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nr. 199 853 van 19 februari 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M.-C. WARLOP

J. Swartenbroucklaan 14

1090 BRUSSEL

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 28 augustus 2017 heeft

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

26 juli 2017.

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 11 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 januari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat M.-C. WARLOP en van attaché E. GOOVAERTS, 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

U verklaart de Iraakse nationaliteit te bezitten en een soenniet van Arabische origine te zijn. U bent

afkomstig van Mosul, provincie Nineveh, waar u geboren bent in Kontara en altijd woonde in de wijk Al-

Wahda. U bent tot het derde middelbaar naar school gegaan en werkte vervolgens als trainer in een

fitnessclub en in de fotografiewinkel van uw vader.

In Irak had u in 2007 een relatie met een meisje en sliep u met haar. Uw relatie met haar werd echter

ontdekt, waardoor u diende te vluchten. In januari 2007 vertrok u uit Irak. U werd naar Turkije

gesmokkeld om vervolgens via Turkije en Griekenland in Zweden aan te komen. In Zweden diende u op
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29 mei 2007 een asielaanvraag in, deze aanvraag werd echter geweigerd. Nadien reisde u eerst verder

naar Nederland om vervolgens naar Italië te gaan. In Nederland diende u op 24 februari 2009 een

asielaanvraag in en in Italië op 1 december 2009. Zowel in Nederland als in Italië werd uw

asielaanvraag geweigerd op basis van uw vingerafdrukken. In juli 2010 had u Italië verlaten en bent u

naar België gekomen. Hier diende u op 15 juli 2010 een eerste asielaanvraag in. In het kader van de

Dublin-procedure werd een verzoek tot overname gericht aan de Zweedse instanties, die in 9 augustus

2010 instemden met dit verzoek. Op 26 augustus 2010 werd u vervolgens overgedragen aan

de Zweedse autoriteiten. Vervolgens verbleef u tot maart 2015 illegaal in Zweden. U ging naar

Nederland en omdat uw moeder in Irak ziek was, besloot u met behulp van de IOM terug te keren naar

Irak. Op 26 maart 2015 nam u vanuit Nederland het vliegtuig naar Istanbul, Turkije, van waar u met het

vliegtuig verder reisde naar Erbil, Noord-Irak. Omdat u niet in Erbil kon blijven, vertrok u na een week

naar Bagdad, Centraal-Irak. U besloot naar uw zieke moeder in Mosul te gaan en na een dag verliet u

Bagdad. Via een smokkelaar reisde u met de auto naar Mosul. In Mosul verbleef u tot eind juli 2015 bij

uw ouders in de wijk Al-Wahda.

Tijdens uw verblijf in Erbil had u uw vroeger buurmeisje H. (…) en haar vader, allebei christenen,

ontmoet. Ze zeiden dat de huurder hun huis in Mosul ging verlaten en dat u het huis mocht verhuren.

Eenmaal in Mosul verhuurde u het huis en stuurde u elke maand de helft van de geïnde huurprijs op

naar de christelijke familie in Erbil. Uw ouders waren hier echter niet van op de hoogte. Op een dag,

eind juli 2015, kwam u terug naar huis en zag u al uw spullen voor de deur van het huis liggen. Uw

ouders zeiden dat ze u niet meer kenden, u weg moest gaan en Daesh hen bedreigd had. Blijkbaar

waren die dag drie à vier gewapende mannen van Daesh naar het huis van uw ouders gekomen. Ze

hadden tegen uw ouders gezegd dat u het huis van christenen verhuurt. Voorts vroegen ze aan uw

ouders waar u was en zeiden ze dat ze u gingen vermoorden. Hierop ging u naar uw vriend M. (…)

en besloot u Mosul te verlaten. M. (…) had een smokkelaar voor u geregeld en uiteindelijk vertrok u de

volgende dag via een vrachtwagen, en met behulp van een smokkelaar, uit Mosul en reisde u naar

Ba’aja. Vervolgens bent u via Syrië naar Turkije gereisd. Van daar reisde u verder naar Griekenland om

vervolgens enkele onbekende landen in België aan te komen. U kwam hier aan op 11 augustus 2015 en

op 12 augustus 2015 diende u hier een tweede asielaanvraag in.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten voor: een kopie van uw

nationaliteitsbewijs, uw vliegtuigtickets naar Irak, een kopie van uw rantsoenkaart, een kopie van de

identiteitskaart van uw vader en moeder, een kopie van uw identiteitskaart, een kopie van kieskaarten,

een kopie van uw paspoort en een kopie van de bewijzen betreffende uw terugkeer naar Irak van

Nederland en de IOM.

Op 15 juni 2016 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen uw tweede

asielaanvraag in overweging.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Uit het geheel van

de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken blijkt evenwel duidelijk dat u niet

heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

Er werd immers vastgesteld te worden dat u niet de waarheid vertelt over waar u voor uw komst naar

België verbleven heeft, en dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde recent verblijf in de

provincie Nineveh, in Centraal-Irak. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor

vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het bepalen van uw eerdere en meest recente

verblijfplaatsen is namelijk van essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale

bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg

benadrukt worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een

asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie, dient te worden besloten dat de asielmotieven,

die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere

verblijfplaatsen of de plaatsen waar hij verbleven heeft voor zijn komst naar België ongeloofwaardige

verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook

rechtstreeks afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de

mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien

niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.
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Het CGVS betwist niet dat u oorspronkelijk afkomstig bent uit Mosul, provincie Nineveh, noch dat u daar

ooit woonachtig bent geweest. Echter, u bent er doorheen uw asielprocedure niet in geslaagd

aannemelijk te maken dat u, zoals u beweert, van april 2015 tot eind juli 2015 onafgebroken in Mosul,

provincie Nineveh, verbleven heeft. Er dient daarentegen vastgesteld te worden dat u Mosul, provincie

Nineveh, reeds langer verlaten heeft dan u beweert. Hoewel u beweert dat u, nadat u sinds januari 2007

enkele jaren in Europa verbleven had, op 26 maart 2015 terugkeerde naar Irak en u van april 2015 tot

eind juli 2015 in Mosul verbleef, dient er in casu vastgesteld te worden dat er geen geloof gehecht kan

worden aan uw verblijf in Mosul anno 2015.

Vooreerst is het bijzonder onwaarschijnlijk dat u in april 2015 besloot terug te keren naar Mosul. De stad

Mosul was op dat moment immers reeds verschillende maanden in handen van de Islamitische Staat

(IS), een terroristische organisatie waarvan algemeen geweten is dat zij een zeer radicale interpretatie

van de islam nastreven, zij een strikte versie van de sharia-wetgeving opgelegd hebben aan burgers en

een extreem gewelddadig en repressief beleid voeren. Daarenboven voerden het Iraakse leger, de

Peshmerga en de internationale coalitie in deze periode ook reeds strijd tegen ‘Daesh’, onder meer met

luchtaanvallen in Mosul, waarbij ook burgers om het leven kwamen. Dat u in 2015 zou beslissen terug te

keren naar Mosul, terwijl de stad in een dergelijke moeilijke en beangstigende situatie verkeerde en u

met een terugkeer uw eigen veiligheid op het spel zou zetten, is weinig geloofwaardig. Dat u besloot

terug te keren naar Mosul omdat u mentaal en psychisch uitgeput was door uw illegaal verblijf in Europa

en omdat u uw zieke moeder wou zien, kan in dit opzicht evenmin overtuigen.

Voorts kunnen er ook vraagtekens geplaatst worden bij uw verklaringen over de reisweg die u afgelegd

heeft vanuit Europa, om terug te keren naar Mosul. Op 25 maart 2015 zou u met het vliegtuig vanuit

Nederland, met hulp van de IOM, teruggekeerd zijn naar Erbil, Noord-Irak, waar u op 26 maart 2015 aan

kwam (CGVS, p. 7). U beweert na een week Erbil verlaten te hebben, met het vliegtuig naar Bagdad

gereisd te zijn en een dag later doorgereisd te zijn naar Mosul (CGVS, p. 7). Enerzijds kan u geen

duidelijk zicht geven op uw reis van Erbil naar Bagdad. Zo slaagt u er niet in te vermelden wanneer u in

Bagdad aangekomen was en kan u zich niet herinneren met welke vliegtuigmaatschappij u naar Bagdad

gereisd was. Evenmin kan u bewijzen voorleggen die uw reis naar Bagdad kunnen staven. Het is echter

zeer opmerkelijk dat u zelfs uw vliegtickets van Erbil naar Bagdad niet kan voorleggen. Hiermee

geconfronteerd verklaart u dat u uw vliegtickets naar Bagdad niet meegebracht had omdat u dacht dit

niet nodig te hebben (CGVS, p. 7-8). Deze uitleg kan echter allesbehalve overtuigen, eens te meer daar

u wel uw vliegtickets van Nederland naar Erbil voorlegt. Anderzijds kan er ook weinig geloof gehecht

worden aan uw verklaringen over de route die u afgelegd heeft om van Bagdad tot in Mosul te geraken.

U verklaart via een smokkelaar met de auto van Bagdad naar Mosul gesmokkeld te zijn. Hoewel deze rit

20 uur geduurd zou hebben, is het opmerkelijk dat u de namen van uw twee andere medepassagiers

niet kent en u niet kan zeggen hoe of langs welke route u van Bagdad naar Mosul gereisd bent.

Daarenboven is het ook hoogst bevreemdend dat u niet kan vertellen wanneer u in Mosul aangekomen

bent (CGVS, p. 9-10). Uw gebrekkige verklaringen over de reisweg die u afgelegd hebt om terug te

keren naar Mosul doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw terugkeer naar Mosul in april 2015.

Verder blijkt u ook niet bijzonder goed op de hoogte te zijn van enkele belangrijke gebeurtenissen die

zich hebben voorgedaan in de stad Mosul gedurende de periode van het door u beweerde verblijf in de

stad. Zo werd u specifiek gevraagd om concrete voorbeelden te geven van incidenten of gebeurtenissen

die zich zouden hebben voorgedaan in Mosul toen u daar verbleef, waarop u enkel kan antwoorden dat

mensen gestraft werden met zweepslagen en homoseksuelen uit hoge gebouwen gegooid werden

(CGVS, p. 13), hetgeen zeer vage en algemeen geweten gebeurtenissen zijn die dagdagelijks in de

binnen- en buitenlandse pers terug te vinden zijn. Nochtans hebben er zich in de periode dat u in Mosul

verbleven zou hebben ook belangrijke en/of ingrijpende gebeurtenissen voorgedaan. Zo zouden er in

mei 2015 in uw wijk, Al-Wahda, zeven burgers door IS geëxecuteerd zijn omdat ze het gebed geweigerd

hadden (zie blauwe map in het administratief dossier CGVS), een gebeurtenis die u op geen enkel

moment vermeldde. Wanneer u bovendien gevraagd wordt of u weet wat er gebeurd is met het

‘Ninevah Oberoi Hotel’ tijdens uw verblijf in Mosul, verklaart u dat het hotel niet open was en het hotel

na uw vertrek uit Mosul opgeblazen werd (CGVS, p. 14). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt

blijkt echter dat het Ninevah Oberoi Hotel op 1 mei 2015 door IS opengesteld werd voor het publiek (zie

blauwe map in het administratief dossier). Dat u hier niet van op de hoogte blijkt te zijn is bijzonder

opmerkelijk. Daarenboven werd de stad Mosul tijdens uw verblijf in 2015 reeds gebombardeerd door de

internationale coalitie, u slaagt er echter op geen enkel moment in om deze bombardementen te

situeren en/of te preciseren (CGVS, p. 14). Dat u niet op de hoogte bent van dergelijke gebeurtenissen

en u ook andere ingrijpende gebeurtenissen niet kan vermelden, sterkt het vermoeden dat u in de door

u aangehaalde periode van april 2015 tot eind juli 2015 niet in Mosul maar elders verbleef.

Hiernaast valt op dat u geen enkel document of bewijs kan voorleggen ter staving van uw terugkeer

naar of verblijf in Mosul in 2015 (CGVS, p. 16). Uw gebrek aan documentatie versterkt de twijfels die er

gerezen zijn bij het door u aangehaalde recent verblijf in Mosul. Daarenboven beweert u zelf eind juli
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2015, tijdens de laatste drie dagen van de maand, gevlucht te zijn uit Mosul en via Syrië naar Turkije

gevlucht te zijn (CGVS, p. 14-15). Deze verklaring is echter hoogst bevreemdend, daar in uw paspoort

een stempel van Turkije staat dd. 15 juli 2015 (zie kopie paspoort in de groene map in het administratief

dossier). Een dergelijke tegenstrijdigheid ondermijnt veder de geloofwaardigheid van uw verblijf in

Mosul.

Uit bovenstaande vaststellingen blijk dat u niet aannemelijk gemaakt recent en rechtstreeks vertrokken

te zijn uit de stad Mosul gelegen in de provincie Nineveh. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw

beweerde verblijf in Mosul kan er evenmin enig geloof worden gehecht aan uw asielrelaas dat er

onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat

u tot eind juli 2015 in Mosul heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die

zich volgens uw verklaringen in 2015 in deze regio hebben voorgedaan.

De ongeloofwaardigheid van de door ingeroepen asielmotieven wordt verder bevestigd door

volgende vaststellingen. Zo dient er vastgesteld te worden dat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas

verder ondermijnd wordt door discrepanties die vastgesteld kunnen worden tussen uw verklaringen bij

de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de verklaringen die u afgelegd heeft tijdens het gehoor op het

CGVS. Waar u bij de DVZ verklaarde dat de persoon die het huis van de christelijke familie verhuurde u

gevraagd had om dit over te nemen (zie Verklaring meervoudige aanvraag, vraag 15, opgesteld door

een medewerker van de DVZ dd. 9 september 2015), beweert u tijdens het gehoor op het CGVS dat de

christelijke familie u in Erbil gevraagd had hun huis te verhuren en dat het niet de persoon (A. (…)) was

die hun huis voor u verhuurde (CGVS, p. 19-20). Daarenboven verklaarde u bij de DVZ ook dat de

persoon die het huis van de christelijke verhuurde dit niet meer wou doen omdat hij bang was om

opgehangen te worden door IS (zie Verklaring meervoudige aanvraag, vraag 15), terwijl u op het

CGVS aanhaalde niet te weten waarom deze persoon stopte met het verhuren van het huis (CGVS, p.

21). Dergelijke discrepanties ondermijnen de geloofwaardigheid van uw relaas en asielmotieven. Er kan

immers van u verwacht worden dat u een duidelijk en coherent overzicht van de feiten kan geven.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u gegronde

redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin

zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel

risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

De door u voorgelegde documenten kunnen deze appreciatie niet in positieve zin ombuigen. De door u

voorgelegde documenten betreffen enkel kopieën, waardoor de authenticiteit en herkomst van deze

documenten niet kan worden nagegaan. Kopieën zijn gemakkelijk manipuleerbaar en kunnen bovendien

door om het even wie, waar en wanneer zijn opgemaakt, aldus dragen deze documenten weinig

bewijswaarde. De door u voorgelegde documenten hebben daarenboven enkel betrekking op uw

identiteit, terugkeer naar Erbil, uw familiesamenstelling en uw oorspronkelijke herkomst aan, elementen

die momenteel niet betwist worden.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Irakezen binnen Irak verhuisd zijn (eventueel na

een eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke regio van herkomst

vormen derhalve niet noodzakelijk de actuele of recente regio van verblijf. Het aantonen van de laatste

verblijfplaats(en) binnen Irak is evenwel van essentieel belang, vermits er op grond van artikel 48/5, § 3

van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een asielzoeker afkomstig is uit

een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de asielzoeker over de mogelijkheid

beschikt zich in zo’n regio te vestigen. Het aantonen van de laatste verblijfplaats(en) binnen en/of buiten

Irak is voorts onontbeerlijk om uit te sluiten dat een asielzoeker ingevolge een verblijf in een derde land

en dit voor de indiening van een asielaanvraag overeenkomstig artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet,

aldaar een verblijfsrecht dan wel reeds een vorm van humanitaire bescherming genoot. Bijgevolg kan

een asielzoeker, met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een

loutere verwijzing naar zijn Iraakse nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk

maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een

dergelijk verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw
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voorgehouden verblijfplaatsen in Irak, en bewust geen zicht te willen bieden op uw meest recente

verblijfssituatie.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België. Door uw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-

generaal in het ongewisse over waar u voor uw aankomst in België in Irak of elders leefde, onder welke

omstandigheden, en om welke redenen u uw meest recente regio van verblijf verlaten heeft. Door

bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u

bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een terugkeer naar Irak een reëel risico op ernstige schade zou

lopen.

Daar uit de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat het geweldsniveau en de

impact van het geweld in Irak regionaal erg verschillend zijn; dat uit dezelfde informatie blijkt dat zowel

Koerdische Autonome Regio (KAR), als de Centraal-Iraakse provincie Bagdad en de negen zuidelijke

provincies van Irak een toevluchtsoord zijn voor tal van Irakezen die het geweld in de door IS bezette

gebieden ontvluchten; en gelet op uw ongeloofwaardige verklaringen over waar u verbleven heeft voor

uw komst, kan het CGVS immers redelijkerwijze vermoeden dat u over een intern vestigingsalternatief

beschikt in één van de Irakese gebieden waar er voor burgers actueel geen sprake is van een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Het CGVS benadrukt tot slot dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te

lichten en alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Twijfels over

bepaalde aspecten van een relaas ontslaan het CGVS weliswaar niet van de opdracht uw vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen. Bovendien is er slechts sprake van een onderzoeksplicht in

hoofde van het CGVS in zoverre u verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs

mag worden verwacht dat deze nader worden onderzocht. Rekening houdend met alle relevante feiten

in verband met uw land van herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er in uw hoofde

geen elementen voorhanden zijn die een toekenning van een internationale beschermingsstatuut

rechtvaardigen.

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. In een enig artikel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen “48/3 § 2, §4, §5,

48/5§2, §3, 48/6 et 48/7, 62” van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 26 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen, van “het algemeen beginsel van voorzichtigheid” en van “het algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid”.

2.2.1. Vooreerst benadrukt de Raad dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007,

nr. 166.392). De Raad stelt vast dat verzoekende partij de schending van artikel 26 van het koninklijk

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen aanvoert doch dat zij niet de minste toelichting geeft

op welke wijze zij dit artikel geschonden acht. Derhalve dient te worden vastgesteld dat dit onderdeel

van het middel niet ontvankelijk is.

2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de

Vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht 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 (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat
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verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij

maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt

vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

staatlozen, 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. Dit onderdeel van

het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. 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.

2.2.4.1. Verzoekende partij betoogt dat de grieven in de bestreden beslissing onvoldoende zijn om haar

asielrelaas in vraag te stellen. Bovendien toont verwerende partij niet aan dat zij bij een terugkeer naar

Irak geen risico loopt het slachtoffer te worden van bedreigingen, misbruiken en vervolgingen.

Verzoekende partij meent dat zij een oprechte inspanning heeft geleverd om haar asielaanvraag

aannemelijk te maken en stelt dat haar verklaringen eenduidig en van goede trouw zijn en bovendien

overeenkomen met de beschikbare informatie. Verzoekende partij onderstreept dat zij de waarheid heeft

verteld. Ten slotte duidt verzoekende partij er nog op dat verwerende partij niet betwist dat zij

oorspronkelijk afkomstig is uit Mosul.

2.2.4.2. De Raad is evenwel van oordeel dat verwerende partij op grond van de door haar gedane

vaststellingen terecht besluit dat – hoewel op zich niet betwist wordt dat zij oorspronkelijk afkomstig is uit

Mosul – geen enkel geloof kan worden gehecht aan de bewering van verzoekende partij dat zij bij haar

terugkeer naar Irak anno 2015 is teruggekeerd naar Mosul en dat zij er van april 2015 tot eind juli 2015

onafgebroken heeft verbleven. Meer bepaald wordt vastgesteld dat (i) het bijzonder onwaarschijnlijk is

dat zij in april 2015 besloot terug te keren naar Mosul gelet op de veiligheidssituatie aldaar; (ii) zij

allesbehalve overtuigende verklaringen aflegt over de reisweg die zij afgelegd heeft vanuit Europa om

terug te keren naar Mosul; (iii) zij niet op de hoogte blijkt te zijn van enkele belangrijke gebeurtenissen

die zich hebben voorgedaan in de stad Mosul gedurende de periode van het door haar beweerde verblijf

in de stad; en (iv) zij geen enkel document of bewijs kan voorleggen ter staving van haar terugkeer naar

of verblijf in Mosul in 2015. Gezien verzoekende partij haar verblijf in Mosul anno 2015 niet aannemelijk

maakt, kan evenmin geloof worden gehecht aan haar asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is.

Immers, aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan het feit dat zij tot eind juli 2015 in Mosul

heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens haar verklaringen

in 2015 in deze regio hebben voorgedaan. Bovendien wordt in de bestreden beslissing nog gewezen op

verschillende discrepanties tussen de verklaringen van verzoekende partij bij de Dienst

Vreemdelingenzaken en haar verklaringen op het Commissariaat-generaal die de ongeloofwaardigheid

van haar relaas en asielmotieven verder bevestigen.

De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift geen enkele poging onderneemt om

voormelde vaststellingen met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. Zij beperkt zich tot

het louter tegenspreken van de conclusie van verwerende partij door erop te hameren dat zij wel

degelijk geloofwaardige verklaringen heeft afgelegd en dat zij een oprechte inspanning heeft geleverd

om haar asielaanvraag aannemelijk te maken. Dergelijk verweer volstaat allesbehalve om de
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verschillende motieven, die geleid hebben tot het voormelde besluit, te weerleggen. Verzoekende partij

dient hiertoe concrete argumenten aan te brengen, alwaar zij op bovenstaande wijze in gebreke blijft.

2.2.5. Verder wijst de Raad erop dat voor de toepassing van artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet,

waarbij de commissaris-generaal toch het voorgehouden asielrelaas bij ontstentenis van stukken

geloofwaardig kan achten, dient te worden voldaan aan vijf cumulatieve voorwaarden. Artikel 48/6,

tweede lid, e) van de Vreemdelingenwet bepaalt als laatste voorwaarde dat vast dient te staan dat “de

asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd”. Zoals supra uitvoerig werd

toegelicht, oordeelt de Raad dat het asielrelaas van verzoekende partij als volstrekt ongeloofwaardig

moet worden beschouwd. De Raad stelt vast dat geenszins aan de voorwaarden is voldaan om

toepassing te maken van artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet.

2.2.6. Waar verzoekende partij nog de schending aanhaalt van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet,

dient te worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat een asielzoeker reeds werd

vervolgd of ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks bedreigd is met dergelijke vervolging

of met dergelijke schade, een duidelijke aanwijzing vormt voor een gegronde vrees voor vervolging/een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die

vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. De Raad wijst er evenwel op dat

verzoekende partij geenszins aannemelijk maakt dat zij reeds werd vervolgd in de zin van 48/7 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekende partij kan zich dan ook niet dienstig op de schending van voormeld

artikel beroepen.

2.2.7. Uit wat voorafgaat blijkt dat verzoekende partij haar beweerde recent verblijf in Mosul (Irak) niet

aannemelijk maakt, waardoor evenmin enig geloof kan worden gehecht aan de feiten die zij er zou

hebben meegemaakt en die de aanleiding zouden zijn geweest voor haar vlucht uit Irak. Er dient dan

ook te worden vastgesteld dat ten aanzien van verzoekende partij noch een gegronde vrees in de zin

van de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden

die erop zouden wijzen dat zij in geval van terugkeer naar haar land een reëel risico zou lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de Vreemdelingenwet.

De Raad wijst er verder op dat de Iraakse nationaliteit van verzoekende partij in dezen niet ter discussie

staat. Evenmin staat ter discussie dat zij oorspronkelijk afkomstig is uit Mosul, noch dat zij daar ooit

woonachtig is geweest. Echter kan, gelet op bovenstaande vaststellingen, geen enkel geloof worden

gehecht aan beweerde verblijf in Mosul anno 2015. Verzoekende partij biedt dan ook geen zicht over

waar zij bij haar terugkeer naar Irak in 2015 verbleven heeft. Het aantonen van de laatste

verblijfplaats(en) binnen Irak is evenwel van essentieel belang, vermits er op grond van artikel 48/5, § 3

van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een asielzoeker afkomstig is uit een

regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de asielzoeker over de mogelijkheid

beschikt zich in zo’n regio te vestigen. Uit de informatie in het administratief dossier blijkt immers dat het

geweldsniveau en de impact van het geweld in Irak regionaal erg verschillend zijn (administratief

dossier, stuk 20, landeninformatie, delen 1-2 en 4-7). Het is de taak van verzoekende partij om haar

verzoek om internationale bescherming te staven en deze geldt onverkort wat betreft de subsidiaire

beschermingsstatus. Het komt de Raad immers niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van

verzoekende partij voor haar komst naar België of over de vraag of verzoekende partij afkomstig is uit

een regio in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet waar geen risico aanwezig is. De

Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat verzoekende partij zelf meent dat er in haar werkelijke

regio van herkomst geen zwaarwegende gronden zijn die erop wijzen dat zij bij een terugkeer naar deze

regio een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.8. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 19 en 20),

en dat verzoekende partij tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal d.d. 15 mei 2017 de kans

kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen,

dit met de hulp van een tolk Arabisch en bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft
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de asielaanvraag van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing

genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr.

169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.9. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat het asielrelaas van

verzoekende partij niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

2.2.10. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens

of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op

pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde

van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

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 negentien februari tweeduizend achttien

door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


