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nr. 121 450 van 26 maart 2014

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 13 december 2013

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

staatlozen van 19 november 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 februari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 maart 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. KÖSE, die loco advocaat P. CAFMEYER verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché P. WALRAET, 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

U, die de Iraakse nationaliteit bezit en van Koerdische origine bent, verklaart afkomstig te zijn

van Suleimaniah in Noord-Irak. Uw familie zou niet politiek actief zijn in Irak. Uzelf zou sinds 2005 lid zijn

van de ‘PUK’ (Patriottische Unie van Koerdistan). U zou geen politieke activiteiten hebben ontplooid

voor de ‘PUK’. Wel zou u sinds 2005 als bewaker voor de ‘Asayish’ (veiligheidsdienst) van de ‘PUK’

hebben gewerkt. U zou in de provincie Suleimaniyah zijn ingezet op controleposten en tussen 2008 en

2011 voor ‘Zardani’ (inlichtingendienst) van de ‘PUK’ gebouwen, gehuurd door buitenlanders,

hebben bewaakt. Omstreeks 2011/2012 zou de website ‘Kurdistan Post’ een zaak van financiële fraude

en corruptie bij de ‘Zardani’ (inlichtingendienst) van de ‘PUK’ via het internet hebben verspreid. (W.),

uw voormalige chef bij de ‘Zardani’, en Nawzat, de chef van de administratieve afdeling van de

‘Zardani’ zouden in die periode door ‘Kurdistan Post’ zijn beschuldigd van ontvreemding van
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dienstwagens en geldverduistering van de ‘PUK’. Deze zaak zou algemeen bekend zijn geraakt onder

de bevolking van Suleimanyah en bij het personeel van de ‘Asayish’. Uzelf zou pas in maart of april

2013 via vrienden en wijkbewoners hiervan op de hoogte zijn geraakt. (W.) en zijn kompaan zouden

nooit ter verantwoording zijn geroepen en hun functies bij de ‘Zardani’ tot op heden uitoefenen. Eind mei

2013 zou u door (W.) zijn opgeroepen op zijn bureau. Hij zou u beschuldigd hebben de zaak van

corruptie en fraude te hebben verspreid. U zou tevens zijn beschuldigd van lidmaatschap bij de

oppositiepartij ‘al Goran’ (een van de ‘PUK’ afgesplitste partij) vanwege uw vriendschap met een lid die

als chauffeur werkt voor buitenlanders in Suleimanyah. Een maand later zou u opnieuw door (W.) zijn

opgeroepen. Deze keer zou hij u bijkomend berispt hebben voor het nemen van foto’s van de door

buitenlanders gehuurde gebouwen. U zou de foto’s hebben genomen vanwege de mooie architectuur

van de gebouwen. Ongeveer 15 à 20 dagen later zou u een derde keer zijn opgeroepen door (W.). Deze

keer zou u enkel nog zijn beschuldigd van verspreiding van de zaak van corruptie en fraude. U zou naar

de gevangenis van Qala Jolan zijn overgebracht en er tien dagen zijn opgesloten. U zou er nog

meerdere keren zijn ondervraagd over uw betrokkenheid bij de verspreiding van de zaak van corruptie

en fraude. Eind mei 2013 zou u zijn vrijgelaten bij gebrek aan bewijzen. (W.) zou u echter verteld

hebben dat er nog een onderzoek naar u lopende zou zijn over de informatielek. Na uw vrijlating zou u

onmiddellijk bij uw oom in Qaladze aan de Iraakse/Iraanse grens zijn ingetrokken. Gedurende uw

onderduiking zouden agenten van de ‘Asayish’ naar uw familie thuis in Suleimanyah zijn gekomen op

zoek naar u. Ze zouden uw broer hebben bedreigd met opsluiting indien hij uw schuilplaats niet bekend

zou maken. Uit vrees in Qaladze door de ‘Asayish’ te worden opgespoord, zou u beslist hebben uw land

van herkomst te verlaten. Op 8 augustus 2013 zou u naar Suleimanyah zijn teruggekeerd om via deze

weg naar Zakho aan de Turkse grens te reizen. U zou in het bezit van uw Iraaks paspoort legaal de

Turkse grens hebben overschreden en vervolgens clandestien per vrachtwagen naar België zijn

doorgereisd. Op 29 augustus 2013 zou u in België zijn aangekomen en op 30 augustus heeft u hier asiel

aangevraagd.

U vreest thans bij terugkeer naar Noord-Irak arrestatie of verdwijning door de ‘Asayish’ op

beschuldiging van het lekken van de zaak van corruptie en fraude van uw voormalige chef (W.).

Ter staving van uw asielrelaas legde u de volgende documenten neer. Uw

identiteitskaart, nationaliteitsbewijs, werkbadge als bewaker bij de ‘Asayish’, ingescande foto’s waarin u

figureert met collega’s van de ‘Asayish’, een ingescande foto van volgens uw verklaringen buitenlands

personeel waarvan u het gebouw zou hebben bewaakt (CGVS, p. 8) en een ingescande kopie van een

oud document van borgstelling door een verwant om voor de ‘Asayish’ te kunnen werken.

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

worden opgemerkt dat aan u de hoedanigheid van vluchteling niet kan worden toegekend en dit omwille

van de volgende redenen.

B. Motivering

Er dient opgemerkt dat er ernstige twijfels zijn gerezen omtrent de geloofwaardigheid van

uw vluchtrelaas.

Zo dient vooreerst te worden vastgesteld dat u met betrekking tot uw vermeende problemen met

uw voormalige chef tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd die in ernstige mate afbreuk doen aan

de waarachtigheid van uw asielrelaas.

Zo verklaarde u aanvankelijk gedurende uw gehoor voor het CGVS eind mei 2013 voor het eerst op

het bureau van uw voormalige chef te zijn opgeroepen. Een maand later zou u een tweede keer

zijn opgeroepen en ongeveer 15 à 20 dagen een laatste keer waarna u voor tien dagen zou zijn

opgesloten in de gevangenis (CGVS, p. 5-7). Later gedurende uw gehoor wijzigde u plots uw

verklaringen en verklaarde u in januari of februari 2013 voor het eerst te zijn opgeroepen op het bureau

van uw voormalige chef. U zou eind mei 2013 uit de gevangenis zijn vrijgelaten (CGVS, p. 7).

Bovenstaande tegenstrijdigheden kunnen moeilijk ontkracht worden. Immers, uzelf verklaarde pas in

maart of april 2013 persoonlijk op de hoogte te zijn geraakt van de zaak van fraude en corruptie door uw

voormalige chef en zijn kompaan waarna uw vervolgingsproblemen zouden zijn begonnen (CGVS, p. 4-

5). Ook deze bewering komt niet overeen met uw bewering reeds in januari of februari 2013 beschuldigd

te zijn van informatie hieromtrent te hebben gelekt.

Bovendien moeten tegenstrijdige verklaringen worden vastgesteld tussen uw verklaringen bij het

invullen van uw vragenlijst bij de DVZ en tijdens uw gehoor op het CGVS. Zo verklaart u nu te zijn

gearresteerd en tien dagen vastgehouden naar aanleiding van de beschuldigingen die (W.) tegen u uitte

(CGVS p.6). Bij het invullen van de vragenlijst beweerde u echter expliciet niet te zijn gearresteerd of

gedetineerd (Vragenlijst 3.1). Dergelijk flagrant tegenstrijdige verklaringen over de essentie van uw

vluchtrelaas, laat weinig ruimte geloof te hechten aan uw asielmotieven.

Vervolgens is het merkwaardig vast te stellen dat u na uw arrestatie nog een paspoort zou

hebben kunnen bekomen bij de dienst paspoorten in Sulaymaniya (CGVS p.3). Indien u daadwerkelijk
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geviseerd werd door de Asayish, is dit weinig waarschijnlijk. Hierbij aansluitend is het opmerkelijk dat u,

die verklaart gezocht te zijn door de Asayish, legaal Irak heeft verlaten. Uw verklaring dat u via de regio

die onder controle staat van de KDP en de niet PUK bent gereisd (CGVS p.7), verklaart misschien wel

een, in zekere mate, kleiner risico, doch, gezien de samenwerking tussen KDP en PUK en het feit dat

zij gezamenlijk KRG-gebied (Koerdisch Autonoom Gebied) besturen, blijft het risico gepakt te worden bij

de grensovergang toch reëel. Dat u dergelijk risico zou aangaan door zich vrijwillig met uw

eigen documenten aan te melden bij een grensovergang van het KRG-gebied, valt dan ook moeilijk te

rijmen met uw beweerde vrees voor de veiligheidsdiensten van de PUK. Bovenstaande vaststellingen

laten dan ook weinig ruimte geloof te hechten aan uw ingeroepen vluchtrelaas.

Deze vaststelling wordt verder geschraagd door uw vage en weinig overtuigende verklaringen over

de corruptiezaak waarvan u werd beschuldigd deze te hebben gelekt. Zo is het zeer opmerkelijk dat u

het uitbreken van dit schandaal niet preciezer kan situeren dan te stellen dat het in 2011 of 2012

was (CGVS p.4). Bovendien zijn uw verklaringen over hoe dit schandaal bekend werd, zijn weinig

eenduidig. Zo is het merkwaardig te moeten vast stellen dat u aanvankelijk niet met zekerheid blijkt te

weten wie het schandaal wereldkundig heeft gemaakt. U denkt dat het de Kurdistan Post is, doch bent

hier niet zeker van (CGVS p.4). Wanneer u daarop wordt gevraagd waarom u niet zeker bent, past u

plots uw verklaringen aan en stelt wel zeker te zijn dat het de Kurdistan Post was (CGVS p.4). Dat u

dergelijke informatie, die de kern van uw problemen betreffen, slechts in zulke vage en weinig

eenduidige termen kan weergeven, kan allerminst overtuigen dat u er nu van beschuldigd wordt het lek

te zijn in dit schandaal.

Hierbij aansluitend is het bovendien zeer merkwaardig dat, hoewel u denkt te weten dat het verspreid

werd via de Kurdistan Post, u nooit enige moeite heeft genomen om de Kurdistan Post te consulteren.

Gezien uw problemen, die u aanzetten uw land te ontvluchten en internationale bescherming aan te

vragen, hierop teruggingen, kan men redelijkerwijs verwachten dat u zich hieromtrent zou

informeren. Hierbij aansluitend dient aangestipt dat u met betrekking tot de zaak van corruptie en fraude

weinig bijzonderheden kon vertellen, laat staan dat u zou kunnen overtuigen dat u over informatie

beschikt die eventueel als bedreigend zou kunnen overkomen bij uw voormalige chef. Zo verklaarde u

het bedrag van de fraude niet te kennen. U kwam hieromtrent niet verder dan aan te geven dat het een

‘grote som’ zou zijn geweest. Vervolgens verklaarde u slechts in algemene en vage bewoordingen dat

dit geld afkomstig is van de ‘PUK’ en bestemd voor de administratieve en veiligheidsafdeling van de

‘Zardani’. U bleek niet in staat enige details te geven waarvoor dit geld precies diende te worden

gebruikt. Evenmin wist u aan te geven hoeveel dienstwagens door uw voormalige chef en zijn kompaan

zouden zijn ontvreemd. U kon ook niet vertellen wat er verder met deze gestolen wagens zou zijn

gebeurd (CGVS p.3). Bijgevolg kan men zich de vraag stellen waarom men u zou beschuldigen van het

lekken van informatie hieromtrent. U moet trouwens zelf het antwoord schuldig blijven op deze vraag

(CGVS p.5).

Daarbij dient er nog te worden op gewezen dat (W.) en zijn kompaan reeds in 2011 of 2012

door ‘Kurdistan Post’ voor deze corruptie en fraude op het internet aan de schandpaal zijn genageld.

Dit nieuws zou in de periode van 2011/2012 als een vuurtje zijn verspreid in Suleimanyah en

onder personeel van de ‘Asayish’. Uzelf zou van deze zaak pas in april of mei 2013 op de hoogte zijn

gesteld door vrienden en inwoners van uw woonwijk (CGVS, p. 4). Uit bovenstaande dient afgeleid dat

het weinig realistisch is dat uw voormalige chef u in mei 2013, zoveel tijd na de publieke bekendmaking

van de zaak van corruptie en fraude, van de verspreiding beticht. Vervolgens lijkt het weinig zinvol en

van belang te zijn voor uw voormalige chef om u van deze zaak te beschuldigen. Immers, uzelf

verklaarde dat hij en zijn kompaan ondanks hiervoor nooit ter verantwoording zijn opgeroepen door de

autoriteiten en tot op heden hun posities binnen de ‘Zardani’-dienst hebben kunnen behouden (CGVS,

p. 5). Dit alles kan bezwaarlijk overtuigen dat u er anno 2013 van beschuldigd wordt dit schandaal te

hebben gelekt.

Bovenstaande vaststellingen ondergraven volledig de geloofwaardigheid van uw

ingeroepen vervolgingsvrees voor de ‘Asayish’.

Verder moet worden vastgesteld dat u geen enkel begin van bewijs kan voorleggen met betrekking

tot uw voorgehouden vluchtrelaas. Uit bovenstaande moet worden geconcludeerd dat u

onvoldoende persoonlijke of concrete elementen heeft aangevoerd die wijzen op een persoonsgerichte

en systematische vervolgingsvrees in de zin van de Conventie van Genève of een reëel risico op

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de zin van art. 48/4, §2, b

van de Vreemdelingenwet.

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
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kan zijn van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van veralgemeend,

willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Uw voorgelegde identiteitskaart, nationaliteitsbewijs, werkbadge bij de ‘Asayish’, vroegere

borgstelling door een verwant voor uw tewerkstelling bij de ‘Asayish’ en foto’s waarin u figureert met

collega’s en twee buitenlanders waarvan u hun gebouw zou hebben bewaakt, bewijzen weliswaar wel

uw identiteit en afkomst uit Suleimanyah en uw beroep als bewaker bij de ‘Asayish’, maar vermogen

bovenstaande appreciatie niet in positie zin om te buigen.

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 middel de schending aan van artikel 62 van de wet van 15 december

1980 (vreemdelingenwet), van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het

bijzonder het vertrouwensbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Hij stelt dat aan de draagkrachtsvereiste van de motiveringsplicht niet is voldaan doordat de beslissing

ten onrechte stelt dat de aangehaalde gegevens niet afdoende zijn voor de toekenning van de

vluchtelingenstatus. De aangehaalde gegevens vallen onder artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Bij

gebrek aan duidelijk onderzoek naar de ware toedracht van de zaak, is de bestreden beslissing geënt

op gegevens die betrekking hebben op de bewijswaarde. Het is “onvoldoende bewezen dat verzoeker

bedrieglijke verklaringen zou hebben afgelegd”.

Bijgevolg is de bestreden beslissing in strijd met artikel 51/8 van de vreemdelingenwet gezien deze niet

steunt op motieven die onderbouwd worden door de feiten eigen aan de zaak. Er is sprake van een

stereotiepe motivering.

Het zorgvuldigheidsbeginsel, “waarmee een evenwichtige beoordeling van alle bij de beslissing

betrokken belangen wordt beoogd”, werd in deze eveneens geschonden.

Verweerder stelt zonder nader onderzoek naar verzoekers concrete situatie foutief dat hij niet in

aanmerking komt voor asiel of subsidiaire bescherming. Verweerder gaat te ver in zijn gevolgtrekkingen,

verzuimt de beweegredenen voldoende duidelijk te maken en getuigt niet van behoorlijk bestuur.

2.2.1. Artikel 51/8 van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “Indien de vreemdeling een volgende

asielaanvraag indient bij één van de door de Koning ter uitvoering van artikel 50, eerste lid, aangewezen

overheden, neemt de minister of zijn gemachtigde een verklaring af van de asielzoeker met betrekking

tot de nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in

de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de van artikel 48/4 in aanmerking komt, en de

redenen waarom de asielzoeker deze elementen niet eerder kon aanbrengen.

Deze verklaring wordt ondertekend door de asielzoeker. Indien deze dit weigert, wordt hiervan melding

gemaakt op de verklaring evenals, in voorkomend geval, van de redenen waarom hij weigert om te

ondertekenen. Deze verklaring wordt onverwijld overgezonden aan de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen.”

Hoe dit artikel door de bestreden beslissing zou (kunnen) zijn geschonden wordt door verzoeker in het

geheel niet uitgewerkt en kan niet worden ingezien.

2.2.2. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat de door het bestuur bij een rechtsonderhorige gewekte

rechtmatige verwachtingen zo mogelijk dienen te worden gehonoreerd. Voor de toepassing van dit

beginsel dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan: er moet sprake zijn van een vergissing van een

overheidsorgaan, er dient ten gevolge van die vergissing een voordeel te zijn verleend aan een

rechtsonderhorige en er mogen geen gewichtige redenen zijn die het afnemen van dit voordeel door de

overheid zouden rechtvaardigen. Verzoeker toont in het geheel niet aan dat aan voormelde

voorwaarden is voldaan. Hij maakt een schending van het vertrouwensbeginsel niet aannemelijk.
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2.2.3. In zoverre verzoeker gewag maakt van een “evenwichtige beoordeling van alle bij de beslissing

betrokken belangen”, dient, nog daargelaten dat hij dienaangaande niet de minste nadere duiding geeft,

te worden opgemerkt dat het proportionaliteitsbeginsel, vorm van het redelijkheidsbeginsel, in deze

procedure niet aan de orde is. Het komt de commissaris-generaal in het kader van zijn declaratieve

opdracht en de Raad in het kader van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht enkel toe na te gaan of

verzoeker voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet

teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

Een beoordeling van de belangen van verzoeker of een afweging van deze jegens de belangen van het

onthaalland ressorteert derhalve niet onder deze declaratieve bevoegdheid.

2.2.4. Verzoeker preciseert voor het overige niet hoe het zorgvuldigheidsbeginsel in casu geschonden

zou zijn. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

2.2.5. Verzoeker poneert dat zijn situatie en zaak niet, onvoldoende of onvoldoende duidelijk zouden zijn

onderzocht. Dit betoog vormt echter een loutere en kennelijke miskenning van de bestreden beslissing,

de hierin opgenomen motieven en de stukken van het administratief dossier. Daarenboven beperkt hij

zich tot het uiten van voormelde, algemene beweringen zonder ook maar enigszins in concreto aan te

tonen dat of welke elementen of gegevens van zijn relaas of dossier niet of niet voldoende werden

onderzocht of in aanmerking genomen. Evenmin toont hij aan dat of op welke wijze dit een invloed zou

hebben gehad op de bestreden motivering en beslissing. Bovendien brengt hij zelf geen bijkomende

elementen of informatie aan die nuttig zouden kunnen zijn bij de beoordeling van zijn asielaanvraag.

2.2.6. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, 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.

Verzoeker beweert dat verweerder de beweegredenen onvoldoende duidelijk maakt en zich beperkt tot

een stereotiepe motivering. Deze bewering vormt een kennelijke miskenning van de inhoud van de

bestreden beslissing. De motieven ten grondslag van deze beslissing zijn hierin in duidelijke

bewoordingen opgenomen en kunnen hierin op eenvoudige wijze worden gelezen. Bovendien kunnen

deze geenszins worden omschreven als zijnde stereotiep doch hebben zij betrekking op verzoekers

concrete situatie en relaas en zijn zij geschraagd op de stukken van het administratief dossier,

waaronder de weerslag van verzoekers in de loop van de asielprocedure afgelegde verklaringen en

informatie omtrent de situatie in zijn regio van herkomst.

2.2.7. 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.

2.2.8. 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.

2.2.9. Verzoeker beperkt zich omtrent de inhoud van de bestreden beslissing tot het uiten van de louter

algemene bewering dat de motieven niet worden onderbouwd door de feiten eigen aan de zaak en dat

de motivering onvoldoende draagkrachtig is. Hij onderneemt niet de minste poging teneinde de in de
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bestreden beslissing gedane vaststellingen aan de hand van concrete elementen of argumenten te

weerleggen en laat deze volledig ongemoeid. Deze vaststellingen vinden, in tegenstelling met wat

verzoeker laat uitschijnen, wel degelijk steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en

worden, daar zij door verzoeker niet dienstig worden weerlegd, door de Raad overgenomen.

De vaststellingen dat (i) verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent de situering in de tijd van

de aanvang van zijn problemen en van zijn detentie; (ii) hij flagrant tegenstrijdige verklaringen aflegde

inzake de vraag of hij al dan niet werd gearresteerd en gedetineerd; (iii) het opmerkelijk is dat hij na zijn

arrestatie nog een paspoort kon bekomen en het land met dit paspoort op legale wijze verliet; (iv) hij

vage en weinig overtuigende verklaringen aflegde over de corruptiezaak waarvan hij werd beschuldigd

deze te hebben gelekt; (v) hij over deze zaak weinig bijzonderheden kon vertellen, zodat de vraag rijst

waarom hij hiervan zou zijn beschuldigd en waarbij hij op deze vraag zelf het antwoord schuldig moest

blijven; (vi) het niet realistisch is dat zijn baas hem hiervan zou betichten zoveel tijd na de publieke

bekendmaking van de corruptiezaak, te meer daar het voor zijn baas weinig zinvol en van geen belang

leek om hem te beschuldigen; (vii) hij niet het minste begin van bewijs bijbrengt inzake zijn vluchtrelaas;

(viii) de neergelegde documenten zijn identiteit, afkomst en beroep kunnen aantonen doch geen afbreuk

kunnen doen aan het voormelde, volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden

gehecht aan verzoekers asielrelaas.

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.

2.2.10. Voor zover verzoeker zich om de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

elementen ten grondslag van zijn asielrelaas, kan dienstig worden verwezen naar de sub 2.2.9. gedane

vatstellingen dienaangaande. Hij toont 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.

Uit de informatie in het administratief dossier, die door verzoeker in het geheel niet wordt aangevochten

of weerlegd, blijkt dat de situatie in zijn regio van herkomst in het Noorden van Irak voorts niet van die

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

(administratief dossier, stuk 12: landeninformatie).

Gelet op het voorgaande, 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.

2.2.11. Het eerste middel is ongegrond.

2.3. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 5 van het EVRM. Het is volgens

hem duidelijk dat bij een terugkeer zijn veiligheid en vrijheid niet zijn gewaarborgd, temeer daar hij zich

blootstelt aan represailles.

2.4.1. Nog daargelaten dat verzoeker, gelet op het voorgaande, niet aannemelijk maakt dat hij bij een

terugkeer naar zijn land een gegronde vrees voor vervolging zou dienen te koesteren of risico loopt op

ernstige schade, kan de schending van artikel 5 van het EVRM in casu niet dienstig worden aangevoerd

daar de Raad, zonder een verwijderingsmaatregel te nemen, te dezen uitsluitend uitspraak doet over de

hoedanigheid van vluchteling en over de nood aan subsidiaire bescherming.

2.4.2. Het tweede middel is ongegrond.

2.5. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van artikel 10 EG Verdrag. Hij geeft de

inhoud van dit artikel weer en stelt dat de bestreden beslissing deze bepaling schendt.

2.6.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Het louter weergeven van de inhoud van een

verdragsartikel en op algemene wijze poneren dat de bestreden beslissing dit artikel schendt, zonder

enige nadere duiding en zonder de inhoud van het artikel op de bestreden beslissing te betrekken, kan
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geenszins worden aanzien als een middel in voormelde zin. Bijgevolg wordt de schending van artikel 10

van het EG-Verdrag niet dienstig aangevoerd.

2.6.2. Het derde middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

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 zesentwintig maart tweeduizend veertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


