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nr. 112 087 van 17 oktober 2013

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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 5 augustus 2013 heeft

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

4 juli 2013.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 oktober 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P.-J. STAELENS, die loco advocaat P. DONNE verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Iraakse nationaliteit en bent u op 8 mei 1977 geboren

in Sulaimaniyah Irak. U bent een soennitische moslim van Koerdische origine. Op jonge leeftijd werd er

bij uw broer (A.) (o.v.7.695.860) hersenverlamming gediagnosticeerd. In de jaren negentig was Irak

van plan bepaalde apparatuur aan te kopen voor de behandeling van dergelijke patiënten. Omwille van

de sancties gekoppeld aan de Golfoorlog ging dit echter niet door. Uw vader was ‘peshmerga’ van

de strijder Salah Al Moandis en dit tot 1985. Naast (A.) heeft u nog twee broers: (G.), die in Irak

woont, en (K.) (o.v.7.695.862) die samen met u naar België gereisd is. Van 1994 tot 1995 werkte u een

jaar in Iran als arbeider. In 1998 was u lid van de communistische partij. U werd benaderd door

de veiligheidsdienst ten tijde van Saddam Hoessein die u vroegen undercover te gaan en de partij
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te bespioneren. U wou dit niet doen en besloot uit de partij te stappen. Op 20 januari 2004 volgde u

een zes maanden durende opleiding in het militair trainingskamp in Sulaimaniyah. U behaalde de rang

van ‘arif’. U begon daarop als militair instructeur te werken bij het leger en dit tot 2008. U legde het werk

hier neer omdat u niet overweg kon met de onrechtvaardigheid van het systeem. Sinds 2008 werkte u

als timmerman in de bouw.

Op 14 februari 2012 werd u aangehouden door de veiligheidsdienst ‘asaesh’ en gedurende enkele

uren ondervraagd. Het verhoor concentreerde zich op een nieuwe stichting, een soort van vakbond voor

de arbeiders die u samen met een aantal andere mensen opgericht had. De asaesh wilde weten wat

de doelstelling van die organisatie was. U legde uit dat de organisatie de rechten van de

arbeiders verdedigde en streefde naar een beter loon of een vergoeding in geval van een werkongeval.

De asaesh geloofden u en lieten u gaan.

Rond 13 mei 2012 vertrok (K.) uit Sulaimaniyah. Hij had het later zeer moeilijk met het feit dat zijn broer

(A.) achter was gebleven in Irak en hij belde uw ouders op met de vraag om hem naar Griekenland te

brengen. Hij wou zijn broer een beter leven en betere verzorging geven. U werd aangewezen om (A.) tot

bij (K.) te brengen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat u terug keerde naar Irak. Eind juli 2012

heeft u samen met uw broer (A.) Irak verlaten richting Turkije. Jullie zijn twee nachten in Istanbul

gebleven. Jullie zijn dan met de boot naar een eiland gevaren. Uw vingerafdrukken werden op 30 juli

2012 in Griekenland genomen. Jullie troffen (K.) in Griekenland begin augustus. Uw broer (K.) werd

echter door een razzia van de overheid gearresteerd en opgesloten in een gesloten centrum waar hij

zes maanden vastgehouden werd. U kon uw gehandicapte broer niet alleen laten dus bleef u in

Griekenland. Bovendien raadden verschillenden mensen u af terug te keren naar Irak. U had immers al

veel geld gespendeerd en was reeds zo ver geraakt. Na de vrijlating van (K.) reisden jullie begin april

met een vrachtwagen naar Italië. U nam contact op met een smokkelaar in Italië die jullie kwam ophalen

in de haven en met de auto zetten jullie de reis richting België verder. Jullie kwamen aan in België op 23

april 2013 en u vroeg op 24 april 2013 asiel aan.

U legt geen documenten neer ter staving van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te

worden vastgesteld dat u onvoldoende elementen aanbrengt om aan te tonen dat u in Irak vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie riskeert. De door u ingeroepen vluchtmotieven betreffen immers

feiten die geen verband houden met uw ras, uw religie, uw nationaliteit, uw toebehoren tot een sociale

groep of uw politieke overtuiging.

Volgens uw verklaringen was u niet van plan om naar Europa te reizen. De doorslaggevende reden

om Irak te verlaten was de ziekte van uw broer (A.) (CGVS p.3). U en (K.) wilden hem een

betere toekomst bieden (CGVS p.12). U legde uit dat uw ouders u verplicht hebben (A.) naar (K.) te

brengen in Griekenland. U wou helemaal niet weg uit Irak: u had immers een goede job en zou in

november 2012 in het huwelijksbootjes stappen. U stelt dat uw ouders u hebben opgeofferd voor uw

broers (CGVS p.11). Het initiële opzet was dan ook om (A.) naar Griekenland te brengen en vervolgens

terug te keren naar Irak. U verklaarde dat u Irak nooit zou verlaten hebben als u niet verplicht werd (A.)

naar (K.) in Griekenland te brengen (CGVS p.11). Men kan dan ook en onmogelijk spreken van een

gegronde vrees voor vervolging. De voornaamste reden om naar België te komen was de

gezondheidssituatie van uw broer (CGVS p.3).

Gepolst naar uw terugkeervrees haalde u uw oud lidmaatschap bij de communistische partij aan

(CGVS p.11). Nu dient er opgemerkt dat u de communistische partij in 1998 reeds verlaten had. U heeft

er een jaar bij de media-afdeling gewerkt (CGVS p.5). U heeft in de meer dan tien jaar die volgde op uw

ontslag uit de communistische partij geen problemen ondervonden omwille van uw lidmaatschap van de

partij. U heeft er al die jaren voor gekozen niets te vertellen en te zwijgen (CGVS p.12). Het is in dit

opzicht niet aannemelijk dat u nu anno 2013 omwille van uw lidmaatschap van 1998 plots problemen

zou ondervinden. U haalde hier alleszins geen indicaties voor aan. U verklaarde bovendien op

Dienst Vreemdelingenzaken dat uw lidmaatschap bij de communistische partij niets met uw problemen

te maken had (zie vragenlijst CGVS).

Wat betreft uw problemen met de asaesh in februari 2012 haalt u aan dat de veiligheidsdienst u na

de ondervragingen geloofde, ze u vrijlieten en u nadien in verband hiermee geen problemen meer

heeft gekend. Een vrees voor vervolging in geval van terugkeer tengevolge hiervan kan dan ook niet

worden afgeleid.

Wat betreft de door u aangehaalde problemen ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken geeft

u aan dat u dit verhaaltje verzonnen heeft en u in werkelijkheid geen problemen kenden in Irak (CGVS

p.2 + zie vragenlijst CGVS).

De vluchtelingenstatus kan u dan ook niet toegekend worden.
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Uit een analyse van de situatie in Irak blijkt dat er op dit ogenblik in Noord-Irak geen reëel risico

van ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet bestaat. Zoals blijkt uit

de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan u een kopie in het

administratief dossier aantreft, is de situatie op dit ogenblik niet van die aard dat er voor burgers sprake

kan zijn van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

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. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van de motiveringsplicht, vervat in

artikel 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), van artikel 48/3 en 48/4

van de vreemdelingenwet en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Hij stelt voornamelijk gegriefd te zijn door de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus en meent

risico te lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Ter

staving verwijst hij naar een aantal persartikels en naar het reisadvies van het Belgisch ministerie van

Buitenlandse zaken, geldig op 5 augustus 2013. Volgens verzoeker blijkt hieruit dat de motivering van

de bestreden beslissing achterhaald is.

Verzoeker besluit dat in zijn hoofde een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet, dat de motieven in de bestreden beslissing hieraan geen afbreuk doen

en dat hem minstens subsidiaire bescherming moet worden toegekend.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, heeft tot

doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat

is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem

verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht,

de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.
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2.2.4. Verzoeker beweert in het feitenrelaas in onderhavig verzoekschrift dat hij, na een eerste arrestatie

en ondervraging door de Asayesh op 14 februari 2013, nogmaals zou zijn gearresteerd en gedurende

achttien dagen zou zijn gedetineerd, waarna hij erin slaagde te ontsnappen en te vluchten

(rechtsplegingsdossier, stuk 1). Deze verklaringen kunnen echter niet ernstig worden genomen en zijn

manifest in strijd met zijn eerdere verklaringen. Bij het CGVS verklaarde hij namelijk weliswaar dat hij op

14 februari 2012 zou zijn gearresteerd en ondervraagd door de Asayesh, doch preciseerde hij tevens

uitdrukkelijk en eenduidig dat hij nadien geen andere problemen meer ondervond (administratief

dossier, stuk 4, p.12). Deze vaststelling klemt nog des te meer daar verzoeker in de vragenlijst eerder

eenduidig aangaf dat hij in zijn land van herkomst nooit werd gearresteerd en nooit werd opgesloten

(administratief dossier, stuk 12, p.3). Gelet op het voorgaande, maakt verzoeker de beweerde

problemen met de Asayesh in het geheel niet aannemelijk.

Verzoeker brengt voor het overige geen concrete elementen of argumenten aan waaruit blijkt dat of

waarom artikel 48/3 in casu zou zijn geschonden en onderneemt niet de minste poging teneinde de

overige motieven ten grondslag van de weigering van de vluchtelingestatus in concreto te weerleggen.

Als dusdanig laat hij deze motieven volledig ongemoeid. Deze vinden steun in het dossier, zijn pertinent

en terecht en worden, daar zij niet dienstig worden aangevochten, door de Raad overgenomen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.5. Gelet op de sub 2.2.4. gedane vaststellingen inzake zijn asielmotieven, toont verzoeker niet aan

dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker verwijst verder naar de algemene veiligheidssituatie in Irak en doet gelden dat de situatie in

zijn regio van herkomst beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet. De bijgebrachte persartikels hebben echter allemaal betrekking op incidenten die

zich hebben voorgedaan buiten deze regio, zodat niet kan worden ingezien hoe uit deze persartikels

zou kunnen worden afgeleid dat de situatie aldaar beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in

voornoemd artikel. Wat betreft het citaat uit het reisadvies - dat in tegenstelling met wat verzoeker

voorhoudt, niet bij het verzoekschrift wordt gevoegd - dient te worden opgemerkt dat dit reisadvies is

bestemd voor reislustige Belgen, uitdrukkelijk rekening houdt met het gegeven dat buitenlanders in Irak

een specifiek doelwit vormen en geenszins een leidraad vormt voor het onderzoek naar de gegronde

vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade in het kader van de subsidiaire

beschermingsstatus. Te meer daar in de door verzoeker geciteerde passage nergens concreet of

specifiek wordt ingegaan op de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst, met name de provincie

Suleymaniya in het Noorden van Irak, die formeel onder bestuur staat van de KRG, weegt deze

passage niet op tegen en doet deze geenszins afbreuk aan de landeninformatie zoals opgenomen in het

administratief dossier (stuk 9). Uit deze informatie blijkt dat de situatie in verzoekers regio van herkomst

niet van die aard is dat zij beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, toont verzoeker, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien oktober tweeduizend dertien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


