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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 14.996 van 14 augustus 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 21 mei 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 5 mei 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 de beschikking van 1 juli 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 augustus
2008.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. NIJVERSEEL, die loco advocaat R.
BELDERBOSCH verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché J. VERSTRAETEN,   
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 Irakese nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het rijk
binnengekomen op 18 maart 2006 en heeft zich vluchteling verklaard op 20 maart
2006.

2. Op 18 april 2006 nam de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken de
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten.
Verzoeker diende een dringend beroep in op 19 april 2006. Hij werd gehoord op 4 juli
2006.

3. Op 13 juli 2006 beslist de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen dat verder onderzoek noodzakelijk is. Verzoeker diende een schriftelijke
verklaring in op 9 augustus 2006 en werd op 21 april 2008 gehoord. Op 5 mei 2008
nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing
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tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire
beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 6 mei 2008 aangetekend verzonden. 

2. Ten gronde.

1. Blijkens verzoekers verklaringen is hij een Irakese Koerd, afkomstig uit en geboren in
1982 in  Kirkouk (Centraal-Irak). Verzoeker woonde van 1991 tot 2006 in Suleimaniya
(Noord-Irak), waar hij een opleiding voor politieagent volgde en tewerkgesteld was als
politieagent. Begin 2006 werd hij overgeplaatst naar het politiekantoor van Azadi in
Kirkouk. Omstreeks 7 januari 2006 kreeg hij een eerste dreigbrief van “Jund al-Sham”
en een week later een tweede waarin hij bedreigd werd met de dood. Omstreeks
dezelfde periode werden hij en zijn collega tijdens een patrouille door onbekenden
onder vuur genomen en zijn collega liet daarbij het leven. Vanaf 24 januari 2006 had
verzoeker twee dagen verlof en tijdens zijn bezoek aan Suleimaniya werd hij op 25
januari door een collega van zijn politiekantoor op de hoogte gebracht dat het kantoor
in Azadi werd aangevallen door terroristen waarbij één officier en zes agenten om het
leven kwamen. Daarnaast vernam hij dat vier collega’s samenwerkten met terroristen
en dat hij er ook van verdacht werd samen te werken met terroristen. Om deze reden
werd een opsporingsbevel uitgevaardigd tegen verzoeker en uit vrees om
aangehouden te worden verliet hij Irak op 1 februari 2006.

2. De Raad beschikt inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het
geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve
rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp
tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de
devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de
feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn
declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van
vluchteling, en het al dan niet toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus, aan
de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht
het motief waarop de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
de bestreden beslissing heeft gesteund.

3. De Raad wijst er op dat verzoeker in zijn verzoekschrift weliswaar een poging
onderneemt om de overwegingen in de bestreden beslissing te weerleggen, doch dat
hij zich in hoofdzaak beperkt tot het herhalen van zijn eerder afgelegde verklaringen,
dewelke trouwens blote beweringen zijn die hij niet met concrete elementen weet te
staven, zodat de argumentatie in het verzoekschrift niet volstaat om de motieven van
de bestreden beslissing te ontkrachten.

4. Het bewijs van identiteit en nationaliteit is een essentieel element in iedere procedure.
De Raad stelt vast dat verzoeker ter ondersteuning van zijn identiteit een kopie
voorlegt van een politiekaart terwijl uit de verklaringen, afgelegd tijdens het verhoor bij
het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, duidelijk blijkt dat
hij in het bezit is van een identiteitskaart en een Iraaks nationaliteitsbewijs die hij
achterliet in Irak en geen enkele valabele reden geeft waarom hij deze documenten
niet voorlegt, terwijl hij als politieagent wel op de hoogte zou moeten zijn van het
belang van identiteitsdocumenten. Deze vaststelling ondermijnt verzoekers
asielrelaas.

5. Verder stelt de Raad vast dat verzoeker geen enkel begin van bewijs voorlegt van zijn
relaas en de vervolgingsfeiten. Zo bewijst hij niet in het minst dat hij in januari 2006
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werd overgeplaatst vanuit Suleimaniya (Kurdistan Regional Government) naar het
kantoor van Kirkouk (Centraal Irak), terwijl hij stelt dat er een transportorder op zijn
naam werd opgesteld en daarvan wel een bewijs heeft in Kirkouk (p. 4 en 5 gehoor 21
april 2008). Verder beweert hij schriftelijk ontslag te hebben aangevraagd, waarvan hij
evenmin een bewijs voorlegt, dat niet werd aanvaard en dat hij het antwoord op zijn
brief gewoon weggooide (p. 5 gehoor 21 april 2008). Daargelaten de vaststelling dat
verzoeker bij zijn eerste verhoor niet vermeldde dat hij samen met een collega werd
beschoten tijdens een patrouille is het merkwaardig dat verzoeker zich de naam van
de collega die daarbij het leven liet niet kan herinneren (gehoorverslag 21 april 2008 p.
7). Ook de dreigbrieven die verzoeker zou hebben ontvangen vanwege een
terroristische organisatie “Jund al-Sham” worden niet voorgelegd en hetzelfde kan
gesteld worden van verzoekers bewering dat hij na de aanslag op het politiekantoor
eveneens verdacht werd van terrorisme en dat een opsporingsbevel op zijn naam
werd uitgevaardigd. Tot slot merkt de Raad op dat verzoeker beweert dat er op 25
januari 2006 een aanslag werd gepleegd op het politiekantoor waar hij tewerkgesteld
werd in Kirkouk, dat daar één officier en zes agenten bij omkwamen doch dat hij ook
van deze gebeurtenis geen enkel begin van bewijs voorlegt terwijl toch kan worden
aangenomen dat van een dergelijke terroristische aanslag minstens in de lokale
kranten melding wordt gemaakt. De Raad besluit derhalve dat verzoeker niet in het
minst aannemelijk heeft gemaakt dat hij vanuit Suleimaniya (Noord-Irak) als
politieagent overgeplaatst werd in januari 2006 naar een politiekantoor in Kirkouk en
dat hij omwille van een beschuldiging van terrorisme op 1 februari 2006 zijn land
diende te ontvluchten. 

6. Met betrekking tot de subsidiaire bescherming stelt de Raad vast dat verzoeker met
geen enkel begin van bewijs aantoont afkomstig te zijn uit Kirkouk of woonachtig te
zijn geweest in deze plaats. Integendeel, het enige document dat hij voorlegt, met
name een kopie van een politiekaart is uitgegeven door de Kurdistan Regional
Government. Gelet op deze vaststelling en het feit dat verzoeker zelf verklaart in
Suleimaniya te hebben gewoond van 1991 tot januari 2006 en daar ook school heeft
gelopen besluit de Raad dat verzoeker zijn afkomst uit Kirkouk niet aannemelijk
maakt. 

7. Elke aanvraag voor subsidiaire bescherming moet individueel worden onderzocht,
waarbij de aanvrager op een voldoende concrete manier dient aan te tonen dat hij een
persoonlijk risico op ernstige schade loopt. De loutere verwijzing naar een algemene
toestand in het land van herkomst is niet voldoende. Mede in acht genomen wat vooraf
gaat, stelt de Raad vast dat verzoeker niet aantoont dat hij wordt vervolgd of geviseerd
door zijn autoriteiten en dat hij het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die
zou resulteren in een straf die in zijn hoofde een reëel risico op het lijden van ernstige
schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

8. Voor zover verzoeker aanvoert dat uit de landeninformatie over Suleimaniya in het
administratief dossier blijkt dat er nog steeds schendingen worden gerapporteerd,
waaronder gevallen van willekeurige arrestaties, illegale detenties, foltering van
gevangenen, alsook het beperken van de persvrijheid en de vrije meningsuiting, er
toch een aantal aanslagen en zelfmoordaanslagen werden gemeld waarbij
burgerslachtoffers zijn gevallen en het grensgeweld toeneemt en verdere uitbreiding
niet kan worden uitgesloten, oordeelt de Raad dat verzoeker de conclusie van de
informatie in het administratief dossier niet weerlegt waar gesteld wordt dat er
voorlopig in de noordelijke provincies onder de effectieve controle van de KRG geen
sprake is van een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van burgers als
gevolg van willekeurig gewel of veralgemeend geweld in het geval van een
internationaal of binnenlands gewapend conflict. Immers de aanvrager van de
subsidiaire beschermingsstatus, met name wat betreft de vraag of hij bij terugkeer
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naar het land van herkomst een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel
48/4 van de Vreemdelingenwet zou lopen, kan niet volstaan met een verwijzing naar
de algemene toestand in het land van herkomst  maar moet  enig verband met zijn
persoon aannemelijk maken, ook al is daartoe geen bewijs van een individuele
bedreiging vereist. Met een ongeloofwaardig relaas en vage en ongeloofwaardige
verklaringen en zonder bewijs van de voorgehouden identiteit, nationaliteit en afkomst,
maakt de verzoekende partij zelf het bewijs van dergelijk verband onmogelijk.

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 14 augustus 2008 door:

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

dhr. P. BREYNE,  toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

 P. BREYNE.     M.-C. GOETHALS.


