage te mogen plaatsen. U zou direct aan de pick-up zijn beginnen werken terwijl de

twee mannen in uw bureau in de garage bleven wachten. Na ongeveer een half uur à vijfenveertig

minuten zouden er twee wagens van de 'Amn' (Veiligheidsdienst) zijn aangekomen. Zes agenten

zouden de garage hebben doorzocht. Toen ze de kist openden zouden ze er wapens in aangetroffen

hebben. Er zou u gevraagd zijn aan wie deze kist toebehoorde waarop u zou geantwoord hebben dat de

kist van uw twee klanten is. De twee mannen zouden dit echter ontkend hebben waarop jullie allen naar

het bureau van de sectie van 'Amn Dawla' (Staatsveiligheid) werden gebracht. U zou gedurende drie

maanden zijn opgesloten. Tijdens uw detentie zou u telkens opnieuw gevraagd zijn aan wie de kist

toebehoorde, waarop u telkens ontkend zou hebben iets met deze zaak te maken te hebben.

Desondanks zou u van wapenhandel zijn beschuldigd. U zou via de bemiddeling van uw advocaat

tussen 4 - 6 november 2009 voorwaardelijk zijn vrijgelaten in afwachting van het proces. Op 27

november 2009 zou u met een privé-taxi van Kamishli naar Damascus zijn gereisd. U zou uw

identiteitskaart thuis hebben achtergelaten omdat de smokkelaar u verzekerd had dat u zich geen

zorgen diende te maken. Op 28 november 2009 zou u met een Syrisch paspoort (naam onbekend en

visum onbekend) vanuit de luchthaven van Damascus met een vlucht van Syrian Airlines naar de

nationale luchthaven van Brussel zijn gevlogen waar u dezelfde dag nog zou zijn aangekomen. Op 30

november 2009 heeft u hier asiel aangevraagd. Via uw neef G. (…) D. (…) (OV 4.160.979) zou u in

contact staan met uw familie in Syrië. Er zou u echter geen nieuws meegedeeld zijn.

B. Motivering

Er dient na het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) 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, 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 dient opgemerkt dat u sinds uw verblijf in België totaal geen informatie hebt over hoe de

zaken er nu voor u voorstaan in Syrië. U gevraagd of u sinds uw aankomst in België al contact met

uw advocaat hebt opgenomen, stelt opmerkelijk genoeg dit tot op heden nog niet te hebben gedaan. U

dan gevraagd of u deze persoon dan niet via George kunt contacteren, stelt dat mocht er zich in uw

zaak iets nieuws hebben voorgedaan, uw familie zeker en vast George hiervan op de hoogte zou

hebben gebracht, die dit nieuws dan op zijn beurt aan u zou doorgeven. U concludeert heel laconiek

dat gezien u tot nog toe niets hebt vernomen, er zich niets heeft voorgedaan. Nogmaals gepeild of u via

George geen contact met uw raadsman hebt opgenomen, herhaalt u slechts dat als er nieuws is, uw

familie George zal inlichten (gehoorverslag CGVS, p. 13). Het feit dat u totaal geen moeite hebt gedaan

zich te informeren ondermijnt op fundamentele manier niet alleen de ernst maar ook de

geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u wel degelijk,

via uw advocaat of via George, de mogelijkheid had zich te informeren en het feit dat u zulks nagelaten

heeft is niet acceptabel.

Voorts legt u tot op heden geen enkel begin van bewijs neer met betrekking tot uw vluchtmotieven,

dit terwijl u in Syrië, en zoals reeds werd aangestipt, over een advocaat beschikte. Uw

vergoelijking, namelijk het feit dat de 'Mukhabarat' (Inlichtingendienst) geen documenten aflevert

(gehoorverslag CGVS, p. 7), is geen afdoende argument aangezien u zelfs niet eens de moeite gedaan

hebt om via uw advocaat gelijk welke documenten trachten te vergaren (gehoorverslag CGVS, p. 13).

De verdere vaststelling dat u ook niet op de hoogte bent of u nu al dan niet gezocht wordt door

de Syrische autoriteiten ondermijnt andermaal de ernst en de geloofwaardigheid van uw vrees

voor vervolging in de zin van de Geneefse Conventie (gehoorverslag CGVS, p. 14).

Een dergelijke passieve houding is niet acceptabel daar er vanuit kan worden gegaan dat u

alle mogelijke inspanningen zou leveren informatie te vergaren met betrekking tot uw actuele situatie.

Dit is immers van primordiaal belang om een correcte inschatting te kunnen maken van uw vrees

bij terugkeer.

Het weinig geloofwaardige karakter van uw asielrelaas wordt onderstreept door de manier waarop

u beweert het land te hebben verlaten. U beweert Syrië te hebben verlaten vanuit de luchthaven

van Damascus, weliswaar in het gezelschap van een smokkelaar, maar met een paspoort waarvan u

niet eens wist welke naam erop werd ‘gehanteerd’. De smokkelaar zou u enkel dit document

hebben getoond zonder de naam te vermelden. U dan gevraagd wat voor soort visum in dit paspoort
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was opgenomen, stelt hierover geen informatie te hebben (gehoorverslag CGVS, p. 5). Het feit dat

de smokkelaar u gerust zou gesteld hebben en gezegd had dat u hem diende te volgen biedt

geen afdoende verschoning (gehoorverslag CGVS, p. 5). Het is niet aannemelijk dat de smokkelaar u

geen informatie zou verschaft hebben over dergelijke essentiële gegevens. Immers, in het geval er zich

een controle zou voordoen, een gegeven dat tijdens een dergelijk traject meer dan waarschijnlijk is, was

het ook in het belang van de smokkelaar dat jullie hieromtrent coherente verklaringen zouden

afleggen aangezien in geval u tegen de lamp zou lopen, ook hij problemen riskeerde, namelijk

medeplichtigheid aan het helpen vluchten van een Syrische burger tegen wie een onderzoek

wapensmokkel loopt. In de marge dient nog aangestipt dat het sowieso weinig geloofwaardig is dat u,

mocht er effectief een onderzoek tegen u lopen, u het risico zou hebben genomen om dusdanig slecht

voorbereid gewoon via de luchthaven van Damascus te vertrekken.

Tot op heden hebt u ook geen enkel identiteits - en of reisdocument neergelegd waardoor uw

identiteit en uw reisweg niet kunnen worden geverifieerd. Meer nog u hebt zelf geen enkele poging

ondernomen om via uw neef George, die hier woonachtig is en die in contact staat met uw familie in

Syrië, identiteitsdocumenten trachten te verkrijgen (gehoorverslag CGVS, pp. 6, 7 en 8).

Er dient te worden geconcludeerd dat gelet op bovenstaande observaties en gezien het gebrek

aan bewijsstukken aangaande uw identiteit en vluchtrelaas er geen geloof kan worden gehecht aan

uw asielmotieven. Bovengenoemde argumenten ondermijnen op manifeste wijze de geloofwaardigheid

van uw verklaringen en u bent er dan ook niet in geslaagd om uw vrees voor vervolging in de zin

van Vluchtelingenconventie van Genève van 28 juli 1951 of voor een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), voert verzoeker aan

dat hij wordt beschuldigd van wapenhandel en wordt geacht lid te zijn van de terroristische beweging

“Jund al-Sham”. Gezien deze beschuldigingen is verzoeker ervan overtuigd dat hij bij een terugkeer

naar Syrië, zonder kans op een eerlijk proces, van zijn vrijheid zal worden beroofd en zal worden

onderworpen aan folteringen en onmenselijke en vernederende behandelingen. Verzoeker stelt dat hij,

omwille van de beschuldiging lid te zijn van een terroristische beweging, onmogelijk contact kan

opnemen met zijn advocaat of familie en dat de Mukhabarat geen documenten wil afleveren waardoor

hem derhalve niet verweten kan worden een passieve houding te hebben aangenomen omtrent het

neerleggen van bewijsstukken van zijn vluchtrelaas. Verzoeker wijst erop dat hij, na een zeer lange en

omslachtige weg een verklaring van zijn advocaat heeft kunnen bekomen en vervolgt dat hij omwille van

bovenstaande reden eveneens in de onmogelijkheid is om identiteitsdocumenten neer te leggen.

Verzoeker besluit dat hem de hoedanigheid van vluchteling dient toegekend te worden, minstens de

subsidiaire beschermingsstatus.

Aan het verzoekschrift worden door verzoeker verschillende bewijsstukken ingediend. Volgens het

verzoekschrift facturen van zijn garage, het huurcontract van zijn garage, een brief van zijn Syrische

raadsman en een artikel over “Jund al-Sham”. Ter terechtzitting legt verzoeker een eensluidende

vertaling neer uit het Arabisch in het Nederlands van een “akte van huur en verhuur”, een

“kostenraming” en een brief van een advocaat “G.D.”.

2.2. Uit de verklaring van verzoeker blijkt dat hij Syrië ontvlucht is omdat hij door de Syrische autoriteiten

beschuldigd wordt van wapensmokkel en lidmaatschap van de “Jund al-Sham”. Twee mannen brachten

hun wagen voor nazicht naar verzoekers garage en vroegen of ze een kist mochten achterlaten, waarop

verzoeker instemmend antwoordde. Iets later viel de veiligheidsdienst verzoekers garage binnen en

werd er vastgesteld dat er wapens in de kist verborgen zaten. Verzoeker ontkende zijn betrokkenheid,

doch werd samen met de twee mannen gearresteerd en gedurende drie maanden opgesloten in de

gevangenis. Via bemiddeling van zijn advocaat kwam verzoeker voorwaardelijk vrij. Hij ontvluchtte Syrië

met de hulp van een smokkelaar. Verzoeker landde op 28 november 2010 in de luchthaven van Brussel

na een vlucht vanuit Damascus en vroeg op 30 november 2010 asiel aan.
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2.3. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) het feit dat hij

tot op heden geen enkele moeite heeft ondernomen om zich te informeren over zijn huidige situatie of

om contact op te nemen met zijn advocaat, de ernst en de geloofwaardigheid van zijn beweerde vrees

op fundamentele wijze ondermijnt, (ii) hij geen enkel begin van bewijs neerlegt met betrekking tot zijn

vluchtmotieven terwijl hij in Syrië over een advocaat beschikte, (iii) hij niet op de hoogte is of hij nu al

dan niet gezocht wordt door de Syrische autoriteiten, (iv) er geen geloof kan worden gehecht aan de

manier waarop hij het land beweert verlaten te hebben, en (v) hij geen enkel identiteits- en of

reisdocument heeft neergelegd waardoor zijn identiteit en reisweg niet kunnen worden geverifieerd en

hij zelfs geen enkele poging ondernomen heeft om zijn identiteitsdocumenten te bekomen.

2.4. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het is vervolgens de taak van de

persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de

bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te beoordelen. De

verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen moeten plausibel zijn en

niet in strijd met algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

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

verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54).

2.5. De Raad stelt vast dat verzoeker zich in zijn verzoekschrift voornamelijk beperkt tot het herhalen

van zijn asielmotieven, met name dat hij beschuldigd wordt van wapenhandel en lidmaatschap van de

terroristische beweging “Jund al-Sham”, hetgeen niet voldoende is om de pertinente en correcte

motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. Daargelaten dat het totaal onrealistisch is dat

leden van de beweging “Jund al-Sham” dermate nonchalant zouden zijn en vragen of ze een kist vol

wapens uit de wagen mogen uitladen in een garage, merkt de commissaris-generaal in de bestreden

beslissing immers terecht op dat de vaststelling dat verzoeker niet de minste poging heeft ondernomen

om via zijn advocaat in Syrië of via zijn neef G., die in contact zou staan met zijn familie in Syrië,

informatie in te winnen over zijn actuele situatie, zowel de ernst als de geloofwaardigheid van zijn

asielrelaas fundamenteel ondermijnt. Tot op heden laat verzoeker ook na enig begin van bewijs in te

dienen van de voorgehouden asielmotieven, inzonderheid de beschuldiging van wapensmokkel en het

behoren tot een terroristische organisatie, zijn identiteit en zijn reisweg. In de mate dat verzoeker alsnog

een poging onderneemt om zijn relaas te onderbouwen met een huurcontract van zijn garage, facturen

(kostenraming) en een brief van zijn advocaat stelt de Raad vast dat de stukken mogelijks zijn

beroepsbezigheid kunnen aantonen, niets meer en niets, en de brief van de advocaat dermate summier

en vaag, met name “in de zaak die tegen hem gespannen is als gevolg van het aan hem verweten

daad”, “dat de zwakke positie van mijn cliënt (…) mij duidelijk (is) gebleken en “ik besloten (heb) om

mijzelf van die vertegenwoordiging vrij te stellen”, dat deze “verklaring” bezwaarlijk als objectief bewijs

kan worden aangenomen, temeer verzoeker geen enkel identiteitsdocument indient zodat niet kan

worden nagegaan of de persoon op het contract en in de brief verzoeker is. Overigens is het

merkwaardig dat verzoeker in het verzoekschrift argumenteert dat hij geen contact kan opnemen met

zijn familie en zijn advocaat in Syrië omdat zij dan het risico lopen om eveneens beschuldigd te worden

doch thans een aantal stukken indient.

De Raad benadrukt dat van een asielzoeker, in het kader van zijn plicht tot medewerking, redelijkerwijs

kan worden verwacht dat hij al het mogelijke doet om recente informatie te bekomen omtrent de evolutie

van zijn persoonlijke problemen en om hiervan de nodige bewijsstukken te bekomen. Dat de

Mukhabarat geen documenten aflevert, hetgeen reeds in de bestreden beslissing als niet afdoende

werd beschouwd, biedt niet in het minst verschoning voor verzoekers gebrek aan documenten die zijn

identiteit en reisweg staven, noch voor zijn gebrek aan kennis en desinteresse over zijn eigen

persoonlijke situatie in Syrië.

Verzoeker laat verder na de motieven met betrekking tot zijn reisweg te weerleggen, met name dat

ongeloofwaardige karakter van zijn asielrelaas wordt onderstreept door de voorgehouden manier

waarop verzoeker beweert Syrië te hebben verlaten, en deze motieven blijven dan ook staande. Gelet

op het feit dat er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers asielrelaas en in het bijzonder aan de
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beschuldiging lid te zijn van de terroristische beweging “Jund al-Sham”, kan het uittreksel van Wikipedia

over de beweging “Jund al-Sham” niet dienstig worden aangevoerd.

2.6. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas, kan verzoeker niet als vluchteling

worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Wanneer zoals in casu het

asielrelaas niet geloofwaardig is, is er geen reden om het te toetsen aan de voorwaarden die inzake de

erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève.

2.7. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, §1

van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van

verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

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 zich

voor zijn verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op dezelfde gronden dan de

elementen van zijn asielrelaas beroept, met name dat hij door de Syrische autoriteiten beschuldigd

wordt van wapensmokkel en lidmaatschap van de terroristische beweging “Jund al-Sham” en dat hij

daarom vreest bij een terugkeer naar Syrië onderworpen te worden aan folteringen of onmenselijke of

vernederende behandelingen of bestraffingen. Naar aanleiding van bovenstaand onderzoek werd echter

vastgesteld dat het feitenrelaas van verzoeker ongeloofwaardig is. 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 artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.8. De bestreden beslissing wordt gedragen door afdoende en pertinente motieven die steun vinden in

het administratief dossier. Verzoeker weerlegt de door de commissaris-generaal weerhouden motieven

niet en hij voert geen concrete elementen aan die wijzen op het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet noch toont hij aan dat hij bij terugkeer

naar het land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van

de- vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien oktober 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


