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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 20.647 van 17 december 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
  Gekozen woonplaats:  X

 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 8 oktober
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 17 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 V. LETEN en van
attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
U, die verklaart de Irakese nationaliteit te bezitten, zou afkomstig zijn van Shaykhan en
zou woonachtig zijn geweest in het dorp Essiyan. U zou yezidi zijn. Er zouden zich in uw
regio een aantal incidenten hebben voorgedaan waarbij Yezidi’s werden aangevallen. In
2007 zou u, tijdens een schoolvakantie, met uw grootvader naar Sinjar zijn gegaan om
familie te bezoeken. Jullie zouden bij een verwant, (H.), hebben verbleven. De tweede
dag dat u hier was, op 14 augustus 2007, zou uw oom zijn omgekomen in een zware
bomaanslag waarbij 700 of 800 mensen zijn omgekomen. Onmiddellijk  na die aanslag
zou (H.) u hebben meegenomen naar Syrië. U zou dit niet hebben gewild, maar er zou
geen discussie mogelijk  zijn geweest. U zou ongeveer twee weken in Syrië zijn
gebleven en vervolgens naar Turkije zijn gebracht door (H.). Daar zou u drie maanden
en twintig dagen hebben verbleven. Vervolgens zou u naar België zijn doorgereisd. Op
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28 december 2007 zou u in België zijn aangekomen en diezelfde dag heeft u hier asiel
aangevraagd.
Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: een kopie
van uw identiteitskaart en kopies van de nationaliteitsbewijzen van uw vader en
grootvader.

B. Motivering
Vooreerst moet worden opgemerkt dat u onvoldoende zwaarwichtige elementen heeft
aangebracht waaruit kan worden geconcludeerd dat u Irak heeft verlaten uit een
gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève. Zo moet worden
vastgesteld dat u geen elementen aanhaalt die wijzen op een vrees voor
persoonsgerichte vervolging, zoals bepaald door de Vluchtelingenconventie. U haalt
uitsluitend incidenten aan waarbij u niet persoonlijk  betrokken was. Naast de aanslag in
Sinjar in augustus 2007 haalt u nog twee incidenten tussen moslims en yezidi’s aan in
Shaykhan en Bazan. U heeft geen weet van andere incidenten tussen yezidi’s en
moslims (CG p.11) en verklaart zelf geen persoonlijke bedreigingen of problemen te
hebben gehad (CG p.11). De concrete vluchtaanleiding die u aanhaalt, namelijk  de
aanslag waarbij uw grootvader om het leven zou zijn gekomen, kan evenmin worden
beschouwd als een voldoende ernstige aanwijzing dat u een gegronde vrees voor
vervolging in de zin van de Conventie van Genève hoeft te koesteren.
Bovendien moet worden opgemerkt dat u niet correct kan aangeven tijdens welke
schoolvakantie de aanslag plaatsvond waardoor u Irak moest verlaten. U verklaart dat u,
omwille van uw vertrek uit Irak, uw eerste middelbaar niet heeft kunnen beëindigen. U
zou immers tijdens de twee weken vakantie halverwege het schooljaar samen met uw
grootvader naar Sinjar zijn gegaan. Omdat daar de aanslag plaatsvond en u naar Syrië
moest vluchten, kon u niet terugkeren naar school en uw eerste middelbaar beëindigen.
Het is in dit verband bevreemdend dat u niet kan aangeven wanneer deze vakantie
plaatsvond (CG p.3-4). Uit onze informatie blijk t immers dat de aanslag plaatsvond in
augustus, dus tijdens de zomervakantie, tussen twee schooljaren in. Het is des te meer
opmerkelijk  dat u, wanneer u wordt gevraagd naar de datum van de aanslag, die wel
correct kan aangeven, namelijk  14 augustus 2007. Het is bijgevolg uitermate
bevreemdend dat u verklaart dat u uw schooljaar niet heeft kunnen voltooien omdat de
aanslag plaatshad tijdens de twee weken vakantie halverwege het schooljaar (CG p.3).
Het feit dat u, die nog naar school ging tot uw vertrek uit Irak, niet correct kan aangeven
tijdens welke vakantie u Irak heeft verlaten, is uiterst bevreemdend. Het doet
vermoedens rijzen dat u Irak heeft verlaten op een ander tijdstip dan het tijdstip dat u
aangeeft, zijnde augustus 2007. Bij confrontatie kan u geen afdoende verklaring geven.
U verklaart alleen dat u niet weet in welke periode de vakantie waarin de aanslag
plaatsvond, viel (CG p.12). Daarnaast is het zeer bevreemdend dat u niet weet dat er
tegelijkertijd met de aanslag in Siba Shaykh Khadri ook in een ander dorp een
bomaanslag was (CG p.9). Uit onze informatie blijk t dat er op twee plaatsen gelijk tijdig
bomaanslagen plaatsvonden. Ook al bent u onmiddellijk  na de aanslag gevlucht, toch is
het opmerkelijk  dat u hiervan niet op de hoogte bent, temeer daar het om de aanleiding
van uw vlucht uit Irak gaat.
Verder dient te worden opgemerkt dat u uitermate vaag blijft over uw vluchtroute naar
België. U verklaart dat u dertien dagen in een huis in Syrië hebt verbleven, samen met
verwanten, maar u heeft geen idee waar dat was. U kan evenmin zeggen of dit in een
stad of in een dorp was (CG p.8). Vervolgens zou u drie maanden en twintig dagen in
een stad in Turkije hebben verbleven, maar u heeft evenmin een idee wat de naam van
die stad is. U zou hier nochtans buiten zijn gekomen om naar winkels te gaan (CG p.9).

Uit dit alles dient te worden besloten dat u er niet in bent geslaagd een gegronde vrees
voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk  te maken.
U bent afkomstig van Centraal-Irak. Uit een grondige analyse van de actuele situatie in
Irak blijk t dat er in Centraal-Irak een reëel risico bestaat van ernstige bedreiging van het
leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van
een internationaal of binnenlands gewapend conflict (art 48/4§2 c van de gecoördineerde
Vreemdelingenwet). Gezien uw afkomst uit Centraal-Irak, uw positie en situatie in Irak,
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uw hoedanigheid van burger en het tekort aan bescherming en een reëel binnenlands
vluchtalternatief geloofwaardig worden geacht, wordt u rekening houdend met de actuele
situatie in Centraal-Irak de status van subsidiaire bescherming toegekend.
Tot slot moet worden opgemerkt dat de documenten die u heeft voorgelegd ter
ondersteuning van uw asielaanvraag niet van die aard zijn dat ze bovenstaande
appreciatie van uw dossier kunnen 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. U
komt, op basis van de elementen uit uw dossier, wel in aanmerking voor subsidiaire
bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

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 haalt de vijf criteria van de Vluchtelingenconventie aan inzake vervolging. Hij
is het niet eens met de appreciatie van de commissaris-generaal en stelt dat er wel degelijk
sprake is van een persoonsgerichte vervolging daar de aanslag van 14 augustus 2007 gericht
zou zijn geweest tegen de Yezidi gemeenschap waarvan verzoeker deel uitmaakt. Verzoeker
stelt vervolgd te worden op basis van zijn etnische origine.

3.2. Daargelaten de vaststelling dat Vluchtelingenconventie geen directe werking heeft,
blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker zich beroept op de schending van de materiële
motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt
in dat een administratieve rechtshandeling, in casu 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. 
De bestreden beslissing stelt dat verzoeker geen elementen aanhaalt die wijzen op een vrees
voor een persoonsgerichte vervolging, in acht genomen dat hij verklaarde geen persoonlijke
problemen of bedreigingen te hebben ontvangen (administratief dossier, stuk 3, p.11).
Verzoeker brengt tot op heden geen elementen bij die wijzen op een persoonlijke en
individuele vervolging en weerlegt voormelde vaststelling derhalve niet concreet.
De bestreden beslissing merkt tevens op dat verzoeker niet correct kon aangeven tijdens
welke schoolvakantie de aanslag plaatsvond ten gevolge waarvan hij Irak diende te verlaten,
waaruit afgeleid wordt dat er een vermoeden is dat verzoeker Irak verliet op een ander tijdstip
dan augustus 2007. Tevens wordt gesteld dat hij niet op de hoogte is van een aanslag in een
ander dorp en op hetzelfde moment en uitermate vaag was omtrent zijn vluchtroute naar
België. Voormelde elementen van de bestreden beslissing worden niet weerlegd en zijn
bijgevolg niet- betwist en vaststaand.
Wat betreft de door verzoeker aangehaalde documentatie met betrekking tot de moeilijke
situatie van de Yezidi, merkt de Raad op dat de loutere verwijzing naar algemene rapporten
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en een aantal vaststellingen van internationale mensenrechtenorganisaties niet volstaat om
aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk individueel wordt bedreigd en
vervolgd. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.
De bestreden motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en wordt niet
dienstig weerlegd en wordt derhalve door de Raad tot de zijne gemaakt.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

4. Krachtens de bestreden beslissing werd aan verzoeker de subsidiaire
beschermingsstatus toegekend. De in het administratief dossier aanwezige informatie en de
algemeen bekende gegevens inzake Irak in acht genomen, wordt de toekenning van de
subsidiaire beschermingsstatus door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen bevestigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus, door Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen toegekend aan de verzoekende partij op 17 september 2008, wordt bevestigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 17 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.


