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nr. 50 004 van 22 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 28 juni 2010 heeft

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

26 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 M. DUPONT, loco advocaat M.

WARLOP, 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 18 februari 2010 en heeft zich op 19 februari 2010 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 24 februari

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 21 april 2010.

1.3. Op 26 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 27 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 Armeniër te zijn afkomstig van Kamishli.

Uw vader B. (…) N. (…) (OV 5.784.693), samen met uw toen minderjarige broer P. (…), en uw broer B.

(…) N. (…) (OV 5.611.434) zouden in 2004 uit Syrië zijn gevlucht. Uw vader zou een communist zijn

en klacht hebben ingediend tegen de gouverneur. U zou in die periode uw legerdienst vervuld

hebben. Tijdens uw legerdienst zou u verschillende keren opgesloten zijn omdat de autoriteiten wilden

weten waar uw vader was. Eind mei 2005 zou u na uw legerdienst naar huis zijn teruggekeerd, maar op

5 augustus 2005 werd u door de Mukhabarat (Inlichtingendienst) opgepakt. U zou tot 10 augustus

2005 zijn vastgehouden en ondervraagd zijn over uw vader. U zou nooit geweten hebben dat uw vader

lid was van "Hizb as-Shuyu'i" (Communistische Partij). U zou vervolgens nogmaals gearresteerd zijn

van 20 augustus 2005 tot 29 augustus 2005, van 14 september 2005 tot 19 september 2005, van 2

november 2005 tot 3 november 2005 en van 1 december 2005 tot 21 december 2005. U zou telkens

over de schuilplaats van uw vader en diens activiteiten ondervraagd zijn. Rond 25 december 2005 zou u

op "illegale" wijze Syrië ontvlucht zijn. Uw moeder zou rond dezelfde periode op legale wijze, in een

bus, naar Libanon zijn gereisd. Jullie zouden samengekomen zijn op het adres van de oom van uw

vader in Borj Hamoud te Beirout. U zou uw vader gecontacteerd hebben en hij raadde u aan een huis te

huren. U zou op uw eigen naam en op basis van uw geboorteakte een appartement hebben kunnen

huren. U zou direct zijn beginnen te werken in de kledingwinkel van H. (…) G. (…), in de voornamelijk

Armeense wijk Borj Hamoud. U zou nooit enig probleem hebben gekend, zelfs tijdens de oorlog tussen

Libanon en Israël in de zomer van 2006 bleef u gewoon in Libanon. Uw moeder zou tijdens deze oorlog

zonder enig probleem naar Syrië zijn teruggekeerd. De Syrische autoriteiten zouden wel soms aan uw

moeder gevraagd hebben waar uw vader en uzelf zich bevonden. Uw moeder zou ongeveer één jaar

geleden via gezinshereniging uw vader, die in België ondertussen een verblijfstatuut verkregen had,

hebben vervoegd. U zou op geen enkel vlak problemen gekend hebben tot u in juni 2009 de nieuwe

verkoopster in de winkel betrapte op het stelen van geld, waarna G. (…) haar aan de deur zette. Ze zou

ermee gedreigd hebben u uit het land te laten zetten. Eén week later (rond 15 juli 2009) zou u door

de christenpartij 'Katayeb' zijn ontvoerd en vijf dagen zijn opgesloten. U zou ondervraagd zijn over

uw illegaal verblijf in Libanon en daar u een Syriër bent werd u ervan verdacht een spion te zijn.

Door bemiddeling van G. (…) zou u rond 17 of 19 juli 2009 vrijgelaten zijn. Tien à vijftien dagen

later (augustus 2009) zou u door de partij 'Forces Libanaises' zijn aangehouden en ondervraagd zijn

over de moord op drie Maronitische jongeren. Rond 13 of 14 augustus 2009 zou u zijn vrijgelaten

dankzij bemiddeling van G. (…) en de Armeense Tachnak partij. Hierna zou u één maand en twintig

dagen bij G. (…) thuis in Beirout hebben verbleven. In september 2009, vijftien dagen vóór uw vertrek

uit het huis van G. (…) in Beirout, zou de partij 'Forces Libanaises' G. (…) opgebeld hebben om mee te

delen dat u zich moest melden opdat ze u konden overdragen aan de Libanese autoriteiten. G. (…) zou

hen geantwoord hebben niet te weten waar u zich bevond, waarop zij ermee dreigden u te doden. Ze

zouden ook tweemaal bij G. (…) zijn langsgekomen maar hij zou u in zijn kelder verstopt hebben.

Vervolgens zou G. (…) u in de bergen, in het Armeense dorp Anjar, ondergebracht hebben waar u tot

20 december 2009 zonder enig probleem verbleef. U zou dagelijks in contact hebben gestaan met G.

(…), maar deze deelde u nooit iets nieuws mee over de twee Libanese partijen. Op 21 december 2009

zou u vanuit Beirout per boot illegaal naar Turkije zijn gevaren. Rond 25 december 2009 zou u in

Istanbul zijn aangekomen. Op 14 februari 2010 zou u per auto, in het bezit van een vals paspoort,

richting België zijn gereisd. Op 18 februari 2010 zou u in België zijn aangekomen en de volgende dag

heeft u hier asiel aangevraagd.

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 heb 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.

Zo baseert u uw vluchtaanleiding uit Syrië op de problemen die uw vader, B. (…) N. (…)

(OV 5.784.693), gekend zou hebben in Syrië. U verklaart ettelijke malen tijdens uw gehoor op het CGVS

dat uw problemen met de Syrische autoriteiten voortvloeien uit de problemen van uw vader N. (…) die

door de Syrische autoriteiten gezocht wordt omdat hij een communist is en hij klacht heeft ingediend

tegen de gouverneur (gehoorverslag CGVS, pp. 2 en 3). Er dient echter te worden opgemerkt dat het

CGVS op 4 oktober 2006 een weigering van de hoedanigheid van vluchteling heeft genomen omwille

van het feit dat het asielrelaas van uw vader ongeloofwaardig werd bevonden. Op 28 mei 2008

bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) deze beslissing en weigerde hem tevens

de subsidiaire beschermingsstatus. Zijn beroep werd door de Raad van State (RvS) op 8 juli 2008

verworpen. Gezien het feit dat er geen geloof wordt gehecht aan het asielrelaas van uw vader, kan er
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ook aan uw problemen in Syrië, die daaruit zouden voortvloeien, geen geloof worden gehecht

(gehoorverslag CGVS, p. 2).

Het feit dat er geen geloof kan worden gehecht aan de problemen die u in Syrië beweert te

hebben ervaren komt ook de geloofwaardigheid van de door u beweerde problemen in Libanon niet ten

goede, daar u net omwille van deze problemen naar Libanon beweert te zijn gevlucht. Deze appreciatie

wordt onderstreept doordat u tijdens uw asielprocedure tegenstrijdige en incoherente verklaringen

hieromtrent hebt afgelegd. Zo hebt u ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dd. 19

februari 2010, in kader van uw gehoor ter voorbereiding van uw gehoor op het CGVS, verklaard dat u op

5 juli 2009 door de partij Katayeb opgepakt werd en ze u tot 11 juli 2009 vasthield (zie Vragenlijst punt 5

p. 3). Op de zetel van het CGVS echter beweerde u dat u pas rond half juli 2009 door Katayeb werd

opgepakt en rond 17 of 19 juli 2009 werd vrijgelaten (gehoorverslag CGVS, pp. 7-9). Toen u op het

CGVS met bovenstaande contradictie geconfronteerd werd, wees u erop dat u eerder had aangehaald

niet zeker te zijn wat betreft de datum aangezien u veel hebt meegemaakt (gehoorverslag CGVS, pp. 9

en 14). Deze vergoelijking is echter niet afdoende aangezien u andere data, die verder in het verleden

gesitueerd zijn zoals uw detenties in Syrië, wel heel goed in de tijd kon plaatsen (gehoorverslag CGVS,

p. 3). Daarnaast beweerde u bij de DVZ dat u na uw vrijlating op 11 juli 2009 door Katayeb nog

verschillende malen werd meegenomen maar dat uw baas u telkens vrij kreeg. Daarna werd u door een

nog grotere partij ‘Guvat Lebnanie’ lastiggevallen (zie Vragenlijst punt 5 p. 3). Op het CGVS verklaarde

u daarentegen dat u slechts éénmaal door Katayeb werd meegenomen (gehoorverslag CGVS, p. 9).

Toen u op het CGVS geconfronteerd werd met uw eerdere verklaringen afgelegd bij de DVZ, bleef u bij

uw verklaring dat u maar één keer door Katayeb werd meegenomen en dat er u op de DVZ geen details

gevraagd werden. U verklaart dat de partijen Kataeb en Ouem tot dezelfde groep behoren en u ze

allemaal als dezelfde partij beschouwt. Daarenboven werd er u op de DVZ gezegd niet in detail te gaan

(gehoorverslag CGVS, p. 14). Deze argumenten bieden geen afdoende verschoning aangezien uit het

verslag van de DVZ blijkt dat u zeer expliciet was in uw verklaringen en u daarenboven uw verklaringen

op de DVZ, nadat ze u in het Armeens waren voorgelezen, voor akkoord hebt ondertekend. Uit de

geschreven weergave van het gehoor op de DVZ blijkt duidelijk dat u wel degelijk details hebt verteld

(zie Vragenlijst dd. 19/02/2010, p. 4).

Voorts hebt u op de DVZ verklaard dat in november 2009 uw baas een telefoon kreeg waarin u met

de dood werd bedreigd en waarna ze u twee keer kwamen zoeken (zie Vragenlijst punt 5 p. 3).

Op het CGVS situeert u het bezoek van de Forces Libanaises reeds in september 2009, waaruit dient te

worden afgeleid dat dit telefoontje gericht aan uw baas ook in deze periode moet hebben

plaatsgevonden (gehoorverslag CGVS, p. 10). Toen u met bovenstaande tegenstrijdige verklaringen

geconfronteerd werd, weet u dit aan het feit dat u op de DVZ kort moest antwoorden en u wilde zeggen

dat u in november in Anjar was maar u de gelegenheid niet kreeg om dit te zeggen (gehoorverslag

CGVS, p. 14). Deze vergoelijking houdt niet stand aangezien u op de DVZ wel degelijk hebt verklaard

dat begin november 2009 uw baas een dreigtelefoon kreeg waarop hij u in zijn huis verborg en zij nog

tweemaal zijn gekomen maar u niet gevonden hebben (zie Vragenlijst, punt 5 p. 3). Tot slot hebt u bij

de DVZ verklaard, in kader van het overlopen van uw reisroute, dat u van 26 december 2005 tot 21

januari 2010 in Beirout hebt geleefd en dat u met de boot naar Istanbul gereisd bent waar u op 27

januari 2010 bent aangekomen (zie Verklaring dd. 19 februari 2010 punt 34). Op de zetel van het CGVS

echter beweerde u van september 2009 tot 20 december 2009 in het Armeens dorpje Anjar te zijn

ondergedoken en vervolgens op 21 december 2009 de boot te hebben genomen richting Istanbul waar

u rond 25 december 2009 zou zijn aangekomen (gehoorverslag CGVS, pp.11 en 12). Hiermee

geconfronteerd geeft u het CGVS gelijk, verklaart u zich te hebben vergist en stelt dat u dus in januari

2010 naar Istanbul bent vertrokken (gehoorverslag CGVS, p. 15). Op de vraag wanneer u dan Beirout

hebt verlaten, dient u echter nog steeds het antwoord schuldig te blijven (gehoorverslag CGVS, p. 15).

Pas nadat u er op werd gewezen dat het toch niet zo moeilijk kan zijn om u te herinneren waar u

Nieuwjaar gevierd hebt, gaf u toe dat dit waar is, waarna u verklaarde dat u in Anjar was en u het samen

met G. (…), uw baas, gevierd hebt (gehoorverslag CGVS, p. 15).

Voorts kan het niet overtuigen dat u weliswaar verklaart met een vals paspoort op de naam van A. (…)

M. (…) te hebben gereisd, maar dat u quasi geen verdere kennis hebt met betrekking tot de

verdere personalia opgenomen in dit document, zo weet u niets eens te vertellen welk de nationaliteit

van dit document was. Immers u hiernaar gepeild, verklaart dat u zogezegd een Turk was. Wanneer u

dan logischerwijze de vraag werd gesteld of het hier dan een Turks paspoort betrof, stelt u dan

opmerkelijk genoeg dit niet te weten daar u het paspoort niet in handen zou hebben gehad. U

vervolgens gepeild wat u zou gedaan hebben in geval van een grondige identiteitscontrole, stelt dan

men u had gezegd geen schrik te hebben en dat enkel uw naam zou worden gevraagd (gehoorverslag

CGVS, p. 13). Uw uitleg kan niet overtuigen daar er tijdens een dergelijke reis niet uit te sluiten valt dat u

aan een grondige controle zou worden onderworpen en kennis met betrekking tot de gevoerde identiteit

een eerste vereiste is om dergelijke controles zonder problemen te kunnen passeren.
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Gezien bovenstaande observaties hebt u de door u aangehaalde problemen in Libanon niet

aannemelijk gemaakt.

Gelet op bovenstaande vaststellingen bent u er niet in geslaagd om uw vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Tot slot dient nog aangestipt dat in hoofde van uw broer Nourig (OV 5.611.434), wiens

asielrelaas gebaseerd is op de problemen van uw vader, er door het CGVS ook een weigering van de

hoedanigheid van vluchteling werd genomen.

Het door u neergelegde document, namelijk uw Syrische identiteitskaart, heeft enkel betrekking op

uw identiteit en nationaliteit, gegevens die hier niet ter discussie staan.

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 middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), de artikelen 48/3 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), het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht als algemeen

rechtsbeginsel en meer bepaald als beginsel van behoorlijk bestuur zoals opgelegd door de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, voert verzoeker aan “dat

de feiten die (…) aan de hand van zijn vraag worden aangevoerd zich bij het Verdrag van Genève

verbinden in zoverre hij voor zijn leven vreest”. Verzoeker stelt dat hij door de Syrische autoriteiten

gearresteerd en ondervraagd werd over zijn vader en dat hij in Libanon ontvoerd werd door Kataëb en

de Forces Libanaises zodat over de eerste toepassingsvoorwaarde dan ook geen enkele betwisting kan

bestaan.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, voert

verzoeker aan dat hij bij een terugkeer naar Syrië een reëel risico zou lopen op ernstige aanslagen, met

name onmenselijke behandelingen of sancties strijdig met artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Onder verwijzing naar

artikels van Human Rights Watch, Damascus Center for Human Rights Studies en Committees for the

Defense of Democracy Freedom and Human Rights in Syria, stelt hij onmogelijk naar Syrië terug te

kunnen keren omdat hij door de Syrische Mukhabarat en de Libanese autoriteiten wordt gezocht.

2.3. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt dat zijn vervolgingsvrees enerzijds gesteund is op de vrees

voor vervolging vanwege de Syrische Mukhabarat en anderzijds op de vrees voor vervolging vanwege

de Libanese autoriteiten. Verzoeker verliet eind 2005 Syrië nadat hij meermaals gearresteerd en

gedetineerd was geweest door de Mukhabarat omwille van het communistische verleden van zijn vader,

en vluchtte naar Libanon. Verzoeker leefde tot juni 2009 zonder problemen in Beiroet, Libanon tot hij,

nadat een ontslagen verkoopster uit dezelfde winkel waar verzoeker werkte gedreigd had verzoeker het

land uit te laten zetten, in juli 2009 ontvoerd werd door de christenpartij ‘Katayeb’ en vijf dagen werd

vastgehouden en ondervraagd over zijn illegaal verblijf in Libanon en de verdenking spion te zijn.

Verzoeker kwam vrij dankzij bemiddeling van de baas van de winkel waar hij werkte en ook toen hij in

augustus 2009 aangehouden werd door de partij ‘Forces Libanaises’ voor ondervraging over de moord

op drie Maronitische jongeren, zorgde zijn baas en de Armeense Tachnak partij voor zijn vrijlating.

Omdat verzoeker zich opnieuw moest aanmelden bij de ‘Forces Libanaises’, ontvluchtte hij uit vrees

voor zijn leven na enkele maanden Libanon.

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) hij zijn

vluchtaanleiding uit Syrië baseert op de problemen van zijn vader, en de asielaanvraag van zijn vader

door de commissaris-generaal en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geweigerd werd wegens

ongeloofwaardige verklaringen, waardoor er ook geen geloof kan worden gehecht aan de problemen

van verzoeker die zouden voortkomen uit de ongeloofwaardig bevonden problemen van zijn vader, (ii)

dit ook twijfels meebrengt met betrekking tot de geloofwaardigheid van zijn beweerde problemen in

Libanon vermits hij omwille van de problemen van zijn vader naar Libanon zou gevlucht zijn, (iii) de

ongeloofwaardigheid van zijn problemen in Libanon bevestigd wordt door de vaststelling dat hij
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tegenstrijdige verklaringen aflegde over het tijdstip waarop hij werd opgepakt door de partij Katayeb, het

aantal keren dat hij door deze partij werd opgepakt, het tijdstip waarop de ‘Forces Libanaises’ verzoeker

kwamen opzoeken en het tijdstip waarop hij Beiroet zou verlaten hebben, (iv) het niet kan overtuigen dat

hij met een vals paspoort, waarvan hij slechts de naam wist en geen verdere kennis had over de andere

personalia van het paspoort, naar België zou gereisd zijn, (v) ook in hoofde van zijn broer, wiens

asielaanvraag gesteund is op de problemen van zijn vader, een weigeringsbeslissing werd genomen

door de commissaris-generaal, en (vi) zijn Syrische identiteitskaart slechts betrekking heeft op zijn

identiteit en nationaliteit, gegevens die niet ter discussie staan.

Uit de bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal in het eerste deel

van de beslissing op uitgebreide wijze de verklaringen van verzoeker uiteenzet. Vervolgens worden de

bevindingen weergegeven van het onderzoek van deze verklaringen. De commissaris-generaal

concludeert ten slotte aan de hand van deze vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing is

derhalve genomen in overeenstemming met de wetsbepalingen betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandeling, aangezien zij de feitelijke en juridische overwegingen vermeldt die eraan ten

grondslag liggen.

2.5. Verzoeker, die “verklaart dat de Syrische autoriteiten (…) probleem (hebben) met zijn vader; “mijn

vader was communist in oppositie en hij was verplicht te vluchten in 2004” (CGRA);”, gaat er aan voorbij

dat de asielaanvraag van zijn vader werd geweigerd door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen op 4 oktober 2006, en dat ook de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

bij arrest nr. 11.926 van 28 mei 2008 de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

weigerde en dat zijn vader derhalve geen gegronde vrees voor vervolging vanwege de Syrische

autoriteiten heeft aangetoond om elke reden dan ook. Verzoeker kan zich bezwaarlijk steunen op het

ongeloofwaardig asielrelaas van zijn vader teneinde zijn vrees voor vervolging vanwege de Syrische

autoriteiten aannemelijk te maken. Verder dient te worden vastgesteld dat verzoeker de feiten die hij

aanhaalt niet bewijst en de motieven van de bestreden beslissing niet weerlegt. Verzoeker stelt dat het

nodig is hem internationale bescherming toe te kennen en dat hij onmogelijk kan terugkeren naar Syrië

omdat zijn leven hierdoor in gevaar zou zijn, doch hij beperkt zich tot een herhaling van zijn verklaringen

en de bewering dat “hij derhalve van de tegenpartij ongelegen om te doen alsof niets was gebeurd en

dat verzoeker niets in de mogelijkheid van een terugkeer zou dreigen”. Hiermee weerlegt noch ontkracht

hij de pertinente motieven van de bestreden beslissing. Derhalve worden de motieven van de

bestreden beslissing met betrekking tot de weigering van de vluchtelingenstatus als integraal hernomen

en bevestigd.

2.6. Aangezien in de bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende

partij worden aangehaald en geen van de motieven wordt weerlegd, schragen de gezamenlijke

motieven de bestreden beslissing. Immers, de bewijslast rust in beginsel op de verzoekende partij die in

de mate van het mogelijke bewijzen moet aanbrengen van de feiten die zij aanhaalt. 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 betrokkene te

beoordelen. De verklaringen van de verzoekende partij kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn

hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn. Deze

verklaringen moeten coherent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. (UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, september 1979, 196-

205). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit

tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

2.8. 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).
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2.9. 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 als de

elementen van zijn asielrelaas beroept, met name dat hij wordt gezocht door de Syrische Mukhabarat

en de Libanese autoriteiten, en dat hij daarom vreest het slachtoffer te worden van onmenselijke

behandelingen of sancties. De Raad merkt echter op dat naar aanleiding van het bovenstaand

onderzoek werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van dit feitenrelaas. Bijgevolg kan verzoeker zich

niet baseren op de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij in

geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals

bedoeld in art. 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet. Verder volstaat de loutere verwijzing naar een

algemene toestand in het land van herkomst, zoals beschreven in de fragmenten van Human Rights

Watch, Damascus Center for Human Rights Studies en Committees for the Defense off Democracy

Freedom and Human Rights in Syria, niet. Verzoekers bewering dat “menige verslagen de

systematische overtredingen van de fundamenteelste menselijke rechten in Syrië aangeven”, is

onvoldoende om aan te tonen dat er in hoofde van verzoeker in zijn land van herkomst een reëel risico

op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze

vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke

(RvS 9 juli 2003, nr. 121 481; RvS 15 december 2004, nr. 138 480).

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

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op het

Commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord en de Raad stelt vast dat de commissaris-generaal zich

voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief

dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoekster en

op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan, kan derhalve

niet worden bijgetreden. Verzoeker laat overigens na te concretiseren met welke elementen de

commissaris-generaal geen rekening zou hebben gehouden of welke feiten verkeerd zouden zijn

geïnterpreteerd. Dat ook essentiële elementen zouden ontbreken die inhouden dat de Raad de

bestreden beslissing niet kan bevestigen of hervormen zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te

bevelen, kan dan ook niet dienstig worden aangevoerd door verzoeker, temeer daar hij bovendien

nalaat te concretiseren welke essentiële elementen zouden ontbreken.

2.11. 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.
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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 tweeëntwintig 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


