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nr. 51 406 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 14 september 2010

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

staatlozen van 13 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 7 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 november 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HENDRICKX, die loco advocaat M. WARLOP verschijnt voor

de verzoekende partij, 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 26 oktober 2004 en heeft zich dezelfde dag een eerste keer vluchteling verklaard.

Op 31 maart 2005 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing

tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling. In beroep tegen deze beslissing werd bij beslissing

nr. VB/05-1686/W11.450 van 4 april 2006 van de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen

verzoeker het vluchtelingenstatuut opnieuw geweigerd. Verzoekers cassatieberoep bij de Raad van

State werd op 22 mei 2008 verworpen.

1.2. Verzoeker keerde niet terug naar zijn land van herkomst en verklaarde zich een tweede keer

vluchteling op 9 juni 2010.
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1.3. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 23 juni

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 4 augustus 2010.

1.4. Op 13 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 op 16 augustus 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart van Arabische origine te zijn, de Syrische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op

4 februari 1969 in Aleppo stad. U stelt als marktkramer gewerkt te hebben. In 2000 zou u gearresteerd

zijn en 3 dagen zijn vastgehouden omdat u niet op Bashar al Assad zou gestemd hebben. Op 1

september 2004 zouden twee politieagenten u hebben willen afpersen. Toen u niet zou hebben willen

toegeven, zou één van de agenten u met de kolf van zijn pistool hardhandig geslagen hebben. U zou

hierop één van de gewichten van de weegschaal naar de agent gegooid hebben en beledigingen aan

het adres van de president en het regime hebben geuit. U zou het vervolgens blootsvoets op een lopen

hebben gezet en naar uw zus gegaan zijn. U zou daar 3 dagen verbleven hebben. Daar zou u van uw

moeder aan de telefoon vernomen hebben dat agenten bij u thuis achter u kwamen vragen. Op 3

september 2004 zou u Syrië verlaten hebben en naar Libanon gegaan zijn. Hier zou u vernomen

hebben dat uw dossier werd overgemaakt aan de politieke veiligheidsdienst en een convocatie voor u

toekwam. Op 13 oktober 2004 zou u Libanon verlaten hebben. Op 26 oktober 2004 diende u een eerste

asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. U zou hier van uw familie vernomen hebben dat de

politieagenten regelmatig achter u komen vragen bij u thuis. Op 31 maart 2005 nam het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van

vluchteling. U diende beroep in tegen deze beslissing. De Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen

weigert op 4 april 2006 u de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling. U gaat in beroep bij de

Raad van State. Zij vellen op 22 mei 2008 een arrest waarbij uw beroep verworpen wordt. U keerde niet

terug naar Syrië en op 9 juni 2010 diende u een tweede asielaanvraag in en u verklaart voor de

Dienst Vreemdelingenzaken geen nieuwe elementen te hebben, geen contact te hebben met

familie/vrienden in Syrië, geen relevante documenten te kunnen laten opsturen vanuit Syrië en stelt dat

uw probleem nog bestaande is in Syrië. Voor het Commissariaat-generaal, op 4 augustus 2010,

verklaart u enkele keren contact gehad te hebben met uw zus, een eerste keer in 2004. De laatste keer,

ongeveer een maand geleden (dus juli 2010), vertelde zij u dat de autoriteiten naar u de laatste keer op

zoek kwamen een maand geleden ongeveer. U refereert naar uw eerste asielrelaas en heeft verder

geen nieuwe elementen.

B. Motivering

Na uw gehoor op 4 augustus 2010 op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen (CGVS), dient te worden vastgesteld dat noch de vluchtelingenstatus noch de

subsidiaire beschermingsstatus u kan worden toegekend en wel om de volgende redenen.

Op 31 maart 2005 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling omdat een aantal

tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen uw opeenvolgende verklaringen voor de verschillende

asielinstanties waardoor de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas ondermijnd wordt. Zo stelde u eerst

dat agenten uitdrukkelijk geld aan u gevraagd hadden om later te verklaren dat agenten nooit eerder

geld van u gevraagd hadden. Verder werd een omissie vastgesteld omtrent de kern van uw asielrelaas:

u maakte bij de Dienst Vreemdelingenzaken op geen enkel moment gewag van uw arrestatie in 2000 en

stelde zelfs nooit opgesloten geweest te zijn. Verder zijn uw verklaringen omtrent uw ontsnapping aan

de agenten weinig geloofwaardig: niet alleen zou u hardhandig met de kolf van een pistool geslagen

zijn, ook verklaarde u een handicap aan uw enkel te hebben en toch zou u door het afgooien van

uw sandalen blootsvoets twee gewapende agenten van u kunnen afschudden hebben. Verder maakte

u voor de Dienst Vreemdelingenzaken geen gewag van een convocatie die zou toegekomen zijn toen u

in Libanon verbleef en heeft u geen pogingen ondernomen om die convocatie te bekomen.

De Vaste Beroepscommissie weigert op 4 april 2006 u de erkenning van de hoedanigheid

van vluchteling overwegende dat er geen aannemelijke uitleg is waarom u uw originele identiteitskaart

niet zelf bijgehouden heeft, dat u noch uw reisweg, noch het ogenblik dat u uw land verliet of in

België aankwam bewijst, dat u uw reis niet kon toelichten en dat de stelling dat u in een geheime

bergplaats op een schip met een koffertje met zes liter water en voedsel dertien dagen moest overleven

niet overtuigt, dat u ter zitting ongeloofwaardige verklaringen aflegt omtrent de verkiezingen van 2000,
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dat u niet aannemelijk maakt hoe de Syrische overheden wisten op wie u gestemd had en u niet kan

verklaren waarom en hoe ze een dossier hadden, dat u niet weet op wie u stemde, dat u voor

het Commissariaat-generaal verklaarde dat uw naam op een stembiljet stond en dat dit normaal was

daar waar u ter zitting op de vraag of die stembiljetten niet anoniem zijn u plots stelt dat u zelf uw naam

op het biljet geschreven heeft om te protesteren tegen het regime, dat u ter zitting voor het eerst

stelt geconfronteerd geweest te zijn met drie agenten, dat uw uitleg omtrent de vraag naar geld van

agenten het bestaan van de tegenstrijdigheid niet opheft noch verklaart, dat u geen aanvaardbare uitleg

heeft voor het bestaan van de essentiële omissie bij de Dienst Vreemdelingenzaken aangaande uw

arrestatie en opsluiting in 2000, dat u met de stelling door blootsvoets te lopen sneller was dan de

agenten ook de Commissie niet overtuigt en dat de stelling dat uw zus de convocatie verscheurd heeft

in een kwade bui voor de ogen van de Syrische veiligheidsdienst evenmin overtuigt.

Voor uw tweede asielaanvraag baseert u zich volledig op het vluchtrelaas dat u reeds inriep tijdens

uw eerste aanvraag. Er dient op gewezen te worden dat deze door u ingeroepen vervolgingsfeiten

reeds beoordeeld werden tijdens uw eerste aanvraag. Uw aanvraag werd afgewezen door

de Commissaris-generaal en diens beslissing werd bevestigd door de Vaste Beroepscommissie

voor Vluchtelingen. Niet alleen legt u geen enkel document neer dat uw asielrelaas ondersteunt,

u ondergraaft verder nog uw geloofwaardigheid door opnieuw tegenstrijdige verklaringen af te leggen

op essentiële punten. U stelt in eerste instantie dat uw zus u verklaard heeft dat de politie u ongeveer

een maand geleden de laatste keer is komen zoeken en u mocht van uw zus uw moeder niet bellen

omdat “de politie” u daar vaak komt zoeken. U stelt expliciet dat het hier de politie betrof. Later in het

gehoor betoogt u dan weer dat de politie u slechts drie maanden heeft gezocht in 2004 en dat het

sindsdien de politieke moekhabarat is die u zoekt (Gehoorverslag CGVS, 4 augustus 2010, p. 3-5).

Ook met betrekking tot het bezit van een paspoort spreekt u zichzelf tegen. In eerste instantie verklaart

u uitdrukkelijk een paspoort te hebben maar wanneer u dan gevraagd wordt of u het niet gebruikt

heeft voor een reis, stelt u zich niet te herinneren het gebruikt te hebben. U vervolgt met de bewering

niet meer te weten wanneer u het aangevraagd heeft, in 1990 of 1995, en vervolgens trekt u ineens in

twijfel of u wel een paspoort had. Nogmaals gevraagd of u al dan niet een paspoort had, ontkent

u boudweg. Op de vraag waarom u dan net verklaard had er wel een te hebben, antwoordt u dat het

een oud verhaal is en dat u dacht dat u er een had (Gehoorverslag CGVS, 4 augustus 2010, p. 6).

Deze uitleg kan evenwel niet overtuigen.

De geloofwaardigheid van de door u tijdens uw eerste asielaanvraag ingeroepen vervolgingsfeiten

wordt bijgevolg allesbehalve hersteld, noch in de vorm van bewijsmateriaal noch door uw verklaringen

die enkel bevestigen dat de eerste asielaanvraag correct beoordeeld werd. 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 de Vluchtelingenconventie 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 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 beginsel

van behoorlijk bestuur zoals aan de commissaris-generaal opgelegd door de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, onderneemt verzoeker een poging

om de verschillende motieven van de bestreden beslissing te weerleggen, met name wat betreft de

afwezigheid van informatie over de arrestatie in 2000 en de convocatie in Libanon, en de komst van de

politie bij hem.

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

verzoeker dat hij gezocht wordt door de politie en politieke moekhabarat van Syrië, het voor hem

onmogelijk is om naar Syrië terug te keren en de commissaris-generaal, alvorens de toekenning van de

subsidiaire bescherming aan verzoeker te weigeren, veel officiële bronnen in overweging zou moeten
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nemen die verklaren dat de geforceerde terugkeer van de asielzoekers hun leven in gevaar kan

brengen.

Er worden geen bijkomende documenten bij het verzoekschrift gevoegd.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben 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 beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen.

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers huidige asielaanvraag geweigerd omdat de

geloofwaardigheid van de door hem tijdens zijn eerste asielaanvraag ingeroepen vervolgingsfeiten noch

in de vorm van bewijsmateriaal noch door verklaringen wordt hersteld.

2.5. 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).

2.6. De Raad stelt vast dat verzoekers eerste asielaanvraag steunt op de vrees voor vervolging

vanwege de Syrische autoriteiten omwille van het beledigen van de president en het regime, en dat zijn

asielaanvraag op 31 maart 2005 werd geweigerd omwille van een ongeloofwaardig bevonden

asielrelaas. In beroep tegen deze beslissing van de commissaris-generaal werd verzoeker door de

Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen bij beslissing nr. VB/05-1686/W11.450 van 4 april 2006 de

hoedanigheid van vluchteling geweigerd omdat: “er geen aannemelijke uitleg is waarom u uw originele

identiteitskaart niet zelf bijgehouden heeft, dat u noch uw reisweg, noch het ogenblik dat u uw land

verliet of in België aankwam bewijst, dat u uw reis niet kon toelichten en dat de stelling dat u in een

geheime bergplaats op een schip met een koffertje met zes liter water en voedsel dertien dagen moest

overleven niet overtuigt, dat u ter zitting ongeloofwaardige verklaringen aflegt omtrent de verkiezingen

van 2000, dat u niet aannemelijk maakt hoe de Syrische overheden wisten op wie u gestemd had en u

niet kan verklaren waarom en hoe ze een dossier hadden, dat u niet weet op wie u stemde, dat u voor

het Commissariaat-generaal verklaarde dat uw naam op een stembiljet stond en dat dit normaal was

daar waar u ter zitting op de vraag of die stembiljetten niet anoniem zijn u plots stelt dat u zelf uw naam

op het biljet geschreven heeft om te protesteren tegen het regime, dat u ter zitting voor het eerst

stelt geconfronteerd geweest te zijn met drie agenten, dat uw uitleg omtrent de vraag naar geld van

agenten het bestaan van de tegenstrijdigheid niet opheft noch verklaart, dat u geen aanvaardbare uitleg

heeft voor het bestaan van de essentiële omissie bij de Dienst Vreemdelingenzaken aangaande uw

arrestatie en opsluiting in 2000, dat u met de stelling door blootsvoets te lopen sneller was dan de

agenten ook de Commissie niet overtuigt en dat de stelling dat uw zus de convocatie verscheurd heeft

in een kwade bui voor de ogen van de Syrische veiligheidsdienst evenmin overtuigt.”. Verzoekers

cassatieberoep bij de Raad van State werd op 22 mei 2008 verworpen. Verzoeker heeft alle

beroepsmogelijkheden met betrekking tot zijn eerste asielaanvraag uitgeput en de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van de tweede

asielaanvraag, de beslissing met betrekking tot de eerste asielaanvraag nogmaals te

beoordelen. Verzoekers argument omtrent de afwezigheid van informatie over de arrestatie in 2000 en

de convocatie in Libanon, geuit tegen een motief van de beslissing van 4 april 2006 van de Vaste

Beroepscommissie voor vluchtelingen, kan dan ook niet dienstig worden aangevoerd.

2.7. De Raad stelt vast dat verzoeker zich in het kader van zijn tweede asielaanvraag nog steeds

beroept op dezelfde feiten zoals aangehaald in het kader van zijn eerste asielaanvraag, en dat hij
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expliciet verklaart geen nieuwe elementen of documenten te kunnen voorleggen (“Ik heb niets nu”

(CGVS, gehoor p. 7)). Daargelaten dat verzoeker thans nieuwe tegenstrijdige verklaringen aflegt over

zijn vervolgingsactoren, met name de politie en/of de politieke moekhabarat, en zijn paspoort voorlegt,

toont hij nog altijd zijn gegronde vrees voor vervolging niet aan. De Raad ziet immers niet in om welke

reden een loutere herhaling van dezelfde asielmotieven in een tweede asielaanvraag erop zou wijzen

dat deze motieven wel degelijk geloofwaardig zouden zijn. Verzoekers paspoort kan immers enkel zijn

identiteit en zijn nationaliteit aantonen, en is geen indicatie van de door hem voorgehouden

vervolgingsfeiten.

2.8. In acht genomen wat voorafgaat, kan verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet worden erkend.

2.9. 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 door de politie en de politieke moekhabarat van Syrië wordt gezocht en dat hij daarom onmogelijk

naar Syrië kan terugkeren. Naar aanleiding van het onderzoek van verzoekers asielaanvragen werd

vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan deze voorgehouden vervolgingsfeiten.

Aangezien verzoekers vluchtrelaas niet geloofwaardig is, kan hij 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.

In zoverre verzoeker nog aanvoert dat de commissaris-generaal verschillende officiële bronnen in

aanmerking zou moeten nemen waaruit blijkt dat de gedwongen terugkeer van asielzoekers hun leven

in gevaar kan brengen, merkt de Raad op dat in het kader van huidig beroep enkel uitspraak wordt

gedaan over het vluchtelingenstatuut en de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, en niet

over de verwijdering van de vreemdeling, waaronder een eventuele maatregel tot gedwongen terugkeer.

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 verzoeker en

op alle dienstige stukken. Dat 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 hij nalaat te

concretiseren welke essentiële elementen zouden ontbreken.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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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 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


