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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 12.465 van 11 juni 2008
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 Irakese nationaliteit te zijn, op 3 maart 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 13 februari 2008.

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 van de verwerende partij.

Gelet op het arrest nr. 10.834 van 30 april 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16
mei 2008.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HENDRICKX en van
attaché E. DEWIL, 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. X, die verklaart van Irakese nationaliteit te zijn, is het rijk binnengekomen op 9 oktober
2007 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

2. Verzoekster heeft een vragenlijst ingevuld en ondertekend op 13 november 2007. Het
dossier werd aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
overgemaakt op 19 november 2007. Zij werd gehoord op 25 januari 2008.

3. Op 13 februari 2008 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 14 februari 2008
aangetekend verzonden.
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1. Ten Gronde 

1. Blijkens de bestreden beslissing werd aan verzoekster de vluchtelingenstatus en de
subsidiaire beschermingsstatus geweigerd omdat er ernstige twijfels rijzen over haar
afkomst uit Bagdad. Dit besluit steunt op de vaststelling dat verzoekster niet of
onvoldoende kan antwoorden op essentiële kennisvragen over Bagdad en Irak en
omdat zij geen bewijs kan voorleggen met betrekking tot haar afkomst uit Bagdad.

2. In het verzoekschrift voert verzoekster aan dat zij slechts 22 jaar oud is, zij in een
onstabiele omgeving en een onveilig land heeft geleefd waardoor zij veelal thuis bleef,
zij wel degelijk straten, “quartiers”, rivieren enz. kon opsommen en hier sprake is van
ernstige twijfel zodat zij het voordeel van de twijfel dient te krijgen. Zij wijst er nog op
dat zij een kopie heeft ingediend van haar identiteitskaart wat minstens een begin van
bewijs is van haar afkomst en documenten heeft ingediend waaruit blijkt dat haar
broer Rastyar voor de Amerikanen werkte. Verder wijst verzoekster op de actuele
situatie in Irak en verwijt zij de Commissaris-generaal nagelaten te hebben haar
dossier grondig te onderzoeken.  

3. Artikel 39/76 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(Vreemdelingenwet) bepaalt dat de geadieerde kamervoorzitter of de aangewezen
rechter in vreemdelingenzaken slechts de nieuwe gegevens onderzoekt als aan de
twee volgende voorwaarden is voldaan: deze nieuwe gegevens zijn opgenomen in het
oorspronkelijk verzoekschrift, en de verzoekende partij moet aantonen dat zij deze
gegevens niet vroeger heeft kunnen inroepen in de administratieve procedure. In
afwijking van het tweede lid van artikel 39/76 van voornoemde wet, en desgevallend
van artikel 39/60, tweede lid, kan de Raad met het oog op een goede rechtsbedeling,
beslissen om elk nieuw gegeven in aanmerking te nemen dat hem ter kennis wordt
gebracht door de partijen, met inbegrip van hun verklaringen ter terechtzitting, onder
de cumulatieve voorwaarden dat deze gegevens steun vinden in het
rechtsplegingsdossier, ze van die aard zijn dat ze op een zekere wijze het gegrond of
ongegrond karakter van het beroep kunnen aantonen, en dat de partij aannemelijk
maakt dat zij deze nieuwe gegevens niet eerder in de procedure kon meedelen.

4. Krachtens artikel 39/2, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet kan de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen “de bestreden beslissing vernietigen hetzij omdat aan de
bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet
kan worden hersteld, hetzij omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat
de Raad niet kan komen tot de in 1° bedoelde bevestiging of hervorming zonder
aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen”. 

5. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing in hoofdorde werd gemotiveerd op
basis van de ernstige twijfels omtrent verzoeksters afkomst uit Bagdad. Op 28 april
2008 stuurde verzoekster aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen haar
origineel identiteitsbewijs en dat van haar broer die haar vergezelt in België. Uit de
stukken blijkt tevens dat verzoeksters identiteitskaart uit Bagdad werd opgestuurd op
16 april 2008. Ondanks de tegenstrijdige verklaringen betreffende dit document, met
name omtrent de vraag waar het originele document zich bevindt, en de incoherente
en vage verklaringen over een aantal elementen in Bagdad/Irak en de actuele situatie
aldaar, zoals door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
vastgesteld heeft in de bestreden beslissing, kan dit origineel document, dat door de
Raad niet kan worden onderzocht, een uitsluitsel zijn over verzoeksters afkomst.
Rekening houdende met de actuele situatie in Irak en meer specifiek in Bagdad en
gelet op de verklaringen van de voogd van verzoeksters broer ter terechtzitting die
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stelt dat zowel verzoekster als haar jongere broer zeer zenuwachtig zijn en blijkbaar
uit een zeer beschermd milieu komen en gelet op de leeftijd van verzoekster oordeelt
de Raad dat hij niet tot een bevestiging of hervorming kan komen zonder aanvullende
onderzoeksdaden te moeten bevelen met betrekking tot de authenticiteit van het
voorgelegde identiteitsdocument. Met het oog op een goede rechtsbedeling wordt de
bestreden beslissing vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen op 13 februari 2008 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 11 juni 2008 door:

mevr. M.-C. GOETHALS,  wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. SMETS,  toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

 A. SMETS.     M.-C. GOETHALS.


