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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 20.440 van 15 december 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X
  Gekozen woonplaats:  ten kantore van advocaat 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 15 oktober
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 30 september 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 18 november 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11
december 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN VRECKOM en
van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een soennitische Shebak afkomstig uit Bazwaya nabij
Mosul in Centraal-Irak. U heeft sinds uw kindertijd een spraakgebrek. In 1988 zou u
samen met uw familie naar Sulaymaniyah, Noord-Irak, zijn gedeporteerd. In 1989 zou u
zijn opgeroepen voor uw militaire dienst. U was gekazerneerd op twee verschillende
plaatsen in Koerdistan. Toen uw eenheid in 1990 naar Kuwait werd overgeplaatst, zou u
zijn gedeserteerd. U zou vervolgens zijn teruggekeerd naar uw geboortedorp Bazwaya,
waar u bij een familielid van u onderdook. In 1992 zou uw eigen familie naar
Centraal-Irak zijn teruggekeerd nadat de Centraal-Irakese autoriteit een
amnestieregeling had afgekondigd voor gedeporteerde families die nooit eerder in
aanraking waren gekomen met het gerecht. Vanaf 1993 zou u uw legerdienst hebben
afgekocht. Na uw desertie bent u zich gaan toeleggen op het smokkelen en
verhandelen van brandstof naar Kurdistan, meerbepaald naar de steden Erbil,
Chamchamal en Sulaymaniyah. U zou dit zijn blijven doen tot december 2007.
Op 24 december 2007 zouden er 's avonds twee gewapende mannen van het
Mehdi-leger bij u thuis hebben aangeklopt. Ze zouden naar u hebben gevraagd.
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Vervolgens zouden ze u hebben laten weten dat u onmiddellijk  diende te stoppen met
de smokkel van brandstof naar Koerdistan. Zij beschouwden de Koerden immers als
verraders die collaboreerden met de Amerikaanse bezetter. Zowel uw vader als uzelf
werden zwaar geslagen. Hierop zouden jullie hen hebben verzekerd niet langer
brandstof te zullen smokkelen. Diezelfde nacht zou u thuis zijn gebleven. De volgende
dag zou u zijn ondergedoken bij familieleden in uw dorp. Op 1 januari 2008 zou u naar
Sulaymaniyah zijn gereisd. U zou er zijn uitgenodigd door een zekere (A.), een vriend
met wie u samenwerkte bij het smokkelen. (A.) zou zich voor u hebben borg gesteld
waardoor u een legaal verblijfsstatuut verkreeg in Sulaymaniyah. U zou twee maanden
en een half in Sulaymaniyah hebben verbleven gedurende dewelke u jerrycans benzine
op straat verkocht. Nadat u via bemiddeling van (A.) een betrouwbare smokkelaar had
gevonden, zou u omstreeks midden maart 2008 zijn teruggekeerd naar uw
geboortestreek om er geld te gaan ophalen. Op 16 mei 2008 zou u vanuit Bazwaya via
Erbil, Zakho en Ankara (Turkije) naar Istanbul zijn gereisd, waar u op 24 mei 2008
aankwam. Op 5 juni 2008 zou u vanuit Istanbul naar België zijn gereisd, waar u op 11
juni 2008 aankwam. De volgende dag vroeg u asiel aan in België.

B. Motivering
Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)
te worden opgemerkt dat de hoedanigheid van vluchteling u niet kan worden toegekend,
dit omwille van onderstaande redenen. U haalde in totaal drie redenen aan waarom u uit
Irak bent gevlucht. Zo verwees u eerst naar het incident van 24 december 2007. Verder
verwees u naar het feit dat u tot de minderheid van de “Shebak” (groep van
Shebak-stammen) behoorde en tenslotte haalde u ook uw spraakgebrek aan als een
reden om naar Europa te vluchten.
Wat de eerste reden betreft, dient te worden gewezen op het volgende. U verklaarde na
het incident van 24 december 2007 geen problemen meer gekend te hebben met de
leden van het Mehdi-leger. U lichtte zelf toe dat dit te danken was aan het feit dat u
gestopt was met uw smokkelactiviteiten zoals zij u hadden opgedragen. Vervolgens
verwees u naar de algemene precaire situatie waarin de “Shebak”-minderheid in Irak
verkeert als voornaamste vluchtmotief. Op de vraag waarom u eigenlijk  Irak bent
ontvlucht, antwoordde u uitdrukkelijk  dat u niet zozeer als gevolg van het incident van
24 december 2007 was gevlucht, maar wel omdat u tot de “Shebak”-minderheid behoort
en dat u als dusdanig werd gediscrimineerd (zie gehoorverslag CGVS, p. 6 en p. 7).
Hiermee toont u duidelijk  aan dat u het incident van 24 december 2007 niet als een
reden zag om uw land te ontvluchten.
In verband met de tweede vluchtreden, namelijk  uw behoren tot de
“Shebak”-minderheid, werd u gevraagd dit concreet toe te lichten. U verklaarde dat de
Shebak door terroristen worden geviseerd, dat ze vermoord worden en ook dat ze
gedwongen worden hun huizen te verlaten. Op de vraag of u hier dan concrete ervaringen
mee had, antwoordde u dat u buiten het incident van 24 december 2007 geen
problemen heeft gekend (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). U kan met andere woorden uw
vrees niet staven aan de hand van concrete feiten of gebeurtenissen die u of iemand
anders uit uw naaste omgeving zou zijn overkomen omwille van jullie afkomst.
In verband met de twee hierboven vermelde vluchtmotieven dient bovendien te worden
gewezen op het volgende. U haalde aan dat u vanaf 1 januari 2008 tot ongeveer midden
maart 2008 legaal in Koerdistan heeft verbleven. U lichtte toe dat uw goede vriend (A.)
zich voor u persoonlijk  borg had gesteld waardoor u een geldige verblijfsvergunning kon
verkrijgen. Bovendien verklaarde u gedurende uw verblijf in Sulaymaniyah als
benzineverkoper te hebben gewerkt, maar ook en vooral verklaarde u dat u in
Sulaymaniyah geen problemen meer kende. U werd erop gewezen dat u aldus over een
intern vluchtalternatief beschikte. U antwoordde hierop dat het niet uw bedoeling was om
in Koerdistan te blijven. U was er enkel naar toe gegaan met het oog op het vinden van
een betrouwbare reisagent die u naar Europa zou kunnen brengen (zie gehoorverslag
CGVS, p. 3 en p. 4). Nochtans blijk t zeer duidelijk  uit uw relaas dat u wel degelijk  over
de mogelijkheid beschikte om op legale wijze in Koerdistan te verblijven, om er te
werken en om er de door u aangehaalde problemen in de regio Mosul te ontlopen. Aldus
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kan worden besloten dat voor u Koerdistan (Noord-Irak) als een intern vluchtalternatief
mag worden beschouwd.
De derde reden die u aanhaalde om uit Irak te vluchten, hield verband met uw
spraakgebrek. U haalde aan dat u in Irak hiervoor niet kon worden behandeld. U drukte
de hoop uit hiervoor in België wel een adequate behandeling te verkrijgen (zie
gehoorverslag CGVS, p. 8). Er dient te worden opgemerkt dat de door u ingeroepen
medische redenen geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van
het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch
met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire
bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot
de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan
de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december
1980.
Tot slot, uit een grondige analyse van de actuele situatie in Irak blijk t dat er in
Centraal-Irak een reëel risico bestaat op 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
Vreemdelingenwet). Deze vaststelling is op zich niet voldoende om u de status van
subsidiaire bescherming toe te kennen. Uw afkomst uit Centraal-Irak, Bazwaya, wordt
niet betwist net zo min als uw hoedanigheid van burger. Echter, uit uw verklaringen blijk t
dat u wel degelijk  over een reëel binnenlands vluchtalternatief beschikt waardoor de
status van subsidiaire bescherming u niet kan worden toegekend. U gaf immers zelf
duidelijk  aan in Noord-Irak, Sulaymaniyah, een legaal  verblijfsstatuut te hebben. Zoals
blijk t uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan u een
kopie in het administratief dossier aantreft, is de situatie in Noord-Irak 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.
Ter staving van uw asielrelaas legde u het origineel van uw identiteitskaart en van uw
bewijs van nationaliteit voor. Deze documenten bevestigen uw persoonsgegevens, de
welke hier niet ter discussie staan. De door u voorgelegde documenten zijn dan ook niet
van aard om bovenstaande vaststellingen in positieve zin te wijzigen.

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. 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. Verzoeker vraagt in hoofdorde dat het statuut van vluchteling wordt toegekend in de
zin van artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.
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Hij voert de schending aan van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951
betreffende het statuut van vluchtelingen, en de artikelen 48/3 en 48/5 van de voormelde wet
van 15 december 1980.
Hij heeft twee redenen naar voor gebracht om zijn vlucht naar Europa te verklaren: het
incident van 24 december 2007 en het feit dat hij tot de minderheid van de “Shebak” behoort.
Tijdens zijn verhoor zou verzoeker duidelijk het incident naar voren hebben gebracht en
hebben aangegeven dat hij omwille van dit incident Irak heeft verlaten. De bestreden
beslissing zou derhalve een appreciatiefout maken wanneer geoordeeld wordt dat verzoeker
het incident niet zag als reden om zijn land te verlaten.
Verzoeker beweert tevens dat het voornoemde incident gekoppeld dient te worden aan het feit
dat hij tot de Shebak minderheid behoort. Hij zou nooit zijn gevraagd zich uit te drukken over
de link tussen de twee en heeft verklaard dat hij persoonlijk niets heeft meegemaakt omwille
van deze afkomst behalve het incident.
Verzoeker benadrukt dat hij aan een spraakgebrek lijdt waardoor hij zich moeilijk kan
uitdrukken. Deze moeilijkheid zou zijn versterkt door het feit dat verzoeker niet exact hetzelfde
dialect sprak als de tolk.
Hij stelt dat het CGVS de nodige vragen diende te stellen, met duidelijke woorden, naargelang
zijn moeilijkheden. Het verhoor zou niet lang hebben geduurd, terwijl verzoeker twee keer
meer tijd nodig heeft om zijn mening te kunnen uiten. Met de nieuwe asielprocedure heeft de
kandidaat-vluchteling nog maar één gehoor en één gelegenheid om zijn asielmotieven te
uiten. Verzoeker stelt dat de asielaanvraag tijdens dit gehoor dan ook grondig onderzocht
moet worden, zeker wanneer het een eerste asielaanvraag betreft en de vreemdeling aan een
spraakgebrek lijdt. Hij verwijst naar de rechtspraak van de Raad van State over het
zorgvuldigheidsbeginsel en meent dat hem de mogelijkheid niet werd gegeven om zich
correct uit te drukken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
(verder: CGVS) een foutieve interpretatie geeft aan zijn verklaringen, zodat het
zorgvuldigheidsbeginsel is geschonden.
Verzoeker wijst erop dat hij, in tegenstelling tot hetgeen het CGVS beweert, concrete
evenementen naar voren heeft gebracht om zijn vrees omwille van zijn afkomst te staven. Hij
sprak over de massaslachting van Shinjar en van 140 moorden tussen 2003 en 2007.
Hierover werd aan verzoeker geen bijkomende informatie gevraagd. Volgens verzoeker geeft
het CGVS een foutieve interpretatie aan zijn verklaringen waar geoordeeld wordt dat hij nooit
concreet ervaren heeft dat hij werd vervolgd omwille van zijn Shebak afkomst, aangezien hij
duidelijk heeft verklaard dat het incident met zijn afkomst te maken had. Hij stelt dat de
Shebak minderheid het slachtoffer is van discriminaties en geweld in de regio van Mosul, ter
staving waarvan hij verwijst naar de algemene informatie die hij bij zijn verzoekschrift voegt.
Verzoeker benadrukt dat zijn Shebak afkomst niet wordt betwist en hiermee rekening dient te
worden gehouden bij de beoordeling van de vrees in zijn hoofde, onder verwijzing naar het
Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status. Verzoeker beweert
reeds het slachtoffer te zijn geweest van discriminatie op 24 december 2007, onder andere
omwille van zijn afkomst. Het feit dat hij reeds is vervolgd of rechtstreeks met vervolging is
bedreigd, vormt volgens verzoeker een ernstige indicatie voor gevaar voor vervolging, behalve
indien de omstandigheden in het land van herkomst of zijn relatie met het land van herkomst
sindsdien ingrijpend zijn veranderd, waarbij hij verwijst naar het Gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van 4 maart 1996. Verzoeker stelt dat er in zijn hoofde dan ook een
vrees voor vervolging bestaat in de zin van de Conventie van Genève op grond van zijn
behoren tot de sociale groep van de Shebak.

3.2. Verzoeker betwist de bestreden motivering niet waar deze stelt dat zijn spraakgebrek
geen verband houdt met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève
van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 2008. Deze
motivering is pertinent en terecht en wordt door de Raad overgenomen.
De Raad stelt aangaande de door verzoeker aangevoerde problemen omtrent zijn
spraakgebrek en de tolk vast dat deze geen steun vinden in het administratief dossier. Er
werd aan verzoeker gevraagd of hij de tolk begreep en er werd hem verduidelijkt dat eventuele
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problemen, betreffende de tolk of andere, gemeld moesten worden, hetgeen zowel verzoeker
als zijn raadsman, dewelke hem bijstond gedurende het gehoor, hebben nagelaten te doen.
Verzoeker maakte weliswaar de opmerking dat hij wilde communiceren in het Shebak, doch
gaf hierbij uitdrukkelijk aan dat het Sorani ook goed was (administratief dossier, stuk 3, p.1, 2).
Uit het gehoorverslag blijkt dat het gehoor op een normale wijze heeft plaatsgevonden en kan
niet worden afgeleid dat er zich problemen zouden hebben voorgedaan. Bovendien laat
verzoeker na te duiden waar deze beweerde problemen zijn verklaringen zouden hebben
beïnvloed. Gelet op het voormelde doen verzoekers post factum beweringen omtrent
problemen tijdens het gehoor geen afbreuk aan de door het CGVS gedane vaststellingen en
kan zijn verklaring dat hij niet de mogelijkheid kreeg zich correct uit te drukken evenmin
worden aanvaard. 
De Raad merkt op dat verzoeker bij het CGVS uitvoerig werd ondervraagd omtrent zijn
documenten, identiteit, afkomst en problemen, het gehoor drie uur duurde en het
gehoorverslag zeven bladzijden beslaat. Verzoeker kreeg aan het einde van het gehoor de
kans om toevoegingen te doen, waarbij hij melding maakte van zijn spraakgebrek. Vervolgens
kreeg zijn raadsman de kans om nog iets toe te voegen, waarbij deze verklaarde verder geen
opmerkingen te hebben (administratief dossier, stuk 3). Derhalve toont verzoeker niet aan dat
het CGVS onvoldoende vragen zou hebben gesteld, noch dat het gehoor te kort zou zijn, te
meer daar verzoeker in het verzoekschrift nalaat aan te geven waarover hij bijkomend had
dienen te worden ondervraagd en evenmin toevoegingen doet aan zijn relaas. 
De Raad stelt vast dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd omtrent zijn
asielmotieven. In de vragenlijst verklaarde hij dat de twee mannen op een nacht in augustus
2007 bij hem thuis kwamen en hem verboden nog deel te nemen aan het olietransport. Twee
dagen later zou verzoeker zijn vertrokken naar Suleymaniyah. Verzoeker verklaarde dat hij
daar bleef tot zeven dagen voor zijn vlucht uit Irak die blijkens het feitenrelaas plaatsvond op
16 mei 2008. Gedurende die zeven dagen zou verzoeker bij familie in zijn geboortedorp
hebben verbleven (administratief dossier, stuk 8, p.2). Bij het CGVS gaf verzoeker aan dat
zijn problemen op 24 december 2007 begonnen en de twee mannen op die datum bij hem
thuis kwamen en hem verboden nog benzine te smokkelen. Hij zou de volgende dag naar zijn
familie in Ghazna zijn gegaan en daar gedurende ongeveer een week zijn gebleven tot 1
januari 2008, waarna hij van 1 januari 2008 tot maart 2008 in Suleymaniyah woonde.
Verzoeker verklaarde tevens dat hij na zijn verblijf in Suleymaniyah terugkeerde naar zijn
geboortedorp en daar ongeveer zeven dagen bij familie bleef. Vervolgens zou verzoeker nog
bij familie hebben verbleven in Ghazna en ook in Zajoush en dus in totaal ongeveer twee
maanden bij die familie gebleven zijn, waarna hij op 16 mei 2008 vluchtte (administratief
dossier, stuk 3, p.3, 6). Gelet op de voormelde, flagrante tegenstrijdigheden, kan er geen
geloof worden gehecht aan het door verzoeker voorgehouden relaas.
Bovendien stelt de bestreden beslissing, mocht er toch enig geloof kunnen worden gehecht
aan verzoekers beweerde problemen, quod non, met recht dat niet kan worden aangenomen
dat verzoeker ingevolge dit incident een gegronde vrees voor vervolging zou koesteren, gelet
op zijn verklaringen dat hij (i) na dit incident geen problemen meer kende met de leden van
het Mehdi-leger hetgeen te danken was aan het feit dat hij was gestopt met zijn
smokkelactiviteiten zoals zij hadden opgedragen (ii) eigenlijk niet is gevlucht omwille van zijn
individuele problemen met het Mehdi-leger, maar vooral omdat hij een Shebak is en deze
mensen worden gediscrimineerd.  
Verzoeker verwijst weliswaar naar algemene informatie betreffende de Shebak minderheid en
hij haalde bij het CGVS een aantal incidenten aan, doch het gaat hier om een louter algemene
verwijzing naar de volgens verzoeker bestaande situatie in zijn land van herkomst. De door
verzoeker aangehaalde informatie en feiten volstaan niet om aan te tonen dat hij in zijn land
van herkomst persoonlijk wordt bedreigd omwille van zijn afkomst, daar deze vrees in
concreto dient te worden aangetoond. In casu stelt de Raad vast dat de ernst van verzoekers
voorgehouden vrees ingevolge zijn afkomst op fundamentele wijze wordt ondergraven
doordat hij hierover met geen woord repte in de door hem ingediende vragenlijst. Bovendien
blijkt uit verzoekers verklaringen dat (i) zijn ouders en zus en de rest van de familie niet zijn
gevlucht, ondanks het feit dat zij ook tot de Shebak minderheid behoren (ii) verzoeker
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verklaarde dat hij, indien hij de problemen van het Mehdi-leger niet had gehad, ook in Irak zou
zijn gebleven (iii) hij, wanneer hem werd gevraagd of hij een aantal voorbeelden kon geven
waarom hij was gevlucht omwille van zijn Shebak zijn, aangaf dat hij persoonlijk niets heeft
meegemaakt behalve het beweerde incident (iv) hij uitdrukkelijk bevestigde, wanneer hem
nogmaals gevraagd werd of hij ooit persoonlijk had ervaren dat hij als Shebak werd
gediscrimineerd of vervolgd, dat zij als stam veel problemen hadden gehad, maar hijzelf niet
(administratief dossier, stuk 3, p.7). Waar verzoeker zijn behoren tot de Shebak minderheid in
het verzoekschrift tracht te koppelen aan het incident dat zich zou hebben voorgedaan, dient
te worden opgemerkt dat dit geenszins dienstig is daar dit incident hoger reeds als
ongeloofwaardig werd beoordeeld.
De Raad stelt vast dat verzoeker verklaarde dat hij gedurende twee en een halve maand in
Suleymaniyah woonde in 2008. Hij gaf aan dat zijn vriend A. borg stond voor hem en hij
derhalve legaal in Suleymaniyah verbleef. Verzoeker verklaarde tevens dat hij in
Suleymaniyah geen problemen ondervond. Derhalve kon van hem redelijkerwijze worden
verwacht dat hij zou trachten zich in aldaar te vestigen, hetgeen verzoeker heeft nagelaten te
doen. Gevraagd waarom hij er niet is gebleven, antwoordde hij immers: “Maar daar moet je
een bestaan opbouwen, daar moet je werken en een huis vinden en dat is heel moeilijk dus je
kan dan niet altijd bij die vriend blijven”. Wanneer hem er vervolgens op werd gewezen dat hij
dat in België ook zou moeten en hij de taal hier niet spreekt, antwoordde verzoeker: “Ik kende
geen beroep om daar te doen, ik heb altijd gewerkt in het smokkelen en verkopen van
brandstoffen, dit kon ik niet doen in Suleymaniyah en ander werk vinden is zeer moeilijk en
als je werk hebt is het zeer moeilijk om een eigen bestaan uit te bouwen”, hetgeen niet strookt
met zijn verklaring, even verder, dat hij wel degelijk werk had in Suleymaniyah. Verzoeker
verklaarde, wanneer hem er uitdrukkelijk op werd gewezen dat hij over een intern
vluchtalternatief beschikte, dat hij niet met het doel ging om er te blijven, doch enkel ging om
er een reisagent te vinden (administratief dossier, stuk 3, p.3-4). Uit voormelde verklaringen
blijkt dat verzoeker geen ernstige poging heeft ondernomen om zich in Noord-Irak te vestigen
teneinde aan zijn beweerde vervolging te ontkomen.
Waar verzoeker aanvoert dat de borg die door A. werd gesteld slechts zes maanden geldig
was en deze persoon hem slechts voor korte duur wilde helpen, tot zijn vertrek, en niet bereid
was dit langer te doen, is dit niet afdoende gezien verzoeker bij het CGVS uitdrukkelijk
verklaarde dat men hem niet zegde voor hoe lang zijn verblijfsvergunning was en, gevraagd of
ervan mag worden uitgegaan of deze van onbepaalde duur is, antwoordde het niet te weten
(administratief dossier, stuk 3, p.3). Bovendien blijkt uit de door verzoeker bijgebrachte
informatie dat wanneer er een verblijfsvergunning wordt uitgereikt voor zes maanden, de
verlenging hiervan in principe wordt toegestaan, zodat verzoeker niet aantoont dat hij geen
verlenging had kunnen krijgen van zijn verblijfsstatuut, hetgeen des te meer klemt daar
verzoeker hiertoe blijkens het voormelde niet eens een poging heeft ondernomen.
Betreffende de door verzoeker aangehaalde website, treedt de Raad verweerder bij waar
deze stelt dat hieruit geenszins kan worden afgeleid dat de etnische gemeenschap waartoe
hij behoort in de regio systematisch onderworpen zou worden aan dicriminatie of
mensenrechtenschendingen. Wat betreft de overige door verzoeker aangebrachte informatie
aangaande discriminatie door de Koerdische autoriteiten ten aanzien van minderheden in het
Noorden van Irak, stelt de Raad vast dat deze informatie slechts melding maakt van feiten die
zich in Mosul en in de provincie Ninawa hebben voorgedaan. Waar deze informatie melding
maakt van feiten gepleegd door de Koerdische milities, dient te worden opgemerkt dat deze
kaderen in hun poging tot gebiedsuitbreiding in de provincie Ninawa, ten oosten van Mosul. De
door verzoeker bijgebrachte informatie is derhalve niet van die aard dat zij afbreuk doet aan
de bestreden motieven, te meer daar verzoeker uitdrukkelijk aangaf dat hij in Suleymaniyah
geen problemen kende.
Derhalve toont verzoeker niet aan dat hij, ten einde aan zijn beweerde vervolging te
ontkomen, zich niet zou kunnen vestigen in Suleymaniyah, zodat dient aangenomen te
worden dat hij in zijn land van herkomst beschikt over een intern vluchtalternatief.
Het zorgvuldigheidsbeginsel legt het CGVS de verplichting op om de beslissing op een
zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de stukken
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van het dossier en de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker verklaringen aflegde bij de
Dienst Vreemdelingenzaken (verder: DVZ), een vragenlijst kon indienen en werd gehoord bij
het CGVS. Het CGVS heeft gebruik gemaakt van voormelde stukken en verzoeker kreeg
tijdens het gehoor de kans om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende
bewijsstukken neer te leggen. Verzoeker ondertekende zijn verklaringen bij DVZ en de
vragenlijst voor akkoord en hij, noch zijn raadsman, maakte opmerkingen betreffende het
gehoor bij het CGVS. De Commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoeker 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). Het zorgvuldigheidsbeginsel is, het hoger vermelde mede in acht
genomen, niet geschonden.
In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat in hoofde van
verzoeker is voldaan aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet
van 15 december 1980 en komt hij niet in aanmerking voor de vluchtelingenstatus.

4.1. Verzoeker voert de schending aan van de artikelen 48/4 en 48/5 van de voormelde wet
van 15 december 1980. Hij vraagt in ondergeschikte orde de toekenning van het statuut van
de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4.
Verzoeker betoogt dat hij na het incident van 24 december 2007 naar Suleymaniyah is
gevlucht. A., een vriend die hij via het smokkelen had leren kennen, heeft zich voor hem borg
gesteld. Verzoeker wijst erop dat deze borg voor zes maanden geldig is, onder verwijzing
naar de informatie die hij bij het verzoekschrift voegt. Hij stelt twee maanden in Suleymaniyah
te zijn gebleven, totdat hij een smokkelaar had gevonden voor zijn reis naar het buitenland.
Zijn vriend ging akkoord om zich borg te stellen tot verzoeker het land kon ontvluchten, maar
was niet bereid om dit langer te doen, hetgeen verzoeker ook zou hebben aangegeven bij het
CGVS. Verzoeker betoogt dat hij onmogelijk in Koerdistan kon blijven omdat hij na zes
maanden geen borg meer zou hebben en dan ook zou worden uitgewezen.
Hij doet gelden dat wanneer de vraag wordt gesteld naar een intern vluchtalternatief, men
dient na te gaan of dit alternatief redelijk is en of de regio toegankelijk is op praktisch en legaal
gebied. Verzoeker verwijst naar de rechtspraak van de Raad en stelt dat de subsidiaire
bescherming enkel kan worden geweigerd wanneer men redelijk kan denken dat de
kandidaat-vluchteling in een ander deel van het land kan blijven en aldaar geen risico loopt.
Verzoeker stelt dat hij geen familie heeft in Koerdistan en op niemand kan rekenen, behalve A.
Zijn legaal verblijf in Koerdistan zou helemaal niet zijn verzekerd daar deze persoon enkel
akkoord was om zich voor een korte duur borg te stellen. Verzoeker is slechts twee maanden
in Koerdistan gebleven, wat geen bewijs zou zijn dat hij in de toekomst een langere
verblijfsvergunning zou krijgen.
Hij beweert dat er discriminatie bestaat van de Koerdische autoriteiten in Noord-Irak tegen
minderheden, onder andere de Shebak minderheid, ter staving waarvan hij verwijst naar de
bijgebrachte informatie in bijlage bij het verzoekschrift.
Verzoeker stelt dat er dan ook geen redelijk vluchtalternatief bestaat in Koerdistan. Hij verwijst
naar de rechtspraak van de Raad aangaande de toestand in Centraal-Irak en stelt dat hij bij
een terugkeer een ernstig risico loopt op reële schade, met name de doodstraf of de
uitvoering ervan, ofwel mensonterende en vernederende behandelingen of straffen omwille
van het extreme geweld in Centraal-Irak, waarvan hij afkomstig is.

4.2. Uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat er in de noordelijke provincies
onder de daadwerkelijke controle van de KRG geen sprake is van een ernstige bedreiging van
het leven of de persoon van burgers als gevolg van willekeurig of veralgemeend geweld in het
geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict (administratief dossier, stuk
13: landeninformatie). De Raad stelt vast dat uit de door verzoeker bijgebrachte informatie
blijkt dat er in de gebieden onder de controle van de KRG gevallen van
mensenrechtenschendingen waren doch hij toont niet aan dat er ten aanzien van zijn
etnische gemeenschap sprake is van een systematische onderwerping aan
mensenrechtenschendingen of discriminatie. Daarom toont hij, het hoger bepaalde mede in
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acht genomen (zie sub 3.2), niet aan dat er in zijn hoofde in Noord-Irak elementen aanwezig
zijn die wijzen op het bestaan van een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel
48/4, §2 van de voormelde wet van 15 december 1980, zodat overeenkomstig artikel 48/5, §3
van voornoemde wet redelijkerwijze van hem kan worden verwacht dat hij in dat deel van het
land blijft. Derhalve dient hem de subsidiaire beschermingsstatus, de ongeloofwaardigheid
van zijn asielrelaas mede in acht genomen, 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 15 december 2008 door:

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

mevr. A. DE POOTER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 A. DE POOTER. W. MULS.


