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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 18.182 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 14 mei 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 24 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 advocaat C. VERHEYEN, die verschijnt voor de verzoekende
partij 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:

“U, Iraaks staatsburger van Koerdische origine verliet Irak op 6 april 2007 richting
Turkije. Op 1 mei 2007kwam u in België aan waar u één dag later het statuut van
vluchteling aanvroeg bij de Belgische autoriteiten.
U bent in het bezit van een Iraakse identiteitskaart, een Iraaks nationaliteitsbewijs en
een werkbadge van de Iraakse politie.
U verklaarde afkomstig te zijn uit Kirkuk (Centraal-Irak). Sinds 01/03/2005 zou u er
tewerkgesteld zijn als politieagent. U zou hebben ingestaan voor de bewaking van het
politiebureau. Volgens uw verklaringen verliet u Irak omdat uw vader begin april 2007
gedood werd. U stelt dat de dood van uw vader verbonden is aan uw professionele
activiteit als politieagent. U roept eveneens de algemene onveilige situatie in Irak in als
reden waarom u niet kan terugkeren. U bent zelf nooit persoonlijk  bedreigd geweest en
roept ook geen persoonlijke feiten in.”

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
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(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:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw asielmotieven tweevoudig zijn. Enerzijds
de dood van uw vader die volgens u het gevolg zou zijn van uw werk als politieagent
(CGVS, p.6) en anderzijds de algemene onveilige situatie in Irak (CGVS, p.6).
Met betrekking tot het eerste asielmotief, met name de dood van uw vader die het
gevolg zou zijn van uw werk als politieagent dient te worden opgemerkt dat u niet
aannemelijk  maakt dat de dood van uw vader het gevolg zou zijn van uw activiteiten als
politieagent. Toen u immers gevraagd werd waarop u zich baseerde om te zeggen dat
de dood van uw vader het gevolg was van uw werk als politieagent, stelde u dat uw vader
een oude man was, niet werkte en thuis gedood werd (CGVS, p. 6). Andere aanwijzingen
dat de dood van uw vader het gevolg zou zijn van uw werk, had u niet (CGVS, p. 6-7).
Daaraangaande dient echter te worden opgemerkt dat het loutere feit dat uw vader een
oude man was, niet werkte en thuis werd gedood niet impliceert dat de dood van uw
vader verbonden is aan uw werk bij de politie. U brengt bovendien geen enkel concreet
bewijs of gegeven aan dat er op zou kunnen wijzen dat de dood van uw vader verbonden
is aan uw werk als bewaker bij de politie. Van het overlijden van uw vader brengt u
eveneens niet het minste begin van bewijs aan. U stelt wel dat er een overlijdensakte is
maar dat u onmiddellijk  na de dood van uw vader vertrokken bent en dat u hier aldus
geen exemplaar van heeft (CGVS, p. 12). U heeft echter ook niet getracht om enig
document te bekomen aangaande de dood van uw vader omdat u dacht dat dit niet
nodig was (CGVS, p. 12). Rekening houdende met uw verklaringen dat de dood van uw
vader de reden was om te vluchten, kan er logischerwijs van u verwacht worden dat u op
zijn minst de inspanning levert om dergelijke bewijsstukken van de dood van uw vader
te bekomen. Dat u hiertoe geen enkele inspanning heeft geleverd doet dan ook ernstige
twijfels ontstaan aangaande het overlijden van uw vader en de omstandigheden en
moment dat dit overlijden zou hebben plaatsgevonden.
Bovendien dient te worden opgemerkt dat u met betrekking tot uzelf verklaarde geen
problemen te hebben gehad en geen feiten ten persoonlijken titel in te roepen (CGVS,
p. 15) behalve de algemene onveilige situatie in Irak. Met betrekking daartoe dient te
worden opgemerkt dat er aldus geen feiten zijn die in hoofde van u een gegronde vrees
voor persoonsgerichte en systematische vervolging omwille van één van de criteria van
de Vluchtelingenconventie van Genève aantonen. Het door u aangehaalde vluchtmotief,
met name de algemene situatie in Centraal-Irak (CGVS, p. 6 & 14-15), valt derhalve
buiten het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie van Genève. De
Vluchtelingenconventie van Genève voorziet immers in internationale bescherming voor
personen die hun land van herkomst zijn ontvlucht wegens een gegronde vrees voor
vervolging omwille van hun ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of hun behoren
tot een bepaalde sociale groep.
Echter uit een grondige analyse van de actuele situatie in Irak blijk t dat er in
Centraal-Irak een reëel risico bestaat van ernstige bedreiging van het leven of de
persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een
internationaal of binnenlands gewapend conflict (art 48/4, §2, c van de gecoördineerde
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Vreemdelingenwet). Gezien uw afkomst uit Centraal-Irak, uw hoedanigheid van burger
en het tekort aan bescherming en aan een reëel binnenlands vluchtalternatief
geloofwaardig worden geacht, wordt u rekening houdende met de actuele situatie in
Centraal-Irak de status van subsidiaire bescherming toegekend.
De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten (identiteitskaart,
nationaliteitsbewijs, badge politie), zijn niet van die aard dat ze hetgeen hiervoor werd
uiteengezet kunnen wijzigen. Zijn vermogen enkel uw identiteit en uw betrokkenheid bij
de politie aan te tonen dewelke hier voorlopig niet ter discussie staan.

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. U
komt, op basis van de elementen uit uw dossier, wel in aanmerking voor subsidiaire
bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

3.2. Verzoeker beroept zich op een schending van de motiveringsplicht zoals
voorgeschreven in de wet op de uitdrukkelijke motiveringsplicht en artikel 62 van de
voormelde wet van 15 december 1980.
Hij stelt dat hij, gelet op de onveilige situatie onmiddellijk na de moord op zijn vader, Irak heeft
moeten ontvluchten en dat het omwille van de precaire en gevaarlijke situatie onmogelijk is
om de nodige bewijsstukken te vergaren aangaande zijn vaders dood en de omstandigheden.
Verzoeker kon omwille van de situatie in Irak van hieruit niet de nodige stukken vergaren. Hij
voert aan dat de Conventie van Genève een vrees voor vervolging vereist en geenszins een
daadwerkelijke vervolging.

3.3. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde
wet van 15 december 1980 en in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen, 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.
Aangaande verzoekers vrees, merkt de Raad op dat het louter aanhalen van een subjectieve
vrees voor vervolging op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is
daar deze vrees steeds dient getoetst te worden aan objectieve vaststellingen en verzoeker in
dit verband de vrees concreet aannemelijk dient te maken. Verzoeker beperkt zich tot het
herhalen van een aantal eerder afgelegde verklaringen. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan
aan de concrete vaststellingen die steun vinden in het administratief dossier. In casu maakt
verzoeker niet aannemelijk dat de dood van zijn vader het gevolg is van zijn werk als bewaker
bij de politie. Hij brengt geen enkel concreet bewijs of gegeven aan dat er op zou kunnen
wijzen dat de dood van zijn vader verbonden is met zijn werk als bewaker bij de politie. Van
het overlijden van zijn vader brengt verzoeker overigens geen begin van bewijs bij. Verzoeker,
gevraagd naar de concrete reden van zijn vlucht, verklaarde: “De dood van mijn vader en de
algemene situatie in Irak, in Kirkuk” (administratief dossier, stuk 3, p.6) en antwoordde
negatief op de vraag of hij persoonlijk bedreigingen heeft gehad (Ibid., p.14).
De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en wordt door de
Raad overgenomen.
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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 en
dient aan verzoeker de vluchtelingenstatus te worden ontzegd.

4. De bestreden beslissing kent aan verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus toe
en de Raad ontwaart in het administratief dossier geen elementen om de bestreden
beslissing te dezen te hervormen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen wordt bevestigd.

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.


