
RvV X - Pagina 1

nr. 51 403 van 22 november 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 september 2010

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

staatlozen van 24 augustus 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 29 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 november 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN VRECKOM, loco

advocaat A. HENDRICKX, en van attaché S. DUPONT, 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 oktober 2010 en heeft zich op 29 oktober 2010 vluchteling verklaard.

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

december 2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 17 maart 2010 en 10 augustus

2010.

1.3. Op 24 augustus 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 dezelfde dag aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“ A. Feitenrelaas

U verklaart de Syrische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Aleppo. U verklaart een

Armeens christen te zijn. U zou op 18 november 2007 religieus gehuwd zijn met Katja Bagdasur. Op 3

mei 2008 zou u haar verlaten hebben nadat u haar betrapte op overspel. U zou opnieuw bij uw ouders

zijn gaan wonen en heel erg neerslachtig geweest zijn. Via uw werk zou u na Pasen 2009 in contact

gekomen zijn met een zekere H.(…) A.(…) die u ervan overtuigde u tot de islam te bekeren. Hierna zou

u immers geld krijgen, een huis en zou u een jonge vrouw van 25 jaar mogen huwen. In juli 2009 zou u

de ‘shahada’ (geloofsbelijdenis) uitgesproken hebben in aanwezigheid van zeven à acht

soennitische moslims. U zou echter nooit naar de moskee gegaan zijn, nooit leren bidden hebben, noch

deelgenomen hebben aan de Ramadan van 2009 (begonnen naar uw zeggen op 22 augustus). Tijdens

de Ramadan realiseerde u zich echter dat H.(...) u valse beloftes had gedaan aangezien hij u zou

hebben opgedragen met een vrouw te huwen die al vier kinderen had en zou u niet langer moslim

hebben willen zijn. U zou op 10 september 2009 gemerkt hebben dat u door die moslims achtervolgd

werd waarna u besloot niet meer te gaan werken. Na drie dagen thuis te zijn gebleven, zou u bij een

vriend ondergedoken zijn. U zou vernomen hebben dat de Amn Dawla (Staatsveiligheid) naar u op zoek

was aangezien u de islam misbruikt zou hebben om te kunnen scheiden van uw vrouw. Op 16 oktober

2009 zou u Aleppo per wagen verlaten hebben richting Turkse grens. In Turkije zelf zou u op 20 oktober

2009 aan boord van een vrachtwagen zijn gebracht en op 28 oktober 2009 zou u in België zijn

aangekomen. De volgende dag heeft u hier asiel aangevraagd. Op 15 februari 2010 zou u éénmaal

telefonisch contact gehad hebben met uw moeder. Zij zou u meegedeeld hebben dat de Amn Djinai

(Criminele Veiligheidsdienst) naar u op zoek zijn in plaats van de Amn Dawla. Deze laatstgenoemde

dienst zou uw dossier immers hebben doorgegeven.

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 te worden vastgesteld dat u geen enkel begin van bewijs kunt neerleggen

met betrekking tot uw identiteit. Het bewijs van identiteit is een essentieel element in iedere procedure

en de kandidaat-vluchteling moet in dit verband de stukken waarover hij beschikt of kan beschikken

kunnen voorleggen. Het ontbreken van ieder begin van bewijs omtrent de identiteit houdt een negatieve

indicatie met betrekking tot het asielrelaas in, temeer u verklaart dat uw identiteitskaart zich bij uw oom

bevindt en uw stemkaart en militaire boekje zich gewoon thuis bij uw ouders bevinden. Bovendien hebt

u sinds uw verblijf in België al telefonisch contact opgenomen met uw moeder (gehoorverslag CGVS, p.

4). U dan vervolgens gepeild of u uw moeder hier niet naar hebt gevraagd, stelt dit niet te hebben

gedaan daar uw ouders niet goed Arabisch spreken en ze niet weten aan wie ze deze documenten

zouden moeten meegeven (gehoorverslag CGVS, pp. 5 en 12). Uw uitleg kan totaal niet overtuigen

gezien het belang van dergelijke documenten en gezien u zelfs niet eens de moeite gedaan hebt om

aan uw moeder te vragen om deze documenten te laten opsturen (gehoorverslag CGVS, p. 5).

Wat betreft de door u aangehaalde asielmotieven dient het volgende te worden opgemerkt. U

vreest vervolging door H.(…) en de zeven andere soennitische moslims, alsook de Amn Dawla omwille

van het ‘misbruiken’ van de islam (gehoorverslag CGVS, pp. 5, 7 en 11). Er dient echter te worden

opgemerkt dat uw verklaringen onsamenhangend zijn waardoor er geen geloof kan worden gehecht aan

het feit dat u effectief tot de islam bekeerd zou zijn geweest.

Zo verklaart u dat u moslim bent geworden louter en alleen na het uitspreken van de ‘shahada’. U

hebt zulks gedaan in het gezelschap van een zevental personen. Gevraagd wie deze personen waren,

moet u hierop het antwoord schuldig blijven en u kunt slechts aangeven dat het soennieten

waren (gehoorverslag CGVS, pp. 6 en 7). Uw totale onwetendheid betreffende de identiteit van deze

personen wekt de nodige verbazing daar, gezien het belang en het ingrijpende karakter van deze

gebeurtenis, er toch van kan worden uitgegaan dat u meer vertrouwd was met de identiteit van deze

personen en dat u zich hieromtrent zou hebben geïnformeerd.

Verder kan het niet overtuigen dat u weliswaar de ‘shahada’ zou hebben uitgesproken maar hierna

nooit naar de moskee zou zijn geweest, ook niet tijdens de Ramadan, daar u deze plek niet mocht

betreden alvorens te kunnen bidden en de Koran te hebben bestudeerd (gehoorverslag CGVS, p. 8). U

zou nog niet hebben leren bidden daar men u eerst de verschillen tussen soennieten en shi'iten wilde

uitleggen en duidelijk zou hebben willen maken in welke richting Mohammad bad (gehoorverslag CGVS,

p. 8). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier is
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gevoegd blijkt dat bidden één van de vijf pijlers is binnen de islam. Het is met andere woorden

weinig geloofwaardig dat, meer dan één maand na het uitspreken van de ‘shahada’, er u nog steeds het

bidden niet zou zijn aangeleerd (gehoorverslag CGVS, p. 8). U hiermee geconfronteerd verklaarde dat u

een man was die moe was en u niet vijfmaal per dag naar de moskee kon gaan (gehoorverslag CGVS,

p. 8). Dit toch wel laconieke antwoord kan niet overtuigen. Het is ook heel bevreemdend dat u de

‘shahada’ hebt uitgesproken zonder dat u de inhoud van de Koran kent. U gevraagd wat u dan precies

aantrok in de islam, stelt dat uw moraal laag was en u niet wist wat u deed. U vervolgens gevraagd wat

men u dan over de islam had verteld stelt dat, zo u zich bekeerde, u geld en een huis zou krijgen en een

jonge vrouw van 25 zou mogen huwen (gehoorverslag CGVS, p. 7). Uit informatie waarover het

CGVS beschikt blijkt dat de een van de belangrijkste criteria om tot de islam toe te treden is dat men

voldoende basiskennis vergaart over de betekenis en het doel van de islam. Gezien bovenstaande

observaties kan het niet overtuigen dat u zich tot de islam zou hebben bekeerd, temeer u zelf aangeeft

zich te hebben bekeerd omdat u dacht dat dit het juiste was en niet omdat u dacht zo te kunnen

scheiden, waaruit toch wel kan worden afgeleid dat u hierover wel degelijk zou hebben nagedacht

(gehoorverslag CGVS p. 7). Deze appreciatie wordt nog bevestigd door uw bewering dat u zich niet van

de ene op de andere dag wenste te bekeren, waaruit andermaal blijkt dat dit een weloverwogen stap

was en waardoor het eens te meer niet kan overtuigen dat u zelfs niet eens zou begonnen zijn met het

lezen van de Koran, vermits dit toch ‘het middel’ bij uitstek was kennis omtrent deze godsdienst te

vergaren (gehoorverslag CGVS, p. 6).

In het licht van bovenstaande opmerkingen is het ongeloofwaardig dat u door onbekende

moslims achtervolgd zou worden en door de Amn Dawla/Amn Djinai zou worden geviseerd. U bent er

met andere woorden 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.

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 de materiële motiveringsplicht, voert verzoeker

aan dat de weigeringsbeslissing niet gedragen wordt door deugdelijke motieven. Verzoeker bevestigt

dat het voor zijn ouders niet mogelijk was zijn stemkaart en militaire boekje op te sturen, hij vervolging

vreest vanwege H. A., zeven andere soennitische moslims en de Amn Dawla, hij moslim werd door het

uitspreken van een geloofsbelijdenis (shahada), en verklaart dat hij nog niet had leren bidden omdat

niemand wist dat hij zich bekeerd had tot de islam en dat hij de shahada had uitgesproken zonder de

inhoud van de Koran te kennen omdat hij depressief was, problemen had met zijn vrouw, een houvast

zocht en hem geld, een huis en een jonge vrouw beloofd was. Verzoeker herhaalt hoe zijn problemen

ontstonden en deelt mee dat zijn relaas niet correct begrepen werd door het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Er worden geen nieuwe documenten bij het verzoekschrift gevoegd.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat hij geen enkel

begin van bewijs kan neerleggen met betrekking tot zijn identiteit, en zijn verklaringen onsamenhangend

zijn waardoor er geen geloof kan worden gehecht aan zijn effectieve bekering tot de islam en bijgevolg

evenmin aan de bewering hierdoor door onbekende moslims en de Amn Dawla/Amn Djinai te worden

geviseerd, zoals uitgebreid wordt toegelicht in de bestreden beslissing.

2.3. De Raad stelt vast dat verzoeker zich vooreerst beperkt tot een korte theoretische uiteenzetting

over de materiële motiveringsplicht en tot de herhaling van zijn verklaringen over zijn gebrek aan

documenten ter staving van zijn identiteit, hetgeen niet voldoende is ter weerlegging van de motieven

van de bestreden beslissing. Verzoeker bevestigt dat het voor zijn ouders niet mogelijk was zijn

stemkaart en militaire boekje op te sturen omdat zij geen Arabisch praten, doch gaat zo niet alleen

voorbij aan de motivering in de bestreden beslissing dat zijn verweer dat zijn ouders niet goed Arabisch

spreken en zij niet weten aan wie ze de documenten zouden moeten meegeven niet kan overtuigen

gezien het belang van zijn documenten en gezien hij zelfs niet de moeite gedaan heeft om aan zijn

moeder te vragen om deze documenten te laten opsturen, maar ook aan de motivering dat hij nagelaten

heeft zijn identiteitskaart in te dienen die zich bij zijn oom zou bevinden.
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Voorts onderneemt verzoeker ook geen poging om de motieven van de bestreden beslissing en de aan

het administratief dossier toegevoegde informatie over hoe iemand moslim wordt (administratief dossier,

stuk 16) te weerleggen. Uit deze informatie blijkt dat bidden één van de vijf pijlers is binnen de islam en

dat de belangrijkste criteria om toe te treden tot de islam, het vergaren van voldoende basiskennis over

de betekenis en het doel van de islam, en het kennen van de bedoeling van de geloofsbelijdenis, zijn,

zodat het ongeloofwaardig is dat verzoeker de inhoud van de Koran niet kende bij het uitspreken van de

geloofsbelijdenis en hem meer dan een maand na het uitspreken van zijn geloofsbelijdenis het bidden

nog niet zou zijn aangeleerd. Dat iemand niet zomaar van religie kan veranderen, wordt overigens door

verzoeker zelf bevestigd (“(…) het is niet evident, je kan niet zomaar van religie veranderen, het is heel

belangrijk en Amn dawla houdt zich daarmee bezig (…)” CGVS gehoor II, p. 10). Dat hij nog niet had

leren bidden omdat niemand wist dat hij zich bekeerd had tot de islam en hij dus niet steeds

beschikbaar was om aan de vergaderingen en opleidingen deel te nemen, en dat hij de geloofsbelijdenis

had uitgesproken zonder de inhoud van de koran te kennen omdat hij depressief was, problemen had

met zijn echtgenote, hij houvast zocht in religie en hem geld, een huis en een jonge vrouw werd beloofd,

is slechts een herhaling van zijn eerder afgelegde verklaringen (CGVS, gehoor p. 8-9) en werd reeds

door de commissaris-generaal als ongeloofwaardig en in strijd met bovenvermelde informatie

bestempeld. Ook de herhaling van hoe zijn problemen ontstonden, wijzigt niets aan bovenstaande

vaststellingen.

Dat het verbazingwekkend is dat verzoeker niet op de hoogte is van de identiteit van de zeven personen

die aanwezig waren bij het uitspreken van de geloofsbelijdenis van verzoeker en die hem achtervolgden

toen hij geen moslim meer wou zijn, wordt door verzoeker nergens weerlegd en blijft derhalve

gehandhaafd.

Vermits omwille van bovenstaande motieven geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers bekering

tot de islam, wordt evenmin geloof gehecht aan de vervolging vanwege de moslims en de Amn Dawla

toen hij niet langer moslim wenste te zijn.

2.4. 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 van 28 juli 1951, in aanmerking worden genomen.

2.5. De Raad stelt vast dat verzoeker niet om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

verzoekt en dat er in het administratief dossier geen elementen voorhanden zijn waaruit zou moeten

blijken dat verzoeker in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van

de vreemdelingenwet.

2.6. 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.

Het aangevoerde middel is niet gegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel

overgenomen.



RvV X - Pagina 5

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 november 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


