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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.178 van 31 oktober 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 Iraakse nationaliteit te zijn, op 8 mei 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 21 april 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 september 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HENDRICKX en van
attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.  Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:

“Volgens uw verklaringen zou u de Irakese nationaliteit bezitten, Armeens christen zijn
en afkomstig zijn van Zakho in de provincie Dohuk (Noord-Irak). Uw zus (M.J.) (O.V.
5.023.431) en uw schoonbroer (B.S.) zouden sinds 2000 in België verblijven en sinds
2005 geregulariseerd zijn. U zou nooit politiek actief zijn geweest en verklaart geen
problemen te hebben gekend met de Koerdische autoriteiten. Rond 2000 zou u als
loodgieter voor een zekere (F.) beginnen werken zijn. (F.) zou net als u een christen zijn
uit Zakho. Hij zou nog een andere christelijke arbeider, (S.), in dienst hebben gehad.
Op een bepaald moment zou uw baas door een zekere (M.), een Arabische ondernemer
uit Zakho, zijn benaderd met de vraag of jullie voor hen konden werken. U verklaart op
verschillende werven in Dohuk en Mosul werkzaam te zijn geweest. Op een bepaald
moment zou Mahdi uw baas naar zijn medewerkers hebben meegenomen en hem
gevraagd hebben om explosieven binnen te smokkelen in het presidentieel paleis van
Saddam Hussein in Mosul, waar jullie in die periode aan de slag waren. Na dit gesprek
zou uw baas u en (S.) hebben verwittigd Mosul direct te verlaten en naar Zakho terug te
keren. Korte tijd later zou u vernomen hebben dat Farid de politiediensten op de hoogte
had gebracht van de plannen van Mahdi en Mahdi bij zijn terugkeer van Mosul naar
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Zakho was opgepakt. Uit vrees voor represailles vanwege Mahdi of één van zijn
medewerkers, zou u besloten hebben Irak te verlaten. U zou op 24 augustus 2007
Zakho hebben verlaten en naar Turkije zijn gevlucht. Op 13 september 2007 zou u in
België zijn aangekomen. Dezelfde dag, op 13 september 2007, diende u een
asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. U verklaart via uw familie in Irak te
hebben vernomen dat ook Farid en Suren Irak ontvlucht zijn.”

2. 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, Toronto-Vancouver, Butterworths, 1991, 84). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei
1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van
de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid van een
asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.1. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Er moet worden vastgesteld dat u onvoldoende gegevens of elementen hebt
aangehaald waaruit blijk t dat u uw land heeft verlaten uit een vrees voor vervolging zoals
bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige
schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.
U verklaart Irak te zijn ontvlucht uit schrik voor represailles vanwege (M.) en zijn
medewerkers, nadat uw baas (M.) verklikte bij de politie en (M.) werd aangehouden. Bij
bovenstaande dient te worden opgemerkt dat niets in uw asielrelaas erop wijst dat u na
de arrestatie van (M.)zou zijn gezocht. U verklaarde uitdrukkelijk  zelf dat u in Irak met
(M.) of één van zijn medewerkers geen problemen heeft gekend. Ook uw familie die
momenteel nog steeds in Zakho woonachtig is zou na uw vertrek tengevolge de
arrestatie van (M.) geen enkel probleem hebben ondervonden (zie gehoorverslag CGVS,
p. 11), wat er in de huidige context evenmin op wijst dat u geviseerd zou worden met het
oog op vervolging. U verklaarde schrik te hebben voor die mensen, maar u heeft geen
enkele concrete aanwijzing dat u ook effectief door die personen wordt gezocht. Het
betreft hier dan ook veronderstellingen van uwentwege.
U verklaart dat (M.) door de politie werd opgepakt en gevangen werd genomen. Ook
voegde u eraan toe dat (M.) niet meer zal worden vrijgelaten (zie gehoorverslag CGVS,
p. 13). Op de vraag waarom u uiteindelijk  uit uw land bent vertrokken, zei u dat u schrik
had van de mensen van (M.). Voor wie precies u een vrees koestert en of de
medewerkers van (M.) eveneens werden gearresteerd, wist u niet (zie gehoorverslag
CGVS, p. 10 en p. 13).
Verder dient te worden opgemerkt dat u onvoldoende aannemelijk  maakte waarom het
voor u onmogelijk  zou zijn om beroep te doen op bescherming van de Koerdische
overheid voor u eventuele problemen met (M.) of zijn medewerkers. Temeer daar blijk t
uit uw asielverklaringen dat noch u, noch uw familie ooit problemen heeft ondervonden
met de Koerdische politie of veiligheidsdiensten (zie gehoorverslag CGVS, p.5).
Daarenboven blijk t uit uw asielverklaringen dat de politiediensten na de aangifte van uw
baas daadwerkelijk  hebben opgetreden. (M.) werd opgepakt en zou tot op vandaag nog
steeds zijn opgesloten. Men kan aldus niet besluiten van een onwil tot of gebrek aan
bescherming vanwege de autoriteiten.
Tot slot dient te worden opgemerkt uit een analyse van de situatie in Irak blijk t dat er op
dit ogenblik in Noord-Irak (Zakho) geen reëel risico van ernstige schade in de zin van
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art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet bestaat. Zoals blijk t 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.
Tenslotte zijn de door u neergelegde identiteitsdocumenten, namelijk  uw identiteitskaart
en uw nationaliteitsbewijs, niet van die aard dat ze bovenstaande appreciatie in positieve
zin kunnen ombuigen. Zij bevestigen enkel uw nationaliteit, identiteit en afkomst uit
Zakho, welke hier geenszins ter discussie stonden. (…).”

3.2. Verzoeker beroept zich op een schending van artikel 62 van de voormelde wet van 15
december 1980.
Hij merkt op dat, opdat iemand als vluchteling kan beschouwd worden, hij niet eerst vervolgd
moet zijn geweest en een gegronde vrees voor toekomstige vervolging volstaat. Verzoeker
stelt dat het redelijk is om represailles vanwege M. en zijn medewerkers te vrezen gezien zijn
baas aan de basis ligt van de arrestatie van M.. Bij terugkeer bestaat wel degelijk een redelijke
kans dat verzoeker zal vervolgd worden door de medewerkers van M..

3.3. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde
wet van 15 december 1980, 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 administratieve
overheid dient in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de
beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende”
impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het
gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006,
nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 167.848,; RvS 26
juni 2007, nr. 172.777). Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de
schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit
oogpunt wordt onderzocht.
Verweerder benadrukt terecht dat de vrees van verzoeker gegrond moet zijn, dit wil zeggen
dat zij niet alleen subjectief bij hem aanwezig moet zijn, maar ook moet kunnen worden
geobjectiveerd. Het louter aanhalen van een subjectieve vrees voor vervolging volstaat dan
ook niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is aangezien deze immers steeds dient
getoetst te worden aan objectieve vaststellingen. 
Niets in het asielrelaas van verzoeker wijst er op dat hij na de arrestatie van M. werd gezocht.
Hij verklaarde uitdrukkelijk dat hij in Irak met M. noch met één van zijn medewerkers
problemen heeft gekend en dat zijn familie, die momenteel nog steeds in Zakho wonen, na
zijn vertrek evenmin problemen hebben ondervonden (administratief dossier, stuk 3, p.11).
Verzoeker heeft geen enkele concrete aanwijzing dat hij effectief door de medewerkers van
M. wordt gezocht. Zijn aangevoerde vrees berust dan ook louter op veronderstellingen.
Bovendien maakt verzoeker niet aannemelijk waarom het voor hem onmogelijk zou zijn om
beroep te doen op de bescherming van de Koerdische overheid voor zijn eventuele
problemen met M. of zijn medewerkers. De bestreden beslissing oordeelt terecht dat
verzoeker onvoldoende gegevens of elementen heeft aangehaald waaruit blijkt dat hij zijn land
heeft verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

4.1. Verzoeker is van oordeel dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin van
artikel 48/4 §2 c van de voormelde wet van 15 december 1980.

4.2. Verweerder stelt terecht vast dat uit een analyse van de situatie in Irak blijkt dat er op
dit ogenblik in Noord-Irak (Zakho) geen reëel risico op ernstige schade in de zin van voormeld
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artikel 48/4 §2 c bestaat. Zoals blijkt uit de informatie in het administratief dossier 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. Verweerder voert tevens terecht aan dat
verzoeker niet aantoont dat de informatie van het Commissariaat-generaal niet correct zou
zijn.
Gelet op het voormelde dient de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoeker te worden
ontzegd.

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 31 oktober 2008 door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 R. SANEN. W. MULS.


