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nr. 53 073 van 14 december 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 24 september 2010

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

staatlozen van 30 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 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 december 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat N. BERGMANS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché B. DIERICKX, 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 9 april 2010 en heeft zich vluchteling verklaard op 12 april 2010.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 12 april

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 10 juni 2010.

1.3. Op 30 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 31 augustus 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“ A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in Qunanais (Lattakiah), Arabier en moslim te zijn en de Syrische

nationaliteit te bezitten. U was privé-chauffeur van de familie H.(…), een vooraanstaande familie in de

regio. Op 1 juni 2008 leerde u in Hotel Meridien, u was daar in functie van uw werk, een meisje, S.(…),

kennen. Jullie spraken met elkaar en wisselden telefoonnummers uit. Ongeveer een maand later, tijdens

een telefoongesprek, deelde ze u mee dat ze christen was en de dochter van T.(…) S.(…).

Midden september 2008 vernam u dan van haar dat haar vader een generaal was bij de militaire

veiligheid. In oktober 2008 zagen jullie mekaar voor de eerste keer in de cafetaria van de universiteit van

Teshrien, waar S.(…) studeerde. Dit bleef gedurende een zestal maanden jullie enige ontmoetingsplaats

daar S.(…) niet wilde dat jullie mekaar zagen op ‘publieke plaatsen’ omdat er dan vragen zouden

worden gesteld. Dit omwille van het feit dat jullie verschillende religies hadden, moslims en christenen

mochten zich ‘en public’ niet samen vertonen en daarenboven bekleedde haar vader een

vooraanstaande functie binnen de mukhabarat. Jullie brachten jullie respectievelijke families niet van

deze vriendschap op de hoogte, en S.(…) wist dat zo ze dit zou vertellen, haar familie haar zou

verbieden u nog te zien. Uiteindelijk was voor u de maat vol en vond u dat de situatie zo niet langer kon.

U huurde zo nu en dan een chalet en dat werd jullie ‘nieuwe’ ontmoetingsplaats. Sinds maart/april 2009

hadden jullie hier geregeld seksuele betrekkingen, doch namen hierbij nooit enige voorzorgen. Nog altijd

brachten jullie de families niet van deze relatie op de hoogte daar jullie ervan overtuigd waren dat jullie

wegens verschil in religie nooit hiervoor toestemming zouden krijgen. Daarenboven was u nog niet klaar

om te huwen gezien u niet over voldoende financiële middelen beschikte en bovendien was uw vriendin

van rijke komaf en hield ze er een hoge levensstandaard op na. Jullie waren het erover eens dat, mocht

deze relatie toch aan het licht komen, u haar hand zou vragen. U voorzag, indien het hiertoe zou komen,

grote problemen daar de christelijke gemeenschap zeer behoudend was en uw vriendin door haar

familie misschien wel zou worden opgesloten. Rond juli/augustus 2009 vertrok uw vriendin met haar

familie op vakantie naar de bergen, en ook daar slaagde ze erin af en toe aan haar familie te ontkomen

en met u af te spreken. Begin 2010 liet uw vriendin u weten dat ze u moest zien. Jullie ontmoetten

elkaar en ze liet u weten dat ze zwanger was en ze gedood zou worden. Uw vriendin stelde een abortus

voor, doch u voelde dat ze het niet echt meende en vroeg bedenktijd. Na een tiental dagen beslisten

jullie om op 15 februari elk met jullie families te spreken. Uw vader was gechoqueerd omdat ze christen

was en wilde u niet meer zien. U probeerde hierna S.(…) telefonisch te bereiken, doch slaagde hier niet

in. Tegen de avond werd u opgebeld door S.(…)’s zus die u liet weten dat er ‘thuis’ een heel groot

probleem was en u verwijten naar uw hoofd begon te slingeren. Ze deelde u mee dat S.(…) u

aanmaande te vluchten omdat haar vader van alles op de hoogte was en ermee gedreigd had u voor

haar ogen te doden. Ze liet u nog weten dat S.(…) was opgesloten. U belde een vriend die tevens

taxichauffeur was en vertelde hem alles. Uit vrees dat uw vader in deze affaire betrokken zou raken liet

u hem niet weten dat S.(…)’s vader intussen van alles op de hoogte was. Uw vriend bracht u op 15

februari 2010 naar Tartous waar u bij een andere vriend, M.(…) A.(…), onderdook en hem van uw

wedervaren op de hoogte bracht. M.(…) contacteerde daarop uw familie en uw vader liet weten dat u

niet zelf contact moest opnemen. U was dit ook niet van zin daar u intussen het plan had opgevat te

vertrekken en bang was dat ze u op andere gedachten zouden brengen. U deed geen enkele poging

nieuws over uw vriendin te vernemen. Op 25 maart 2010 verliet u aan boord van een schip Syrië en

reisde u naar Oostende, waar u op 8 april 2010 aanmeerde. Op 12 april 2010 vroeg u hier asiel aan. U

hebt nog telefonisch contact met uw ouders en vernam dat ‘ze’ niet meer op zoek naar u zijn, u

vermoedt dat ‘ze’ weten dat u het land hebt verlaten. U hebt een aantal vrienden gecontacteerd en

gevraagd of ze nieuws over uw vriendin kunnen vergaren, doch niemand durft hierin stappen te

ondernemen.

B. Motivering

Na het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) 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 een reëel risico

te lopen op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming en

wel om volgende redenen.

Zo verklaart u op 1 juni 2008 een meisje te hebben leren kennen. Een maand na deze

kennismaking vernam u dat ze christen was en anderhalve maand later kwam u te weten dat haar vader

een generaal was bij de militaire veiligheid. In oktober 2008 zagen jullie elkaar voor de eerste keer in de

cafetaria van haar universiteit. Jullie spraken hier af omdat ze niet met u gezien wenste te worden daar

jullie niet hetzelfde geloof aanhingen, zij was christen, u was soenniet (moslim). U geeft zelf aan dat het

in Syrië algemeen geweten is, en dit vooral in uw woonplaats Lattakiah, dat christenen en moslims niet

met elkaar mogen omgaan en zich niet in het openbaar met elkaar mogen vertonen. U voegt hier nog

aan toe dat haar broer, zo hij u in het gezelschap van zijn zus zou aantreffen, u zou doden (CGVS p.3).
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In dit opzicht wekt het dan ook de nodige verbazing dat jullie gedurende zes maanden afspraken en

elkaar uitsluitend ontmoetten in deze cafetaria. U geeft aan dat dit een veilige plek was, niemand lette

hier op elkaar (CGVS p.3). Deze door u beschreven gang van zaken kan niet overtuigen daar er van

kan worden uitgegaan dat wanneer mensen jullie gedurende een half jaar daar samen zien, ze zich wel

eens vragen zouden kunnen gaan stellen aangaande de aard van jullie relatie, temeer u dan ook nog

eens aangeeft dat het een ‘bekend’ meisje was, wiens vader werkt voor de mukhabarat (CGVS p.3).

Bijgevolg kan er van uit worden gegaan dat jullie door heel wat kennissen/vrienden al dan niet uit

het studentenmilieu, in deze cafetaria zouden kunnen worden opgemerkt en liep u het risico dat er

hierover iets werd gezegd ten overstaan van haar familie, waardoor u het gevaar liep dat jullie relatie

aan het licht kwam.

Mocht er enig geloof worden gehecht aan het door u beweerde geheime karakter van deze relatie kan

er toch van worden uitgegaan dat jullie een meer discrete plek, een cafetaria aan de universiteit

kan bezwaarlijk als dusdanig worden bestempeld, zouden hebben uitgekozen om elkaar te

ontmoeten, temeer u dan ook nog eens zelf aangeeft te hebben geweten niet in het openbaar met haar

te kunnen verschijnen sinds het moment dat u wist wie haar vader was (CGVS p.4). U gewezen op het

feit dat jullie toch een risico liepen daar op een dergelijke plek veel volk over de vloer komt (implicerend

dat jullie hier konden worden gezien), geeft aan dat het normaal is dat ze daar tussen de studenten zit

en dat het daar niet anders kan dan dat zij als christen tussen de moslims zit (CGVS p.4). Gezien

bovenstaande observaties kan uw toch wel laconieke antwoord niet overtuigen.

Na elkaar zes maanden op een dergelijke manier te hebben ontmoet, vond u dat het zo niet verder

kon en begonnen jullie af te spreken in een chalet die u huurde, op zo’n vijftien minuten rijden van

het centrum van Lattakiah (CGVS p.4). Jullie hadden regelmatig seksuele betrekkingen. U gevraagd of

jullie je voorzorgen hadden genomen opdat uw vriendin niet zwanger zou geraken, ontkent u dit. U

gevraagd waarom jullie dit hadden nagelaten, stelt u dat u zich niet had verwacht aan wat er daarna zou

gebeuren. U gepeild of jullie er wel eens over hadden gesproken wat er zou gebeuren zo uw vriendin

zwanger zou worden, stelt u zich niet te herinneren hierover te hebben gepraat. Het feit dat jullie op een

dergelijke nonchalante manier handelden kan totaal niet overtuigen. Uit de door u geschilderde gang

van zaken blijkt dat jullie alles in het werk stelden opdat jullie relatie niet aan het licht kwam en het feit

dat jullie dan niet eens zouden hebben gesproken over het gebruiken van voorbehoedsmiddelen noch

over de mogelijkheid dat uw vriendin wel eens zwanger zou kunnen worden, is dan ook totaal

ongeloofwaardig. U nogmaals gevraagd waarom jullie nooit jullie voorzorgen hadden genomen, stelt u

dat jullie niet aan de volgende stap dachten. Uw uitleg kan in het licht van bovenstaande observaties

totaal niet overtuigen, temeer uit uw verklaringen blijkt dat jullie, en zoals reeds werd opgemerkt, zich

maar al te zeer bewust waren van de risico’s van deze relatie en u het nodig achtte telkenmale een

chalet te boeken buiten het centrum van Lattakiah om mekaar te zien. Dit wijst erop dat jullie zeer wel

nadachten en berekend te werk gingen. Dit blijkt ook uit uw verklaring dat u nog niet klaar was om een

gezin te stichten gezien u niet over de nodige financiële middelen beschikte om een dergelijke stap te

zetten (CGVS p.4). Ook hieruit kan worden afgeleid dat u wel degelijk over de kwestie had nagedacht.

Daarenboven kan het niet overtuigen dat uw vriendin, die opgegroeid was in de christelijke traditie en

nog maagd was, zich maar al te zeer bewust moet zijn geweest van de risico’s die zij liep zo zou blijken

dat ze oneer had gebracht over haar familie (CGVS p.4).

Voorts kan het totaal niet overtuigen dat u, nadat u door S.(…)’s zus gewaarschuwd was dat hun

vader u wilde vermoorden, u uw woonplaats ontvluchtte zonder uw vader te informeren over het feit dat

de vader van uw vriendin van alles op de hoogte was. U gevraagd waarom u dit hebt nagelaten, stelt u

dat u vreesde dat uw vader u zou verbergen en zich op het ergste zou voorbereiden. U erop gewezen

dat uw vader nu totaal verrast zou worden mocht er zich plots iets voordoen, geeft u aan dat u niet wou

dat uw vader hierin betrokken werd, hij zou dan misschien zijn broers ‘verzamelen’, en u wilde niet dat

uw probleem zijn probleem zou worden (CGVS p.5). Uw verklaringen zijn niet acceptabel daar het, en

zeker gezien de eer van deze christelijke familie was geschaad, niet meer dan logisch is dat de familie

van uw vriendin naar u op zoek zou gaan. Getuige hiervan ook uw verklaring dat haar vader u wilde

doden waardoor het zeer wel aannemelijk is dat deze familie zich, wanneer ze u niet zouden vinden,

zonder meer tot uw familie zou richten. Mocht er enig geloof kunnen worden gehecht aan uw

beweringen kan er van worden uitgegaan dat u uw familie tot in detail zou hebben geïnformeerd zodat

ze op zijn minst voorbereid waren zo er zich problemen zouden stellen en ze misschien al over een

eventuele oplossing zouden hebben kunnen nadenken of mensen zouden hebben kunnen aanspreken

om te bemiddelen.

Wat evenmin kan overtuigen is dat u tijdens uw onderduikperiode geen demarches hebt

ondernomen ook maar iets over uw vriendin te weten te komen. U zou schrik gehad hebben. U

gevraagd waarom u dit hebt nagelaten, geeft u een ontwijkend antwoord en stelt u dat er wel een

probleem moet zijn geweest daar er patrouilles naar uw huis waren gekomen (CGVS p.6). U dan

gevraagd of uw familie zich dan niet ‘via via’ had kunnen informeren over uw vriendin, stelt dat dit
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onmogelijk was daar u en uw familie geen personen van haar familie kenden (CGVS p.6). Uw totale

gebrek aan initiatief om ook maar iets over uw vriendin te weten te komen ondermijnt verder op

fundamentele wijze uw geloofwaardigheid, temeer u verschillende malen tijdens uw gehoor had

aangeven dat ze een bekend meisje was en haar vader een vooraanstaande positie binnen de

mukhabarat bekleedde, waardoor er van kan worden uitgegaan dat het voor uw familie niet moeilijk was

te achterhalen wie ze hiervoor zouden kunnen aanspreken. U geeft aan vanuit België weliswaar een

aantal vrienden te hebben gecontacteerd, doch u zou niemand bereid hebben gevonden info te

vergaren (CGVS pp.3, 6). Uit bovenstaande blijkt dat u geen enkele ‘waardige’ inspanning hebt verricht

informatie over uw vriendin te vergaren, die dan ook nog eens zwanger was van uw kind, en uw toch wel

zeer lakse houding ondermijnt andermaal op fundamentele wijze uw geloofwaardigheid.

Verder kan het niet overtuigen dat u enkel uw rijbewijs, uittreksel van identiteit en een certificaat van

uw secundair onderwijs kunt neerleggen ter staving van uw identiteit. U gevraagd welke documenten u

nog in Syrië hebt, stelt u dat uw identiteitskaart, uw paspoort, uw stemkaart en militaire boekje zich nog

thuis bevinden. U gevraagd of u deze documenten kan laten opsturen, stelt u plots enkel te weten dat

uw militaire boekje er is, maar dat uw ouders het paspoort en de identiteitskaart niet konden vinden

(CGVS p. 2). Het uittreksel van identiteit en uw schoolcertificaat zouden u door een neef zijn

opgestuurd. Logischerwijze dan gevraagd of hij het militaire boekje dan niet kon opsturen stelt u dat een

dergelijk document het land niet mag verlaten en u eindigt dan met te beweren dat uw identiteitskaart en

paspoort misschien wel eens tijdens een huiszoeking zouden zijn geconfisqueerd. Los van het feit dat

het niet kan overtuigen dat u bij de vraag naar documenten niet onmiddellijk verwees naar een

mogelijke inbeslagname van deze documenten, kan het ook niet overtuigen dat uw familie niet zou

weten of deze stukken al dan niet in beslag zouden zijn genomen (CGVS p.2). Wat betreft uw bewering

dat u problemen gaat krijgen daar u een asielaanvraag hebt ingediend dient opgemerkt dat dit louter

uw eigens vermoedens zijn die u, wat u betreft, niet kunt staven aan de hand van concrete elementen

en/of feiten (CGVS p.6). Tot slot dient nog aangestipt dat u noch de naam van de boot weet waarop u

was ingescheept, noch de vlag waaronder deze boot heeft gevaren en dat u van uw reisweg geen

enkel begin van bewijs voorlegt (CGVS p.2).

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 artikelen 9, 57/6 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), de artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de artikelen 3 en 8 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM),

in samenhang gelezen met de algemene principes van behoorlijk bestuur, het zorgvuldigheidsbeginsel,

het redelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel als toepassing hiervan, voert verzoeker aan dat

hem de subsidiaire bescherming wordt ontzegd zonder welkdanige motivering ook en op basis van

elementen die hem tot op heden niet gekend zijn en ook niet gekend kunnen / konden zijn omdat zij niet

vermeld werden in de bestreden beslissing. Voorts wijst verzoeker erop dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen de verplichting heeft om wettelijke bepalingen die in strijd zijn

met internationale verplichtingen zoals deze voorzien in de artikelen 3 en 8 van het EVRM, buiten

beschouwing te laten. Bijgevolg mocht de commissaris-generaal hem niet zonder meer de subsidiaire

beschermingsstatus weigeren, aldus verzoeker. Tot slot betwist verzoeker de concrete motieven van de

bestreden beslissing. Het getuigt volgens verzoeker van pure willekeur en eigenrichting, waar in de

bestreden beslissing wordt gesteld dat eigen vermoedens, die niet kunnen gestaafd worden aan de

hand van concrete elementen en/of feiten, niet kunnen worden weerhouden terwijl de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich zelf wél baseert op vermoedens en

veronderstellingen om hem de hoedanigheid van vluchteling niet toe te kennen.

2.2. Als bijlage bij het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: faxkopie van een pagina

uit verzoekers paspoort en arrest nr. 24.736 van 19 maart 2009 van de RvV.

2.3. Vooreerst benadrukt de Raad dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007,

nr. 166.392). De Raad stelt vast dat verzoeker niet de minste toelichting geeft op welke wijze hij artikel 9
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van de vreemdelingenwet geschonden acht. Het is de Raad overigens niet duidelijk hoe het artikel in

kwestie, dat betrekking heeft op de machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden, zou kunnen

geschonden zijn bij het nemen van de bestreden beslissing, houdende de weigering van de

vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Evenmin geeft verzoeker

aan hoe artikel 57/6 van de vreemdelingenwet, artikel dat aan de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de bevoegdheid geeft om de vluchtelingenstatus in de zin van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van

dezelfde wet te toe te kennen of te weigeren, hetgeen hij in casu heeft gedaan in een beslissing die

afdoende met redenen werd omkleed, zou geschonden zijn. Tot slot laat verzoeker na te verduidelijken

op welke wijze de artikelen 3 en 8 van het EVRM geschonden zijn, al dan niet in samenlezing met de

algemene principes van behoorlijk bestuur, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het

evenredigheidsbeginsel als toepassing hiervan. Wat betreft artikel 8 EVRM, welk artikel het recht op

eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven, woning en correspondentie garandeert, kan

overigens niet worden ingezien hoe de bestreden beslissing deze bepaling schendt daar verzoeker op

geen enkel ogenblik gewag heeft gemaakt van familieleden die in België zouden verblijven. 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). Hiervoor wordt verwezen naar hetgeen uiteengezet onder punt 2.7.

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat geen geloof kan

worden gehecht aan zijn beweerde geheime relatie met een christelijk meisje. Dit besluit steunt

inzonderheid op de overwegingen dat (i) het niet kan overtuigen dat zij gedurende zes maanden

afspraken in de cafetaria van haar universiteit, waar zij door heel wat kennissen/vrienden, al dan niet uit

het studentenmilieu, zouden kunnen worden opgemerkt waardoor het gevaar bestond dat de relatie aan

het licht kwam, zodat ervan kan worden uitgegaan – zo al enig geloof zou worden gehecht aan het

geheime karakter van de relatie – dat zij een meer discretere plek zouden hebben uitgekozen om elkaar

te ontmoeten, (ii) aangezien zij alles in het werk stelden opdat de relatie niet aan het licht kwam, het

totaal ongeloofwaardig is dat zij regelmatig seksuele betrekkingen hadden doch zij niet eens zouden

hebben gesproken over het gebruik van voorbehoedsmiddelen noch over de mogelijkheid dat zijn

vriendin wel eens zwanger zou kunnen worden, (iii) het totaal niet kan overtuigen dat hij zijn woonplaats

ontvluchtte zonder zijn vader te informeren over het feit dat de vader van zijn vriendin van alles op de

hoogte was, zoals uitvoerig wordt toegelicht en (iv) hij tijdens zijn onderduikperiode geen demarches

heeft ondernomen om maar iets over zijn vriendin, die dan ook nog eens zwanger was van zijn kind, te

weten te komen, welke lakse houding op fundamentele wijze zijn geloofwaardigheid ondermijnt. Voorts

wordt opgemerkt dat hij incoherente verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot zijn

identiteitsdocumenten, het niet kan overtuigen dat zijn familie niet zou weten of zijn identiteitskaart en

paspoort al dan niet in beslag zouden zijn genomen, zijn bewering dat hij problemen gaat krijgen omdat

hij een asielaanvraag heeft ingediend louter eigen vermoedens zijn die hij niet kan staven aan de hand

van concrete elementen en/of feiten en hij geen enkel begin van bewijs voorlegt van zijn reisweg.

2.5. De Raad stelt vast dat verzoeker in onderhavig verzoekschrift geen ernstige poging onderneemt om

de pertinente motieven van de bestreden beslissing ook maar enigszins te verklaren of te weerleggen.

Hij beperkt zich tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde verklaringen, het uiten van blote

beweringen en het bekritiseren van de bevindingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen, waarmee hij echter deze bevindingen niet ontkracht, noch zijn beweerde vrees voor

vervolging aannemelijk maakt. De uitleg dat hij bij aanvang van zijn relatie nog niet over de nodige

financiële middelen beschikte om te kunnen uitkijken naar een meer discrete plek om zijn vriendin te

ontmoeten, kan immers geenszins overtuigen daar beperkte financiële middelen naar het oordeel van

de Raad geen beletsel vormen om een meer discrete ontmoetingsplaats te vinden dan de cafetaria van

de universiteit, hetgeen redelijkerwijs kan aangenomen worden van een koppel die het risico niet wenst

te lopen samen gezien te worden omdat hun omgang niet gepast is.

In de mate dat verzoeker meent dat hij door het indienen van een asielaanvraag wel eens problemen

zou kunnen krijgen wijst de Raad erop dat verzoeker niet met concrete aanwijzingen aantoont dat de in

het buitenland afgewezen asielzoeker bij terugkeer naar Syrië, louter en alleen omdat hij een

asielaanvraag indiende het risico loopt op vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.
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Waar verzoeker de commissaris-generaal nog verwijt dat hij zelf uitgaat van veronderstellingen waarom

verzoeker zijn vader van zijn problemen had moeten inlichten, wijst de Raad erop dat in de bestreden

beslissing duidelijk wordt aangegeven dat de feiten die verzoeker voorhoudt ernstig zijn, ingeval deze op

enige waarheid berusten, vermits de eer van deze christelijke familie was geschaad. De commissaris-

generaal stelt terecht dat het niet kan overtuigen dat verzoeker zijn woonplaats ontvluchtte zonder zijn

vader te informeren, temeer verzoeker zelf op de hoogte zou moeten zijn dat de vader van zijn vriendin

wel degelijk bij hem thuis zal komen aankloppen.

De motivering zoals opgenomen in de bestreden beslissing blijft bijgevolg gehandhaafd en wordt door

de Raad tot de zijne gemaakt.

2.6. De Raad stelt vast dat de vaststellingen in de bestreden beslissing correct zijn, steun vinden in het

administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoekers asielrelaas. Aangezien in de

bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende partij worden

aangehaald en geen van de motieven overtuigend 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 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 asielzoeker 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). De commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen noch de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet bewijzen

dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027), zoals verzoeker lijkt te suggereren in

het verzoekschrift, en het is evenmin zijn taak zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling

op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden

beslissing is het asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig zodat er geen reden is 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 juncto artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

De door verzoeker als bijlage bij het verzoekschrift gevoegde stukken vermogen niet de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van zijn relaas alsnog in een ander daglicht te plaatsen. Daargelaten de

vaststelling dat verzoeker slechts een faxkopie bijbrengt van één pagina van zijn paspoort, wijst de

Raad erop dat in de bestreden beslissing op zich niet wordt getwijfeld aan verzoekers identiteit doch wel

wordt aangehaald dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegt, onder meer met betrekking tot zijn paspoort.

Zo stelde hij eerst dat het document zich thuis bevond, daarna beweerde hij dat zijn ouders het niet

meer konden vinden en uiteindelijk opperde hij de mogelijkheid dat het mogelijks werd geconfisceerd.

Het louter neerleggen van een pagina uit zijn paspoort, zonder enige duidelijkheid te scheppen over

waar dit stuk zich bevind en op welke wijze hij het heeft kunnen bekomen, doet geen afbreuk aan deze

vaststellingen. In tegendeel, vermits verzoeker een fotokopie voorlegt van een deel van zijn paspoort

stelt zich de vraag waarom hij niet het hele document heeft gekopieerd. Wat betreft het arrest van de

RvV, kan de Raad slechts vaststellen dat verzoeker niet verduidelijk op welke wijze dit zijn beroep zou

kunnen ondersteunen. Bovendien dient te worden benadrukt dat iedere asielaanvraag individueel en

aan de hand van de hiertoe in concreto aangevoerde elementen onderzocht moet worden onderzocht

en dat arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen precedentwaarde hebben.

2.7. Tot slot blijkt uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen op basis van het geheel van de motieven in de bestreden

beslissing heeft besloten tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent

niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Verzoekers bewering als zou de bestreden beslissing niet vermelden om welke redenen hem de

subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd, mist derhalve feitelijke grondslag. Daarenboven kan
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verzoeker niet volhouden niet op de hoogte te zijn van de motieven van de bestreden beslissing

aangezien hij de weigeringsmotieven zelf aanhaalt in zijn verzoekschrift. Een schending van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven door de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet, kan dan ook niet

worden aangenomen.

2.8. Waar verzoeker in zijn “beroep tot nietigverklaring” vraagt om huidig beroep ontvankelijk en gegrond

te verklaren en bijgevolg de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij de

bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen te

vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet

aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet

kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de

Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet

worden ingewilligd.

Het enig middel is ongegrond. 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 veertien december 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


