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nr. 191 364 van 1 september 2017

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 2016

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

staatlozen van 8 november 2016.

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 10 april 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat F.

NIANG en van attaché S. DUPONT, 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

Volgens uw verklaringen heeft u de Iraakse nationaliteit en bent u een soennitische Koerd afkomstig

uit Sulaymaniyah in Noord-Irak. U bent altijd in Sulaymaniyah blijven wonen. U bent tot het zesde

middelbaar naar school gegaan. U behaalde het diploma van het secundair evenwel niet omdat u

omwille van uw problemen het land diende te ontvluchten. U bent een kritisch ingesteld iemand. Zo zou

u zich ernstig vragen zijn beginnen stellen over het geloof in het algemeen en de islam in het bijzonder

nadat één van uw ooms, een peshmerga, om het leven was gekomen in de strijd tegen Islamitische

Staat (IS) in 2014.

In 1997 kwam ook reeds een andere oom, eveneens actief bij de Peshmerga, om het leven. U weigerde

nog langer lessen islam te volgen in uw school. Op een dag zou u in discussie zijn gegaan met uw
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godsdienstleraar. Hij zou u gevraagd hebben waarom u niet meer naar de les wilde komen. U

antwoordde hem dat u zich niet langer een moslim voelde en ook dat de islam al tot de dood van heel

veel mensen heeft geleid. Twee medeleerlingen zouden deze discussie hebben gehoord. Ze zouden

zich beledigd gevoeld hebben en lieten duidelijk merken dat zij dit onaanvaardbaar vonden.

Hierdoor begon de discussie nog verder te escaleren tot uiteindelijk het punt werd bereikt dat u die twee

medeleerlingen fysiek wenste aan te vallen. Uiteindelijk werd u verhinderd dit te doen doordat andere

leerlingen u tegenhielden. U en de twee medeleerlingen met wie u in discussie was gegaan, dienden

zich voor de directie te verantwoorden. Na dit incident zou u besloten hebben niet langer naar de school

te gaan en voortaan thuis verder te studeren. Op 11 augustus 2015 zou u door drie jongemannen op

straat zijn aangevallen. Ze zouden geprobeerd hebben u in hun wagen te trekken, wat evenwel mislukte

aangezien u zich hevig verzette. Toen ze opmerkten dat één van uw buren getuige was van het

incident, zouden ze zijn weggegaan. Diezelfde avond zou u samen met uw vader naar het lokale

politiebureau zijn gegaan om aangifte te doen van dit incident. U zou één van de jongemannen herkend

hebben en zou dan ook een concrete persoonbeschrijving hebben gegeven. De volgende dag diende u

uw verklaringen te herhalen in aanwezigheid van de onderzoeksrechter. Er werd u gezegd dat er een

arrestatiebevel zou worden uitgevaardigd tegen de jongeman die u had herkend. In de dagen die

volgden, zou u een aantal keer naar de politie-officier, die het dossier opvolgde, hebben gebeld. Hij zou

u hebben laten weten dat ze de jongeman nog niet hebben kunnen arresteren. Bij het begin van het

nieuwe schooljaar in september 2015 zou u op een gegeven moment zijn opgebeld door een onbekend

nummer. Iemand zou u hebben gezegd dat u niet langer naar hen op zoek mocht gaan en ook dat u

zich niet meer negatief mocht uitlaten over god, anders zou u met uw bloed moeten boeten. Hierna werd

de telefoon neergelegd. U zou uw vader hiervan op de hoogte hebben gebracht. Diezelfde dag zou u

samen met uw vader aangifte hebben gedaan van deze dreigtelefoon. Bij de politie zou men u gevraagd

hebben uw gsm achter te laten zodat men onderzoek kon doen naar het onbekende nummer dat u had

opgebeld. De volgende dag zou uw vader teruggekeerd zijn naar het politiebureau. De politie zou

uw vader hebben laten weten dat u was opgebeld geweest vanop een computer en dus niet door een

vaste of mobiele telefoon. Men zou verder onderzoek doen om het IP-adres te achterhalen van waaruit

u was opgebeld. De politie zou ook hebben laten weten dat u verder naar school kon gaan. Op 27

oktober 2015 zou er 's nachts een steent met daarrond een dreigbrief binnen zijn gegooid in jullie huis.

In deze brief was geschreven dat uw lot hetzelfde zal zijn als uw ooms die om het leven waren

gekomen. Nadat uw vader deze brief had voorgelezen, zou u zeer veel schrik gekregen hebben en

besloot u het land te verlaten.Op 6 november 2015 zou u vanuit Irak legaal naar Turkije gereisd zijn.

Vanuit Turkije reisde u illegaal verder tot in België, waar u op 26 november 2015 aankwam. Dezelfde

dag vroeg u asiel aan in België.

Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten voor: uw identiteitskaart, uw rijbewijs,

kopieën van een aantal foto's van uw overleden ooms en van hun moeder, een kopie van een attest van

de Koerdische overheid dat bevestigt dat u familie bent van uw overleden ooms en een kopie van de

dreigbrief.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat de hoedanigheid van vluchteling u niet kan worden toegekend, dit

omwille van onderstaande redenen.

U legde een aantal opvallend tegenstrijdige verklaringen af in de loop van uw asielprocedure. Verder

viel op dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) enkele cruciale elementen niet heeft vermeld.

Hierdoor wordt uw algehele geloofwaardigheid sterk ondermijnd.

Zo is het opvallend dat u voor de DVZ met geen woord heeft gerept over het incident dat plaatsvond op

11 augustus 2015 (zie vragenlijst CGVS ). U werd hiermee geconfronteerd. Na een eerder incoherente

uitleg bevestigde u uiteindelijk dat u naar dit incident helemaal niet heeft verwezen voor de -DVZ. U

lichtte toe dat u heel weinig tijd had gekregen om uw asielrelaas uit de doeken te doen. U dacht dat u

voor de DVZniet alles diende te vertellen. U werd erop gewezen dat u een antwoord diende te geven op

de vraag om een overzicht te geven van alle feiten die tot uw vlucht hebben geleid. Ook al zou het

gehoor op de DVZ niet lang geduurd hebben, hiermee toont u geenszins aan dat u niet de kans zou

hebben gehad om dit essentieel element toch kort aan te halen. Er wordt immers op de DVZ

uitdrukkelijk gevraagd een opsomming te geven van alle feiten die tot uw vlucht hebben geleid.

Bovendien wordt op het einde van het DVZ-interview nog uitdrukkelijk gevraagd of u nog iets hebt toe te

voegen aan uw verklaringen (zie vragenlijst CGVS). U lichtte verder toe dat het dreigtelefoontje het

laatste incident was dat u had meegemaakt. Daarom zou u naar dit incident hebben verwezen. U
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herhaalde dat u dacht dat u voor de DVZ niet alles diende te vertellen (zie gehoorverslag CGVS, vragen

60-64). Deze uitleg kan hoegenaamd niet overtuigen. U heeft nagelaten te verwijzen naar een aantal

cruciale elementen in uw asielrelaas, hoewel het dus wel degelijk om feiten ging die tot uw vlucht

hebben geleid. Bovendien is het dreigtelefoontje niet het laatste incident dat u heeft meegemaakt.

Immers u zou na deze dreigtelefoon nog een dreigbrief hebben ontvangen. Het is pas hierna dat u

besloot het land te verlaten.

In verband met deze dreigbrief dient te worden opgemerkt dat u hierover voor de DVZ evenmin met een

woord heeft gerept (zie vragenlijst CGVS). Nochtans maakte deze dreigbrief voor u de directe

vluchtaanleiding uit. U werd gevraagd waarom u heeft nagelaten deze dreigbrief te vermelden voor de

DVZ. Opnieuw herhaalde u dat het toen een zeer kort interview was geweest. Bovendien verliep het,

althans volgens uw verklaringen, vrij chaotisch aangezien u eerst uw asielrelaas moest vertellen en er

hierna plots vragen werden gesteld over uw identiteit en over uw adreswijziging (zie gehoorverslag

CGVS, vraag 92). Deze uitleg kan andermaal niet overtuigen en volstaat geenszins om uw nalatigheid

een dermate belangrijk element uit uw relaas aan te brengen. Het enige wat u diende te doen, was een

antwoord geven op de vraag die u was gesteld, namelijk een overzicht te geven van alle feiten die tot

uw vlucht hebben geleid. Zo heeft u op het CGVS op een gegeven moment wel degelijk een overzicht

gegeven van alle feiten die u heeft meegemaakt. Dit deed u in één zin en het nam een minimum aan

tijd in beslag om deze verklaring af te leggen, te laten vertalen door de tolk en vervolgens door de

dossierbehandelaar in het gehoorverslag te laten opnemen. U liet tijdens uw gehoor op het CGVS

meerbepaald optekenen dat u in totaal drie keer was bedreigd geweest: de eerste keer in de klas door

uw medeleerlingen toen u in een discussie over de islam was verwikkeld geraakt, de tweede keer toen u

door die jongeren werd aangevallen en bijna in hun wagen werd getrokken en de derde keer toen u een

dreigtelefoon had ontvangen (zie gehoorverslag CGVS, vraag 78). Opvallend is echter dat u op dat

moment op het CGVS klaarblijkelijk ook vergat te verwijzen naar het vierde dreigement, namelijk de

dreigbrief. Dit is des te opvallender aangezien het naar aanleiding van deze dreigbrief was dat u besloot

om korte tijd later het land te ontvluchten. U werd gevraagd waarom u in uw antwoord op vraag 78 niet

naar de dreigbrief had verwezen toen u een overzicht gaf van alle dreigementen die u had ondergaan. U

verklaarde dat u in uw antwoord op vraag 78 niet had vermeld dat er slechts drie dreigementen waren.

Het was enkel uw bedoeling om de eerste drie dreigementen een chronologische volgorde te geven (zie

gehoorverslag CGVS, vraag 91). Deze uitleg klopt evenwel niet. U had immers duidelijk laten optekenen

dat u in totaal drie keer was bedreigd. Met de woorden 'in totaal' gaf u aldus duidelijk aan dat er niet

meer dreigementen waren dan degene die u vermeldde.

Vervolgens legde u een aantal opvallend tegenstrijdige verklaringen af. Voor de DVZ verklaarde u dat

u verschillende dreigtelefoons had ontvangen (zie vragenlijst CGVS), terwijl u op het Commissariaat-

generaal uitdrukkelijk verklaarde dat u slechts 1 dreigtelefoon had ontvangen (zie gehoorverslag CGVS,

vraag 80). U werd hiermee geconfronteerd. U ontkende deze verklaringen te hebben afgelegd voor de

DVZ. U lichtte toe dat u wel degelijk verschillende beledigingen had ondergaan, waarmee u insinueerde

dat er vertaalfouten werden gemaakt tijdens het vorige gehoor. Nochtans zijn uw verklaringen klaar en

duidelijk en aldus niet vatbaar voor interpretatie weergegeven in het gehoorverslag van de DVZ. U

ondertekende dit verslag bovendien ter goedkeuring en dit nadat het u in het Sorani werd voorgelezen.

Indien er fouten stonden in het DVZ-verslag had u aldus de kans om dit toen aan te geven en deze recht

te zetten. Voorts verklaarde u voor de DVZ dat de politie het onbekende nummer, waardoor u was

opgebeld, niet kon opsporen aangezien het over een onbekend nummer ging (zie gehoorverslag DVZ),

terwijl u op het CGVS verklaarde dat de politie uw vader had laten weten dat ze ontdekt hadden dat het

nummer afkomstig was van een computer en ook dat men verder onderzoek ging instellen om na te

gaan wat het IP-adres was van de betrokken computer. U werd hiermee geconfronteerd. U herhaalde

uw verklaringen afgelegd op het CGVS. U voegde eraan toe dat u zich niet meer goed kon herinneren of

u voor de DVZ al dan niet had verwezen naar het feit dat er vanaf een computer was gebeld (zie

gehoorverslag CGVS, vragen 88-90). Uw verklaringen blijven ook na uw uitleg hierover incoherent.

Tenslotte kunnen nog enkele kanttekeningen worden gemaakt bij uw verklaringen. U liet opmerken dat

de Noord- Irakese overheid niets doet om mensen met een andere overtuiging in bescherming te

nemen. Nochtans blijkt dit allerminst uit uw eigen verklaringen. Mochten uw verklaringen geloofwaardig

zijn, dan blijkt eruit dat er twee keer op korte termijn gevolg werd gegeven aan de feiten die u had

aangegeven. Immers, men gaf een direct gevolg aan de aangifte in verband met de drie jongeren die u

hadden belaagd door een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de ene jongeman die u had herkend.

Men gaf eveneens een direct gevolg aan de aangifte in verband met de dreigtelefoon. Men heeft immers

een onderzoek ingesteld waaruit naar voren kwam dat u vanop een computer was gebeld. Men zou

verder op zoek gaan naar het IP-adres van deze betrokken computer. U werd hiermee geconfronteerd.
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U antwoordde dat men nog steeds de betrokken jongeman niet had gearresteerd. Voor u was dit een

voldoende reden om aan te nemen dat de autoriteiten niets doen om u te beschermen. Deze stelling

van u is wel heel erg kort door de bocht. Het is niet omdat een gerechtelijke overheid er niet meteen in

slaagt om een verdachte te arresteren - zulks kan immers aan tal van redenen te wijten zijn, i.c. gebrek

aan bewijzen, afwezigheid van de verdachte, … -, dat men hieruit kan concluderen dat deze overheid in

gebreke blijft(zie gehoorverslag CGVS, vragen 94-96). In ditzelfde verband is het opmerkelijk dat u

klaarblijkelijk geen aangifte heeft gedaan van de dreigbrief die u op 27 oktober 2015 zou ontvangen

hebben. U verklaarde dit door op te merken dat de gerechtelijke autoriteiten niets hadden ondernomen

bij de vorige twee klachten die u had ingediend (zie gehoorverslag CGVS, vraag 99). Zoals hierboven

reeds aangehaald, kan men op basis van uw verklaringen hoegenaamd niet afleiden dat de

gerechtelijke autoriteiten niet optraden naar aanleiding van de aangiftes die u had gedaan.

Verder dient nog opgemerkt te worden dat u van de twee aangiftes die u heeft gedaan geen enkel

overtuigend en tastbaar begin van bewijs kan voorleggen ter staving. U zou van de eerste aangifte wel

degelijk documenten gehad hebben, maar onderweg naar Europa zouden deze verloren zijn geraakt

(zie gehoorverslag CGVS, vragen 65-69). U stelde dienaangaande nochtans dat u zou proberen nieuwe

kopieën te verkrijgen (zie gehoorverslag CGVS, vragen 65 – 69). Echter, tot op heden heeft u geen

bijkomende stukken voorgelegd noch enige duidelijkheid verschaft omtrent de reden van uw

onvermogen dienaangaande. Omwille van bovenstaande redenen wordt uw asielrelaas ongeloofwaardig

geacht.Bijgevolg kan u de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus, in de zin van

artikel 18/4 §2 a) en b) van de Vreemdelingenwet, worden toegekend.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn

om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomende geval, naar

het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt weliswaar dat de

veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat de

actuele toename in geweld- en terreurdaden geconcentreerd is in een aantal Centraal-Iraakse

provincies, waarbij bepaalde Iraakse grootsteden worden getroffen. Daarenboven blijkt het

geweldsniveau en de impact van het geweld regionaal erg verschillend te zijn. Deze sterk regionale

verschillen typeren het conflict in Irak. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden

met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van

waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Irak, dient in casu de

veiligheidssituatie in de Suleymaniyah te worden beoordeeld.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil,

Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government (KRG), nog

steeds significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische Autonome Regio (KAR)

regio kent een zekere mate van stabiliteit, sociale cohesie en efficiënt optredende veiligheidsdiensten.

Uit dezelfde informatie blijkt bovendien dat deze regio grotendeels ontsnapt aan het geweld dat anno

2015-2016 in Irak plaatsvindt.

Wat het grondoffensief betreft dat IS sinds juni 2014 in Irak voert, dient opgemerkt te worden dat dit

hoofdzakelijk gesitueerd is in Centraal-Irak. De gebieden waar er strijd wordt geleverd tussen de

Koerdische peshmerga en de militanten van IS betreffen de zogenaamde betwiste gebieden, waaruit het

Iraakse leger zich in juni 2014 massaal had teruggetrokken en waarover de Koerdische peshmerga, in

een tegenoffensief tegen IS (eind 2014-begin 2015), opnieuw de militaire controle verwerven. Deze

gebieden behoren niet tot de erkende Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak, met name de vier

noordelijke provincies onder controle van de Koerdische Regionale Regering. Ook bij het offensief dat

IS in augustus 2014 inzette in de betwiste gebieden werd de grens van de Koerdische autonome regio

niet overschreden. De aan de gang zijnde gevechten situeren zich aldus uitsluitend in Centraal- Irak.

De offensieven van IS en de tegenoffensieven van de peshmerga en het hiermee gepaarde gaande

geweld in de Centraal-Iraakse provincies Ninawa, Tamim en Diyala hebben evenwel slechts een zeer

beperkte impact op de veiligheidssituatie in de KAR.
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Het terreurgeweld in KAR-gebied is veel minder frequent dan elders in Irak, en in de regio heerst een

relatieve stabiliteit Er vond de voorbije drie jaar drie grootschalige aanslagen plaats in KAR-gebied, met

name in september 2013, in november 2014 en in april 2015. Doelwit van deze aanslagen waren de

Koerdische veiligheidsen overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat in Erbil. Bij deze aanslagen

vielen een beperkt aantal burgerdoden. Deze zeldzame terreurdaden, opgeëist door IS , hebben over

het algemeen geen burgers als doelwit, maar zijn hoofdzakelijk gericht op overheids-en

veiligheidsdiensten. Dit veruiterlijkt zich in de grote vluchtelingenstroom naar Noord-Irak. De influx van

nagenoeg 250.000 Syrische vluchtelingen en meer dan een miljoen IDP’s uit Centraal-Irak die het IS-

offensief ontvluchten, heeft evenwel geen impact op de veiligheidssituatie in de KAR-regio. Met de

komst van de honderdduizenden IDP’s in de regio en ter preventie van aanvallen van IS werden de

veiligheidsmaatregelen in de KAR-regio echter wel verhoogd. Het aantal checkpoints en

de veiligheidscontroles werden opgevoerd uit vrees voor infiltratie van IS-strijders onder Arabische

IDP’s.

Naast de wederzijdse wrevel omtrent de verdeling van olie- en andere bodemrijkdommen, zet de

onduidelijke toekomst van de zogeheten betwiste gebieden de relaties tussen de KRG en de Centraal-

Iraakse regering op scherp. Dit heeft evenwel nauwelijks een impact op de veiligheid van de Noord-

Iraakse burgerbevolking, zeker niet nu de federale regering de Koerdische troepen nodig heeft bij het

bestrijden van het gewelddadige IS.

Op 25 juli 2015 kwam een einde aan de twee jaar durende wapenstilstand tussen Turkije en de PKK.

Sindsdien voert het Turkse leger opnieuw luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Noord-Irak. Deze

Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gericht luchtbombardementen op PKK-bases in het

bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter soms ook naburige Koerdische

dorpen getroffen, waarbij vooral materiële schade aan landbouwgronden en huizen wordt opgetekend.

Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is beperkt.

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat het Iraakse noorden niet alleen over de weg bereikbaar

is. Uit de beschikbare informatie blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen vluchten aanbieden op Irak

en dat een terugvlucht naar Irak niet noodzakelijk via de luchthaven van Bagdad dient te verlopen.

Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over internationale luchthavens in Basra,

Najaf, Arbil en Suleymaniah, dewelke onder de controle van de Iraakse of Koerdische autoriteiten staan

en vlot bereikbaar zijn. Personen die naar Irak wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar

hun bestemming in Noord- of Zuid-Irak reizen zonder dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de noordelijke provincies Dohuk, Erbil en Suleymaniyah thans geen reëel risico bestaat

om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Noord-Irak

aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van aard om bovenstaande vaststellingen in positieve zin

te wijzigen. Ze bevestigen louter uw persoonsgegevens en het feit dat u de neef bent van twee

gesneuvelde peshmerga's. Deze zaken staan hier niet ter discussie.Aangaande de voorgelegde

dreigbrief dient voorts te worden benadrukt dat documenten slechts bewijswaarde hebben voor zover ze

worden neergelegd in het kader van een geloofwaardig relaas. Zulks is in casu niet het geval.

Bovendien betreft het voorgelegde document een loutere kopie waaraan, gezien het makkelijk te

vervalsen karakter, sowieso geen bewijswaarde kan worden toegkend. Dit terzijde, de dreigbrief is hoe

dan ook niet meer dan een gewone met de hand geschreven brief die door éénder wie en op gelijk welk

moment kan zijn opgesteld.

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

2.1.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van het artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen, van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en
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62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en verwijdering van vreemdelingen (verder: Vreemdelingenwet), van het

zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel.

Wat betreft het incident van 11 augustus 2015 en de dreigbrief stelt verzoeker:

“Vooreerst beklaagt verzoekende partij de wijze waarop zijn asielrelaas werd vertaald op niveau van

DVZ.

Er werd daarnaast gesteld niet veel te zeggen en dat hij nog de kans zal krijgen om alles gedetailleerd

uiteen te zetten later waarbij er natuurlijk gedoeld wordt op het interview op het CGVS.

Het interview bij DVZ moet kort zijn, er moet niet veel verteld worden en er volgt nog een volgend groot

interview waarbij de asielzoekers, en dus ook verzoekende partij, de mogelijkheid zullen krijgen om alles

toe te lichten.

Verzoekende partij moest snel antwoorden zonder zeker te zijn de vragen te hebben begrepen.

Bovendien diende hij de vragenlijst te ondertekenen zonder dat deze werd herlezen

De enige informatie die hem duidelijk werd meegegeven was dat hij bij een eventuele wijziging van

adres dit dient te signaleren.

Het CGVS is op de hoogte van de manier waarop het interview op DVZ verloopt.

Het is dan ook onredelijk om de verklaringen die werden afgelegd op het niveau van DVZ te hanteren

als argumentatie om een weigeringsbeslissing te nemen.

Daarnaast, verzoekende partij, net zoals andere asielzoekers, maakte gezien het interview bij DVZ kort

moet zijn en hij snel moest, dan een beslissing om wat wel en wat niet te vertellen, ook al had hij de

vraag niet goed begrepen, hierbij in het achterhoofd houdende dat de duur van het interview kort moet

zijn en hij later ook nog de mogelijkheid krijgt om uitgebreid alles te vertellen.

De ene neemt al een betere beslissing dan een andere bij de beoordeling van wat ze wel of niet

vertellen tijdens het gehoor op DVZ welke kort moet blijven.

In elk geval werd verzoekende partij niet gewaarschuwd dat als niet alle incidenten zouden worden

vermeld, verwerende partij dit als een argument zal aanwenden om een weigeringsbeslissing te nemen

in zijn asielaanvraag.

Indien het CGVS het gehoor bij DVZ wil aanwenden om een weigeringsbeslissing te nemen, is

verzoekende partij van oordeel dat duidelijk moet gecommuniceerd worden welk risico hieraan

verbonden is als bepaalde zaken niet worden vermeld.

In zulk geval was verzoekende partij meer volledig geweest, had hij de vragen die hij niet begrepen had,

kunnen doen herhalen, waren zijn antwoorden van een andere orde …

Dit werd evenwel niet meegegeven aan verzoekende partij waardoor dan ook het niet-vermelden van

een incident omdat de duur van het interview bij DVZ kort moest zijn, niet zou mogen dienen als

motivatie om een weigeringsbeslissing te nemen.

Daarnaast heeft verzoekende partij tevens verklaard dat het interview op DVZ chaotisch verliep.

Verzoekende partij is dan ook van oordeel dat de motivatie van het CGVS op deze punten niet kan

weerhouden worden, dat het middel ernstig en gegrond is.”

Omtrent de tegenstrijdige verklaringen stelt verzoeker:

“Het CGVS motiveert haar beslissing eveneens door te verwijzen naar tegenstrijdige verklaringen van

verzoekende partij, hierbij andermaal verwijzende naar de verklaringen bij DVZ en bij het CGVS.

Bij DVZ werd genoteerd dat verzoekende partij verschillende dreigtelefoons zou hebben ontvangen

terwijl op het CGVS verzoekende partij heeft verklaard dat het om 1 dreigtelefoon gaat.

Verzoekende partij blijft bij zijn verklaring.

Het gaat in casu om 1 dreigtelefoon.

Verzoekende partij heeft wel verschillende beledigingen ondergaan, maar maar 1 dreigtelefoon.

Bovendien houdt verzoekende partij ook nog vast aan bovenstaande argumentatie.

Verzoekende partij moet vaststellen dat het interview bij DVZ chaotisch was verlopen, dat bepaalde

verklaringen niet correct werden vertaald, dat de vragenlijst hem niet werd voorgelezen, dat hij kort en

snel moest antwoorden, ook al begreep hij de vraag niet, dat hij zich geen zorgen moest maken, want hij

zal later alles kunnen toelichten…

Indien het CGVS het gehoor bij DVZ wil aanwenden om een weigeringsbeslissing te nemen, is

verzoekende partij van oordeel dat duidelijk moet gecommuniceerd worden welk risico hieraan

verbonden is als bepaalde zaken niet worden vermeld of als de genoteerde en vertaalde verklaringen

uiteindelijk niet zouden overeenstemmen met deze voor het CGVS.



RvV X - Pagina 7

Verzoekende partij is dan ook van oordeel dat de motivatie van het CGVS op dit punt niet kan

weerhouden worden.”

Aangaande documenten stelt verzoeker:

“Het CGVS neemt het verzoekende partij kwalijk dat hij over geen enkel overtuigend en tastbaar begin

van bewijs kan voorleggen ter staving van de 2 aangiftes.

Verzoekende partij had van deze aangiftes wel degelijk documenten gehad maar hij is deze spijtig

genoeg verloren geraakt onderweg naar Europa.

Dit kan hem niet kwalijk worden genomen.

Deze heeft hij verloren buiten zijn wil om.

In elk geval blijft verzoekende partij bij zijn verklaring dat hij niet de nodige hulp heeft gekregen van de

politiediensten.”

Wat betreft de subsidiaire bescherming stelt verzoeker:

“Vooreerst blijkt uit het rapport dat de veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd

is.

Ten tweede wijst het CGVS op het feit dat het geweldsniveau en de impact van het geweld regionaal

erg verschillend kan zijn, wat juist wijst op de instabiliteit van het geweldsniveau en de impact van het

geweld in Irak, dat van de ene op de andere dag kan overwaaien naar een andere regio, waardoor geen

enkele regio als stabiel kan worden beschouwd.

Het CGVS hanteert eveneens de bewoordingen dat het terreurgeweld “minder frequent” is dan elders in

Irak, doch dit betekent niet dat daardoor het bestaande geweld als stabiel moet worden beschouwd.

Daarnaast is verzoekende partij van oordeel dat niet kan voorgehouden worden dat de influx van

250.000 Syrische vluchtelingen en meer dan een miljoen IDP’s uit Centraal –Irak die het IS-offensief

ontvluchten, geen impact heeft op de veiligheidssituatie in de KAR-regio.

De veiligheidssituatie is aldus niet stabiel. De veiligheidssituatie in Irak blijft onstabiel en zeer gevaarlijk.

Concreet verwijst verzoekende partij ook naar zijn 2 ooms die reeds zijn gestorven en zijn gedood door

terroristen. Ook verzoekende partij is niet veilig, gezien hij het slachtoffer is geweest van verschillende

dreigementen, zelfs per telefoon.

De politie heeft hem niet kunnen helpen. Verzoekende partij is dan ook van oordeel dat er geen sprake

kan zijn van efficiënt optredende veiligheidsdiensten.

De motivatie van het CGVS kan niet worden weerhouden.”

2.1.2. Verweerder bezorgt de Raad per drager op 17 mei 2017 een aanvullende nota. Deze behelst de

“COI Focus, Irak, De veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio” gedateerd op 4 november

2016.

3.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, 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 motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht,

de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

3.2. Blijkens de ‘vragenlijst’ (administratief dossier, stuk 12, punt 3.5.) maakt verzoeker geen melding

van de vermeende gebeurtenissen in augustus 2015; in casu een aanval door drie jongemannen en

navolgende klacht bij de politie en onderhoud met een onderzoeksrechter. Evenmin maakt hij melding

van een dreigbrief die op 27 oktober 2015 middels een steen naar zijn woning zou zijn geworpen.

Van een kandidaat-vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de

bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de

elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst.

Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar

op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks

dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten

te geven, kan niet worden aangenomen dat verzoeker dermate essentiële en frappante elementen als

een aanval op zijn persoon en een dreigbrief hierin niet zou hebben vermeld.
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Verzoekers verwijzing naar de omstandigheden op DVZ van het invullen van de ‘vragenlijst’ kan niet

aangenomen worden als dienstig verweer. Het betreffen immers twee feiten die kort en bondig kunnen

worden vermeld. Dit klemt des te meer aangezien (i) de aanval op zijn persoon in augustus

voorafgegaan werd door het hacken van zijn Facebook-profiel en gevolgd werd door een politioneel

onderzoek (gehoor CGVS, nr.43-46); (ii) de dreigbrief in oktober 2015 de onmiddellijke aanleiding was

voor zijn vertrek uit zijn land van herkomst (gehoor CGVS, nr. 48). De vaststelling dat verzoeker in de

‘vragenlijst’ zelfs geen melding maakte van de dreigbrief van 27 oktober 2015, hoewel hij blijkens zijn

verklaringen op het CGVS na het voorlezen van deze brief “in schock [was] geraakt” en “aan het beven

van schrik” (zie nr. 48), ondermijnt op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van zijn relaas.

De bestreden beslissing motiveert als volgt inzake dreigtelefoons die verzoeker zou hebben ontvangen:

“Vervolgens legde u een aantal opvallend tegenstrijdige verklaringen af. Voor de DVZ verklaarde u dat u

verschillende dreigtelefoons had ontvangen (zie vragenlijst CGVS), terwijl u op het Commissariaat-

generaal uitdrukkelijk verklaarde dat u slechts 1 dreigtelefoon had ontvangen (zie gehoorverslag CGVS,

vraag 80). U werd hiermee geconfronteerd. U ontkende deze verklaringen te hebben afgelegd voor de

DVZ. U lichtte toe dat u wel degelijk verschillende beledigingen had ondergaan, waarmee u insinueerde

dat er vertaalfouten werden gemaakt tijdens het vorige gehoor. Nochtans zijn uw verklaringen klaar en

duidelijk en aldus niet vatbaar voor interpretatie weergegeven in het gehoorverslag van de DVZ. U

ondertekende dit verslag bovendien ter goedkeuring en dit nadat het u in het Sorani werd voorgelezen.

Indien er fouten stonden in het DVZ-verslag had u aldus de kans om dit toen aan te geven en deze recht

te zetten. Voorts verklaarde u voor de DVZ dat de politie het onbekende nummer, waardoor u was

opgebeld, niet kon opsporen aangezien het over een onbekend nummer ging (zie gehoorverslag DVZ),

terwijl u op het CGVS verklaarde dat de politie uw vader had laten weten dat ze ontdekt hadden dat het

nummer afkomstig was van een computer en ook dat men verder onderzoek ging instellen om na te

gaan wat het IP-adres was van de betrokken computer. U werd hiermee geconfronteerd. U herhaalde

uw verklaringen afgelegd op het CGVS. U voegde eraan toe dat u zich niet meer goed kon herinneren of

u voor de DVZ al dan niet had verwezen naar het feit dat er vanaf een computer was gebeld (zie

gehoorverslag CGVS, vragen 88-90). Uw verklaringen blijven ook na uw uitleg hierover incoherent.”

Voormelde motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent. Verzoekers

verwijzing naar de omstandigheden van het interview op de DVZ kan niet aangenomen worden ter

weerlegging van deze motivering.

In navolgende motivering oordeelt verweerder ook terecht dat verzoeker, indien zijn verhaal al

geloofwaardig zou zijn – quod non -, bescherming genoot van de autoriteiten:

“Tenslotte kunnen nog enkele kanttekeningen worden gemaakt bij uw verklaringen. U liet opmerken dat

de Noord- Irakese overheid niets doet om mensen met een andere overtuiging in bescherming te

nemen. Nochtans blijkt dit allerminst uit uw eigen verklaringen. Mochten uw verklaringen geloofwaardig

zijn, dan blijkt eruit dat er twee keer op korte termijn gevolg werd gegeven aan de feiten die u had

aangegeven. Immers, men gaf een direct gevolg aan de aangifte in verband met de drie jongeren die u

hadden belaagd door een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de ene jongeman die u had herkend.

Men gaf eveneens een direct gevolg aan de aangifte in verband met de dreigtelefoon. Men heeft immers

een onderzoek ingesteld waaruit naar voren kwam dat u vanop een computer was gebeld. Men zou

verder op zoek gaan naar het IP-adres van deze betrokken computer. U werd hiermee geconfronteerd.

U antwoordde dat men nog steeds de betrokken jongeman niet had gearresteerd. Voor u was dit een

voldoende reden om aan te nemen dat de autoriteiten niets doen om u te beschermen. Deze stelling

van u is wel heel erg kort door de bocht. Het is niet omdat een gerechtelijke overheid er niet meteen in

slaagt om een verdachte te arresteren - zulks kan immers aan tal van redenen te wijten zijn, i.c. gebrek

aan bewijzen, afwezigheid van de verdachte, … -, dat men hieruit kan concluderen dat deze overheid in

gebreke blijft(zie gehoorverslag CGVS, vragen 94-96). In ditzelfde verband is het opmerkelijk dat u

klaarblijkelijk geen aangifte heeft gedaan van de dreigbrief die u op 27 oktober 2015 zou ontvangen

hebben. U verklaarde dit door op te merken dat de gerechtelijke autoriteiten niets hadden ondernomen

bij de vorige twee klachten die u had ingediend (zie gehoorverslag CGVS, vraag 99). Zoals hierboven

reeds aangehaald, kan men op basis van uw verklaringen hoegenaamd niet afleiden dat de

gerechtelijke autoriteiten niet optraden naar aanleiding van de aangiftes die u had gedaan.”

Verzoekers bewering dat hij niet de nodige hulp heeft ontvangen van de politiediensten kan bijgevolg

niet worden aangenomen.

Voorgaande vaststellingen leiden tot het besluit dat verzoekers relaas geloofwaardigheid ontbeert.
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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.

3.3. Verzoeker stelt dat uit de informatie van verweerder blijkt dat geen enkele regio als stabiel kan

worden beschouwd, dat het bestaande geweld niet stabiel is, dat de influx van de Syrische vluchtelingen

en IDP’s een impact heeft op de veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio (KAR). Hij verwijst

ook naar de dood van zijn twee ooms ingevolge acties van de terroristen.

Voormeld verweer kan niet worden aangenomen om de omstandige motivering te weerleggen waaruit

blijkt dat situatie in de KAR niet beantwoordt aan de bepalingen van artikel 48/7, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing stelt dienaangaande terecht:

“Het terreurgeweld in KAR-gebied is veel minder frequent dan elders in Irak, en in de regio heerst een

relatieve stabiliteit Er vond de voorbije drie jaar drie grootschalige aanslagen plaats in KAR-gebied, met

name in september 2013, in november 2014 en in april 2015. Doelwit van deze aanslagen waren de

Koerdische veiligheidsen overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat in Erbil. Bij deze aanslagen

vielen een beperkt aantal burgerdoden. Deze zeldzame terreurdaden, opgeëist door IS , hebben over

het algemeen geen burgers als doelwit, maar zijn hoofdzakelijk gericht op overheids-en

veiligheidsdiensten. Dit veruiterlijkt zich in de grote vluchtelingenstroom naar Noord-Irak. De influx van

nagenoeg 250.000 Syrische vluchtelingen en meer dan een miljoen IDP’s uit Centraal-Irak die het IS-

offensief ontvluchten, heeft evenwel geen impact op de veiligheidssituatie in de KAR-regio. Met de

komst van de honderdduizenden IDP’s in de regio en ter preventie van aanvallen van IS werden de

veiligheidsmaatregelen in de KAR-regio echter wel verhoogd. Het aantal checkpoints en

de veiligheidscontroles werden opgevoerd uit vrees voor infiltratie van IS-strijders onder Arabische

IDP’s.”

Deze motivering blijft ook overeind en actueel ingevolge de “COI Focus, Irak, De veiligheidssituatie in de

Koerdische Autonome Regio” gedateerd op 4 november 2016 en aldus een update van de

landeninformatie in het administratief dossier. Verzoeker brengt geen informatie bij waaruit het

tegendeel kan blijken.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, ook inzake zijn vluchtelingenrelaas, toont verzoeker 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1



RvV X - Pagina 10

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 één september tweeduizend zeventien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


