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nr. 53 329 van 17 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 28 september 2010

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

staatlozen van 27 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 de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN, loco advocaat M.

WARLOP, 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 22 juli 2006. Op 18 september 2006 nam de commissaris-generaal een

bevestigende van weigering van verblijf. Verzoekers verzoek tot schorsing en beroep tot nietigverklaring

bij de Raad van State werd verworpen op 31 maart 2010. Verzoeker keerde niet terug naar zijn land van

herkomst en verklaarde zich een tweede keer vluchteling op 20 mei 2010.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 11 juni

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 17 augustus 2010.
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1.3. Op 27 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 30 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

20 januari 1980 in het dorp Khan Elsebel, district Saraqeb van de provincie Idlib. U zou in januari 2005

zijn gearresteerd en gedurende vier dagen vastgehouden zijn. U zou op 23 april 2006 een tweede keer

zijn gearresteerd en opnieuw een drietal dagen zijn vastgehouden. Deze arrestaties zouden verricht

zijn omdat u geen lid was van de Ba’ath partij en u hierdoor werd beschouwd als een opposant van

het regime. Daarenboven verklaarde u dat u de president heeft beledigd in het bijzijn van uw buren op 1

juli 2006. Op 3 juli 2006 zou u Syrië hebben verlaten en op illegale wijze naar Turkije zijn gegaan. In

Izmir zou u een boot genomen hebben en na 15 dagen zou u in een onbekende haven zijn toegekomen.

U verklaarde zich op 24 juli 2006 een eerste keer vluchteling in België. Op 18 september 2006 nam

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een bevestigende beslissing

van weigering van verblijf. U diende beroep in tegen deze beslissing bij de Raad van State. U keerde

niet terug naar Syrië en u bekomt een toelage van het OCMW en gaat iets huren in Aalst in juli 2009.

In januari 2010 wordt de beschikking van de Raad van State verstuurd voor een verschijning op 24

februari 2010. Het advies van de Eerste Auditeur-Afdelingshoofd is gericht op het volgen van de

beslissing van de Commissaris-generaal. U leert intussen in Aalst jonge Koerden kennen en zij brengen

u op de hoogte van het bestaan van een Syrische oppositiepartij in Berlijn, de Hezb al Hadassi wa

Demokratiyé li Soeriyé. U verzoekt deze jongeren hen te vragen u een attest te bezorgen. Deze partij

zou uw zaak in Syrië onderzocht hebben en geconstateerd hebben dat u werkelijk veroordeeld bent

zodat u bij terugkeer in de problemen zou komen. U stelt dat uw veroordeling inhield ‘eeuwige

gevangenisstraf’ wegens het beledigen van de president. U verklaart verder op 26 maart 2010

deelgenomen te hebben aan een manifestatie voor de Syrische ambassade in België. U werd

uitgenodigd voor deelname door een organisator van de manifestatie die tot de PYD partij behoort en

die in Aalst woont. Op 31 maart 2010 velt de Raad van State een arrest waarbij uw beroep tot schorsing

en uw beroep tot nietigverklaring vernietigd worden. U dient op 20 mei 2010 een tweede asielaanvraag

in op basis van een nieuw bewijsstuk ter ondersteuning van de feiten die u aanhaalde in uw eerste

asielrelaas, met name een attest van de Hezb al Hadassi wa Demokratiyé li Soeriyé dat u bekomen zou

hebben in mei 2010. Verder dient u een attest in van de PYD waarin gesteld wordt dat u op 26 maart

2010 zou deelgenomen aan een manifestatie voor de ambassade van Syrië. Eind april 2010 heeft u

getelefoneerd met uw echtgenote en zij heeft u gezegd dat de moekhabarat een paar dagen eerder

langs geweest waren om inlichtingen over u te bekomen.

B. Motivering

Na uw gehoor op 17 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 18 september 2006 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

een bevestigende beslissing van weigering van verblijf omdat uw asielaanvraag bedrieglijk bevonden

werd. Zo waren er flagrante tegenstrijdigheden in uw opeenvolgende verklaringen aangaande de

datering en duur van uw arrestaties. Verder werd een inconsistentie opgemerkt aangaande een datering

van een arrestatie en uw beweerde reisweg en een tegenstrijdigheid over al dan niet verklikking in kader

van de tweede arrestatie. Uw geloofwaardigheid wordt verder ondergraven door een omissie

aangaande de kern van uw asielrelaas: namelijk het onvermeld laten van het beledigen van de

president voor de Dienst Vreemdelingenzaken. Daarenboven legde u ook nog bedrieglijke verklaringen

af over uw reisdocumenten: voor de Dienst Vreemdelingenzaken heeft u verklaard een geldig

paspoort achtergelaten te hebben in Syrië, een paspoort dat u twee keer effectief gebruikt heeft om naar

Turkije te reizen daar waar u voor het Commissariaat-generaal verklaarde nooit een paspoort gehad te

hebben en Syrië nooit verlaten te hebben voor 3 juli 2006. U bleef ook vaag over uw reisweg: u kon niet

aangeven wat de naam van het schip was waarop u reisde, wist niet in welke haven of stad dit schip

aanmeerde, noch onder welke vlag het voer.

In het arrest van 31 maart 2010 van de Raad van State wordt gesteld dat het Commissariaat-

generaal heeft besloten tot de bedrieglijkheid van uw asielaanvraag omwille van tegenstrijdigheden

tussen de opeenvolgende verklaringen die u voor de diverse asielinstanties heeft afgelegd. U heeft de

motieven van de bestreden beslissing niet ontkracht en maakt bijgevolg niet aannemelijk dat de

bestreden beslissing gesteund is op onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke wijze

genomen is.
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U baseert zich in kader van uw tweede asielaanvraag ten dele op dezelfde feiten als uit uw

eerste asielaanvraag door uzelf een profiel van opposant aan te meten en legt hiervoor een attest neer

dat van een oppositiepartij in Berlijn zou bekomen zijn die onderzocht heeft of u daadwerkelijk

veroordeeld bent, zoals u reeds verteld heeft in het kader van uw eerste aanvraag. Op de vraag of u

opmerkingen had over de beslissing die genomen werd naar aanleiding van uw eerste asielaanvraag,

kwam u niet verder dan te stellen dat u die als onjuist beschouwt want u vraagt onze hulp

(Gehoorverslag CGVS, 17 augustus 2010, p. 11). Het Commissariaat-generaal kan dan ook enkel

vaststellen dat u geen enkele poging onderneemt om de vaststellingen uit die beslissing te weerleggen

en de motieven erin vermeld blijven dus onverkort standhouden.

Er dient op gewezen te worden dat deze door u ingeroepen vervolgingsfeiten reeds beoordeeld

werden tijdens uw eerste asielaanvraag en dat zij bedrieglijk werden geacht. De authenticiteit van het

nieuwe neergelegde document en de geloofwaardigheid van uw verklaringen daaromtrent, dienen dus

te worden gezien tegen de achtergrond van de verklaringen die u aflegde in het kader van uw eerste

aanvraag en de beoordeling daarvan. U heeft nog nooit iemand van die oppositiepartij ontmoet, u kent

niemand van die partij persoonlijk, u heeft geen enkel persoonlijk contactpersoon bij die partij, u weet

niet of er mensen van die partij in België actief zijn en heeft nooit enige activiteit voor deze partij

gevoerd. Het attest werd u op uw eigen aanvraag verstrekt “via via”, met name via Koerdische jongeren

waarvan u geen namen kan geven omdat dat geheim is (Gehoorverslag CGVS, 17 augustus 2010, pp.

4-6). Er kan gezien deze vaststellingen dan ook geen enkele waarde aan dit attest toegekend worden.

Bij asielaanvragen gegrond op activiteiten in het gastland geldt er een verzwaarde bewijslast. U

dient een uitgebreid, gedetailleerd en coherent relaas te brengen van de redenen waarom u vervolging

vreest, onder meer met betrekking tot uw achtergrond, persoonlijkheid en andere individuele elementen

en anderzijds zal de beslissende instantie met een grotere dan normale gestrengheid de

aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen. Indien een kandidaat-vluchteling niet vervolgd werd in

zijn land van herkomst is het aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs van een gegronde

vrees voor vervolging ofwel omdat de overheden in het land van herkomst er niet van op de hoogte zijn,

ofwel omdat het opportunistische karakter van deze activiteiten voor eenieder duidelijk is met inbegrip

van de nationale overheden van de betrokkene. U beweert deelgenomen te hebben aan welgeteld

één manifestatie in België, met name op 26 maart 2010, en beweert vervolgens met klem te

zullen deelnemen aan alle volgende manifestaties. U bevindt zich al sinds 2006 in België en heeft nooit

enige interesse vertoond voor enige oppositiepartij. Dat u zulks beweert te beginnen ontplooien op het

moment dat uw eerste asielaanvraag zijn beslag aan het krijgen was, is al te opmerkelijk. Uw verweer

dat u geen contacten heeft met Arabieren omdat u hen niet vertrouwt, kan niet overtuigen

(Gehoorverslag CGVS, 17 augustus 2010, p. 11). Overigens kan u uw deelname aan die ene

manifestatie met Koerden niet eens staven met beeldmateriaal, daar waar de Koerden hun eigen

manifestaties uitgebreid opnemen. Aanvankelijk gaf u tijdens het gehoor overigens duidelijk te verstaan

dat u foto’s kon neerleggen van uw deelname aan deze bewuste betoging, maar u was ze vergeten en u

stelde ze te kunnen brengen indien gewild. Wanneer op het einde van het gehoor daadwerkelijk

gevraagd wordt deze foto’s neer te leggen, komt u ineens terug op uw voorstel en doet u het af als een

misverstand: u heeft geen foto’s maar u bent bereid u te laten fotograferen op toekomstige betogingen

(Gehoorverslag CGVS, 17 augustus 2010, pp. 12, 18). Dat u een attest neerlegt, bekomen in mei 2010,

ter staving van een deelname aan een betoging in maart waarvan u geen enkel ander bewijsstuk kan

neerleggen, is dan ook ontoereikend: ‘het gehalte’ aan gesolliciteerd karakter van dit stuk wordt te hoog

bevonden. Aan documenten kan enkel bewijswaarde worden toegekend als ze worden voorgelegd ter

ondersteuning van een geloofwaardig en coherent asielrelaas, hetgeen in casu niet het geval is. Uw

tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal betoonde enthousiasme om in de toekomst deel te

nemen aan verdere betogingen blijkt al heel wat bekoeld te zijn aangezien u sindsdien aan geen enkele

andere manifestatie heeft deelgenomen. U wist zelfs niets af van de grote Syrische oppositiebetoging

die in Brussel doorging op 17 april 2010. Een kopie van de informatie waarop het Commissariaat-

generaal zich baseert, bevindt zich in uw administratief dossier. Uw verweer dat u niet alles kan weten

wat er doorgaat als ze het u niet zeggen, maakt van u niet bepaald een actief geëngageerd lid van de

oppositie (Gehoorverslag CGVS, 17 augustus 2010, p. 13). Mede gezien het niet geloofwaardig is dat u

bij het verlaten van Syrië reeds als politiek opposant of activist gekend was door de Syrische autoriteiten

of door hen gezocht werd met het oog op vervolging, volstaan de aangebrachte elementen niet om

aannemelijk te maken dat uw beweerde eenmalige deelname aan een betoging in België bij de Syrische

overheid gekend is en dat u omwille van deze activiteit bij terugkeer naar Syrië een verhoogd risico op

vervolging zou lopen.

Een persoon die de bescherming van de Belgische autoriteiten inroept heeft de verplichting trouw

met de bevoegde overheidsdiensten samen te werken. Al sinds 2006 laat u na de Belgische autoriteiten

uw originele identiteitskaart of paspoort voor te leggen en legt u daarenboven tegenstrijdige

verklaringen over deze documenten af. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken beweerde u tijdens uw
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eerste asielaanvraag nog dat u uw identiteitskaart en nog geldig paspoort achtergelaten had in

Syrië. U had daarenboven drie keer een visum gehad voor Turkije en gebruikte het twee keer om

naar Turkije te reizen (Verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, 26 juli 2006, punt 20 en punt 40). Voor

het Commissariaat-generaal ontkende u tijdens uw eerste asielaanvraag formeel ooit een

paspoort gehad te hebben. U vond het niet nodig om een paspoort te hebben, ze gingen het u toch

niet uitreiken want bij uw naam staat een rood uitroepteken. U stelde dat u geen paspoort nodig had om

naar Turkije te reizen (Gehoorverslag CGVS, 6 september 2006, pp. 5-6). Tijdens uw tweede

asielaanvraag verklaart u een paspoort gehad te hebben indertijd in Syrië. Op de vraag om welke

reden u dat had, stelt u dat het normaal is, dat iedereen dat graag heeft in Syrië, dat als je wilt reizen je

er dan klaar voor bent. U ontkent het paspoort gebruikt te hebben. Op de vraag dat het paspoort toch

geld kost, beaamt u. Op de vraag waarom je geld zou gaan spenderen aan een ongebruikt paspoort,

komt u niet verder dan te herhalen dat elke Syriër een paspoort heeft voor als die op vakantie gaat. Dat

kan bezwaarlijk overtuigen. Wanneer u geconfronteerd wordt met uw eerdere verklaring geen paspoort

gehad te hebben, stelt u niet te weten waarom u dat verklaard zou hebben en wijt u het vervolgens aan

de vertaling (Gehoorverslag CGVS, 17 augustus 2010, p. 17). Deze uitleg kan geenszins overtuigen: bij

de Dienst Vreemdelingenzaken werd het verslag u voorgelezen en heeft u het gehoorverslag

aanvaard (Verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, 26 juli 2006, p. 17). Bij het Commissariaat-generaal

werd u uitdrukkelijk gevraagd of u de tolk begreep, hetgeen u bevestigde en werd u gevraagd dat indien

iets niet duidelijk was, u dit onmiddellijk dient te melden waar u zich akkoord mee verklaarde

(Gehoorverslag CGVS, 6 september 2006, p. 2). Het is dan ook niet ernstig om pas na confrontatie met

een welbepaalde tegenstrijdigheid louter te stellen dat er sprake zal zijn van een misverstand wat betreft

de vertaling en/of omschrijving door de tolk. Ook over uw identiteitskaart vermag u geen eensluidende

verklaringen te verstrekken: u stelt tijdens uw eerste asielaanvraag dat die gewoon thuis is

(Gehoorverslag CGVS, 6 september 2006, p. 6). Bij uw tweede asielaanvraag lokaliseert u ze dan weer

op het departement van de identiteitskaarten, bij de Syrische autoriteiten. U had ze niet meer sinds

2005 en wel omdat de identiteitskaarten vernieuwd gingen worden (Gehoorverslag CGVS, 17 augustus

2010, pp. 8-9). Wanneer u gevraagd wordt naar uw eerdere verklaring dat uw identiteitskaart thuis is,

ontkent u dat gezegd te hebben. U voegt eraan toe dat uw echtgenote haar deel aan mazout niet heeft

kunnen bekomen vermits zij uw identiteitskaart niet heeft alsof dit een verklaring biedt voor uw

tegenstrijdige verklaring, quod non (Gehoorverslag CGVS, 17 augustus 2010, p. 16). Het afleggen van

leugenachtige verklaringen omdat men denkt hier een voordeel uit te kunnen putten is niet

aanvaardbaar. U legt geen enkel reisbescheiden voor en u bewijst uw reisweg niet: u toont niet aan

wanneer u uw land verlaten heeft, noch wanneer u in België aankwam.

Documenten waarvan u gebruik gemaakt heeft om uw land van herkomst te verlaten en de wijze

waarop u uw land verlaten heeft zijn gegevens van belang bij de beoordeling van het vluchtrelaas van

een kandidaat-vluchteling die, onder andere, voorhoudt door zijn autoriteiten gezocht te worden en

de bescherming van deze autoriteiten daarom niet te kunnen inroepen. 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. De overige neergelegde

documenten zoals uw rijbewijs, uittreksel van identiteit, kopie van de voorkant van uw identiteitskaart en

kopies van twee pagina’s uit uw gezinsboekje vermogen de bovenstaande appreciatie niet om te

buigen.

Gelet op uw verklaringen die al in kader van uw eerste asielaanvraag bedrieglijk bevonden zijn, gelet

op het feit dat uw nieuwe bewijsstuk deze verklaringen evenmin vermag aannemelijk te maken, gelet op

uw tegenstrijdige verklaringen aangaande uw identiteitskaart en paspoort, gelet op het feit dat u

niet aannemelijk heeft gemaakt uw land verlaten te hebben als politiek opposant, gelet op het feit dat u

er evenmin in geslaagd bent enig politiek activisme als opposant in België aannemelijk te maken, dient

er te worden geconcludeerd dat u er opnieuw niet in geslaagd bent uw vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken. Er dient tevens te worden vastgesteld dat u

evenmin een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming in de Vreemdelingenwet aannemelijk heeft gemaakt.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1A(2) van het Internationaal Verdrag van

Genève, artikel 48/3, 48/4 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
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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 hij zich “noch feitelijk,

noch juridisch aan de motivatie van de tegenpartij (kan) binden”. Hij stelt dat het Commissariaat-

generaal dezelfde beslissing neemt zonder rekening te houden met de situatie waarin verzoeker zich

kan bevinden. Voorts onderneemt verzoeker een poging om de motieven van de bestreden beslissing te

ontkrachten.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat aan het nieuw

neergelegde document, een attest van een oppositiepartij in Berlijn, geen enkele waarde kan worden

toegekend, de nieuw aangebrachte elementen niet aannemelijk maken dat zijn beweerde eenmalige

deelname aan een betoging in België bij de Syrische overheid gekend is en dat hij omwille van deze

activiteit bij terugkeer een verhoogd risico op vervolging zou lopen, het afleggen van leugenachtige

verklaringen omdat men denkt hier een voordeel uit te kunnen putten niet aanvaardbaar is, en hij

evenmin een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de

subsidiaire bescherming aannemelijk heeft gemaakt.

2.3. De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van een tweede asielaanvraag, de

beslissing met betrekking tot de eerste asielaanvraag nogmaals te beoordelen in beroep. De Raad heeft

immers niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in beslissingen

met betrekking tot eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat de

desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden aangevochten of een

beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een

bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere

beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die

eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen.

In casu dient te worden vastgesteld dat de commissaris-generaal verzoekers eerste asielaanvraag

weigerde op 18 september 2009 omwille van het bedrieglijk karakter van de aanvraag. Verzoekers

beroep tegen deze beslissing werd door de Raad van State verworpen bij arrest nr. 202.667 van 31

maart 2010. Verzoekers tweede asielaanvraag is enerzijds gesteund op dezelfde motieven als de eerste

aanvraag, namelijk dat hij gezocht wordt als opposant en veroordeeld is, en anderzijds op het feit dat hij

thans actief is bij de oppositie en deelgenomen heeft aan een betoging op 26 maart 2010 verklaring

DVZ, stuk 9, nr.36). Ter staving van zijn huidige activiteiten legt verzoeker de volgende documenten

neer: een attest van een oppositie partij in Berlijn “Hezb al Hadassi wa Demokratiyé li Soeriyé”, en een

attest van de PYD waarin gesteld wordt dat hij op 26 maart 2010 zou deelgenomen hebben aan een

manifestatie voor de Syrische ambassade.

2.4. Waar verzoeker in het verzoekschrift stelt dat hij de president heeft beledigd, hij gearresteerd en

vastgehouden werd en veroordeeld is wijst de Raad erop dat verzoeker voorbij gaat aan de beslissing

van de commissaris-generaal van 18 september 2009 waarbij werd geconcludeerd dat verzoeker geen

gegronde vrees voor vervolging vanwege de Syrische autoriteiten aannemelijk heeft gemaakt omwille

van het bedrieglijk karakter ervan. Thans legt hij weliswaar een document neer van een oppositiepartij in

Berlijn (“Hezb al Hadassi wa Demokratiyé li Soeriyé) en een attest van de PYD ter staving van zijn

deelname aan een betoging in Brussel, doch de loutere bewering in het attest van de oppositiepartij

“Hezb al Hadassi wa Demokratiyé li Soeriyé” dat verzoeker een lange opsluiting wacht, mogelijks met

fysische en psychische mishandelingen, en de bewering in het verzoekschrift dat hij wordt “veroordeeld

tot een eeuwige opsluiting in geval van terugkeer” volstaan niet om het bedrieglijk bevonden karakter

van verzoekers eerste asielaanvraag ongedaan te maken.

Waar verzoeker stelt dat hij deelgenomen heeft aan een manifestatie voor de Syrische ambassade op

26 maart 2010, hij bereid is om aan om het even welke hongerstaking mee te doen wijst de Raad erop

dat indien de asielzoeker niet vervolgd werd in zijn land van herkomst, zoals in casu het geval is, het

aangehaalde zelf geschapen risico op zich geen bewijs is van een gegronde vrees voor vervolging. De

beslissende instantie zal met een grotere dan normale strengheid de geloofwaardigheid van de

aanvraag moeten beoordelen, en de verzoeker moet een uitvoerig en coherent relaas brengen van de

redenen waarom hij vervolging vreest, onder meer met betrekking tot zijn achtergrond, persoonlijkheid

en andere persoonlijke elementen (UNHCR, Note on refugié sur place claims, februari 2004).

Verzoeker betwist noch weerlegt het motief van de bestreden beslissing met betrekking tot zijn

zogenaamde politieke activiteiten in België. In de bestreden beslissing wordt dienaangaande het
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volgende overwogen: “U beweert deelgenomen te hebben aan welgeteld één manifestatie in België, met

name op 26 maart 2010, en beweert vervolgens met klem te zullen deelnemen aan alle volgende

manifestaties. U bevindt zich al sinds 2006 in België en heeft nooit enige interesse vertoond voor enige

oppositiepartij. Dat u zulks beweert te beginnen ontplooien op het moment dat uw eerste asielaanvraag

zijn beslag aan het krijgen was, is al te opmerkelijk. Uw verweer dat u geen contacten heeft met

Arabieren omdat u hen niet vertrouwt, kan niet overtuigen (Gehoorverslag CGVS, 17 augustus 2010, p.

11). Overigens kan u uw deelname aan die ene manifestatie met Koerden niet eens staven met

beeldmateriaal, daar waar de Koerden hun eigen manifestaties uitgebreid opnemen. Aanvankelijk gaf u

tijdens het gehoor overigens duidelijk te verstaan dat u foto’s kon neerleggen van uw deelname aan

deze bewuste betoging, maar u was ze vergeten en u stelde ze te kunnen brengen indien gewild.

Wanneer op het einde van het gehoor daadwerkelijk gevraagd wordt deze foto’s neer te leggen, komt u

ineens terug op uw voorstel en doet u het af als een misverstand: u heeft geen foto’s maar u bent bereid

u te laten fotograferen op toekomstige betogingen (Gehoorverslag CGVS, 17 augustus 2010, pp. 12,

18). Dat u een attest neerlegt, bekomen in mei 2010, ter staving van een deelname aan een betoging in

maart waarvan u geen enkel ander bewijsstuk kan neerleggen, is dan ook ontoereikend: ‘het gehalte’

aan gesolliciteerd karakter van dit stuk wordt te hoog bevonden. Aan documenten kan

enkel bewijswaarde worden toegekend als ze worden voorgelegd ter ondersteuning van een

geloofwaardig en coherent asielrelaas, hetgeen in casu niet het geval is. Uw tijdens het gehoor op

het Commissariaat-generaal betoonde enthousiasme om in de toekomst deel te nemen aan

verdere betogingen blijkt al heel wat bekoeld te zijn aangezien u sindsdien aan geen enkele andere

manifestatie heeft deelgenomen. U wist zelfs niets af van de grote Syrische oppositiebetoging die in

Brussel doorging op 17 april 2010. Een kopie van de informatie waarop het Commissariaat-generaal

zich baseert, bevindt zich in uw administratief dossier. Uw verweer dat u niet alles kan weten wat er

doorgaat als ze het u niet zeggen, maakt van u niet bepaald een actief geëngageerd lid van de oppositie

(Gehoorverslag CGVS, 17 augustus 2010, p. 13). Mede gezien het niet geloofwaardig is dat u bij het

verlaten van Syrië reeds als politiek opposant of activist gekend was door de Syrische autoriteiten of

door hen gezocht werd met het oog op vervolging, volstaan de aangebrachte elementen niet om

aannemelijk te maken dat uw beweerde eenmalige deelname aan een betoging in België bij de Syrische

overheid gekend is en dat u omwille van deze activiteit bij terugkeer naar Syrië een verhoogd risico op

vervolging zou lopen.” Deze pertinente motivering, waaruit blijkt dat verzoeker nog altijd geen gegronde

vrees voor vervolging aantoont, blijft dan ook staande en wordt beschouwd als zijnde hier hernomen.

2.5. Voorts dient te worden vastgesteld dat met de loutere beweringen dat hij indertijd een paspoort had,

maar dit nu niet meer geldig is, iedereen in Syrië graag een paspoort heeft voor het geval men wil reizen

en zijn identiteitskaart sinds 2005 in Syrië bij het departement van de identiteitskaarten is, verzoeker niet

vermag de tegenstrijdige verklaringen betreffende deze documenten te weerleggen of te ontkrachten.

Immers, uit de lezing van het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij de Dienst

Vreemdelingenzaken, naar aanleiding van zijn eerste asielaanvraag, stelde dat hij in Syrië een

identiteitskaart en een geldig paspoort had waarmee hij drie keer met een visum naar Turkije reisde, bij

het Commissariaat-generaal ontkende ooit een paspoort te hebben gehad en bij zijn tweede

asielaanvraag stelde een paspoort te hebben gehad maar het nooit heeft gebruikt. Over zijn

identiteitskaart verklaart hij dan eerst dat deze thuis ligt en thans stelt hij dat dit document bij het

departement identiteitskaarten ligt sinds 2005.

2.6. Waar verzoeker verwijst naar de “Guide des procédures et critères du HCR, dans BODART Serge

(2008), « La protection internationale des réfugiés en Belgique, L’alternative de proctection interne, p.

245, 345 pages, Bruylant », wijst de Raad er op dat nergens in de bestreden beslissing sprake is van

een intern vestigingsalternatief in verzoekers land van herkomst.

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. Waar verzoeker met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus poneert dat de “Hezb al

Hadassi wa Demokratiyé li Soeriyé” zijn zaak heeft onderzocht en vastgesteld heeft dat hij veroordeeld

werd “tot een eeuwige opsluiting in geval van terugkeer”, stelt de Raad vast dat verzoeker zich beperkt

tot een blote bewering en andermaal voorbij gaat aan het feit dat hij geen gegronde vrees voor

vervolging vanwege de Syrische autoriteiten aannemelijk gemaakt heeft.

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. Voor zover hij zich beroept op de
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elementen die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas, merkt de Raad op dat naar aanleiding van

het onderzoek van het eerste onderdeel 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 artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verder kan ook de

verwijzing naar een algemeen rapport van Human Rights Watch betreffende de situatie in het land van

herkomst niet volstaan om aannemelijk te maken dat in hoofde van verzoeker een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Dit risico

dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

In de mate dat verzoeker met “artikel 3 van de Overeenkomst”, artikel 3 EVRM bedoeld wordt wijst de

Raad erop dat dit artikel inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b van de vreemdelingenwet.

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), wat in casu niet het geval is.

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 de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan kan derhalve

niet worden bijgetreden.

2.11. Waar verzoeker in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen omdat

essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad de bestreden beslissing niet kan bevestigen

of hervormen zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen, stelt de Raad vast dat verzoeker niet toelicht

welke essentiële elementen zouden ontbreken.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 zeventien 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
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