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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 20.731 van 18 december 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van 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 7 augustus
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 28 juli 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 NIJVERSEEL
loco advocaat S. MICHOLT 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 Koerd afkomstig uit Zakho in
Noord-Irak. U diende een eerste asielaanvraag in op 10 juni 2005. Deze aanvraag werd
ontvankelijk  verklaard door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op 8 juli 2005. Op 29
augustus 2005 werd u gehoord door het Commissariaat-generaal (CGVS). Op 30
augustus 2005 nam het CGVS een beslissing van weigering van de hoedanigheid van
vluchteling aangezien de door u ingeroepen elementen van vrees geen enkele band
houden met de criteria van de Vluchtelingenconventie. Op 14 september 2005 tekende
u beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad Voor Vreemdelingenbetwistingen.
Omdat u niet verscheen, noch vertegenwoordigd werd op de zitting van 14 maart 2007
werd vermoed dat u afstand deed van uw beroep en werd er op 20 maart 2007 een
negatieve beslissing genomen. Op 18 april 2007 ging u hiertegen in beroep bij de Raad
van State. U keerde niet terug naar Irak. In plaats hiervan reisde u in november 2007
naar Noorwegen. Op 23 november 2007 diende u er een asielaanvraag in. In het kader
van de Dublin-overeenkomst werd u op 29 februari 2008 overgebracht naar België. Op 5
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maart 2008 vroeg u een tweede keer asiel aan in België. U baseerde zich volledig op
dezelfde feiten als die van uw eerste asielaanvraag. Op 13 mei 2005 was u samen met
uw vriend (R.) uitgenodigd voor de thee bij uw vriend (M.). Diens broer was peshmerga
(Koerdische strijder) en was tijdens het bezoek zijn wapen aan het schoonmaken toen
er een schot afging. Uw vriend (R.) werd in de borst getroffen. Na dit ongeval werd u door
de familieleden van (R.) ervan beschuldigd deze laatste te hebben vermoord. Enkele
dagen later besloot u het land te verlaten en naar Europa te vluchten. In het kader van
uw tweede asielaanvraag haalde u als bijkomende element aan dat u nog steeds door
de familieleden van (R.) wordt gezocht.

B. Motivering
Er dient te worden opgemerkt dat u de hoedanigheid van vluchteling door het
Commissariaat-generaal (CGVS) niet kan worden toegekend, dit omwille van
onderstaande redenen.
U verklaarde uw tweede asielaanvraag te baseren op dezelfde feiten als die van uw
eerste asielaanvraag (zie gehoorverslag CGVS, p. 2 en p. 3). Deze eerste asielaanvraag
werd evenwel afgewezen omdat de door u ingeroepen elementen van vrees geen enkele
band houden met de criteria van de vluchtelingenconventie, zijnde een vrees voor
vervolging op basis van uw nationaliteit, etnie, godsdienst, politieke overtuiging of het
behoren tot een bepaalde sociale groep. De door u aangehaalde elementen, vrees voor
vervolging omdat u de schuld in de schoenen wordt geschoven voor een spijtig ongeval
met de dood tot gevolg, behoren volledig tot de gemeenrechtelijke sfeer. Het nieuwe
element dat u in kader van uw tweede asielaanvraag aanhaalt, namelijk  het feit dat u op
heden nog steeds zou worden gezocht door de familieleden van (R.) (zie gehoorverslag
CGVS, p. 3) is niet van aard om bovenstaande vaststellingen in positieve zin te wijzigen
daar het geen afbreuk doet aan bovenstaande appreciatie.
Voorts wenst het Commissariaat-generaal op te merken dat uit een analyse van de
situatie in Irak blijk t dat er op dit ogenblik in Noord-Irak geen reëel risico van ernstige
schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet bestaat. Zoals blijk t uit
de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan u een kopie in
het administratief dossier aantreft, is de situatie 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 veralgemeend, willekeurig geweld in het geval van een internationaal of
binnenlands gewapend conflict.
Tot slot dient nog opgemerkt dat u geen enkel document neerlegt dat toelaat uw
identiteit, afkomst nationaliteit of reisweg te verifiëren.

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
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asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van de artikelen 48/3 en 69
van de voormelde wet van 15 december 1980, alsook van de materiële motiveringsplicht. Hij
volhardt in zijn vluchtrelaas, zoals uiteengezet ten aanzien van het Commissariaat-generaal
voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder: CGVS). Volgens verzoeker weigert de
bestreden beslissing ten onrechte zijn tweede asielaanvraag op grond van het feit dat tijdens
de eerste asielaanvraag geoordeeld werd dat zijn vluchtmotieven tot de gemeenrechtelijke
sfeer behoren en aldus niet onder de Conventie van Genève ressorteren. Hij betoogt dat hij
geen beroep kon doen op de autoriteiten gezien deze niet in staat zijn om ten aanzien van de
eerwraak van de familie van R. de nodige bescherming te bieden, onder meer als gevolg van
de politieke en publieke problemen van corruptie en geweld in Noord-Irak. Hierbij verwijst
verzoeker naar een Algemeen Ambtsbericht van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse
Zaken van juni 2008, waaruit blijkt dat moorden omwille van erewraak in verschillende delen
van Irak voorkomen, ook in KRG-gebied. Volgens verzoeker zouden de autoriteiten geen
inspanningen hebben geleverd om tussen te komen. De bedreiging van de familie van R. is
volgens hem tot op de dag van vandaag actueel, waardoor hij nog steeds niet kan terugkeren
naar Irak.

3.2. De Raad stelt vast dat artikel 69 van de voormelde wet van 15 december 1980 bij wet
van 15 september 2006 werd opgeheven, waardoor dit onderdeel van het middel niet dienstig
kan worden aangevoerd.
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 Commissaris-generaal gaat, om zich een juist beeld te vormen van de situatie waarin de
vreemdeling zich bevindt op het tijdstip van zijn vluchtelingenverklaring, alle objectieve
gegevens na die hij nodig heeft om zijn beslissing te kunnen nemen. Bij de beoordeling van
de zaak houdt hij rekening met alle feitelijke elementen, ook met deze welke resulteren uit
verklaringen afgelegd bij vroegere asielaanvragen. Geen enkele wetsbepaling verbiedt
immers dat, in het kader van een meervoudige asielaanvraag, uitspraak wordt gedaan op
basis van gegevens die in het kader van eerdere asielaanvragen bekend waren en zich
dusdanig in het administratief dossier bevinden.
In casu oordeelde het CGVS in het kader van verzoekers eerste asielaanvraag dat de door
hem aangevoerde problemen, met name het feit dat hij valselijk beschuldigd zou worden van
doodslag van één van zijn vrienden, van gemeenrechtelijke aard zijn en niet onder één van de
criteria van de Conventie van Genève ressorteren. Tevens werd opgemerkt dat er geen
geloof kan worden gehecht aan dit relaas, gelet op het feit dat (i) hij voor de Dienst
Vreemdelingenzaken niet vermeldde dat de vader van zijn vriend bij de Asayesh zou werken
(ii) hij niet aannemelijk maakt waarom hij zijn onschuld niet zou kunnen aantonen (iii) er
volgens zijn verklaringen geen bemiddelingspogingen ondernomen zijn vanuit zijn familie,
hetgeen indruist tegen de gewoonten in verzoekers streek van herkomst (iii) zijn
voorgehouden identiteit, nationaliteit, afkomst en afgelegde reisweg en niet geverifieerd
kunnen worden bij gebrek aan enig begin van bewijs. Verzoeker baseert zijn tweede
asielaanvraag op geheel dezelfde feiten en geeft zelf aan dat hij niet over nieuwe elementen
beschikt, waarbij hij louter benadrukt dat hij nog steeds gezocht wordt, zowel door de politie
als door de familie van zijn vriend (administratief dossier, map tweede aanvraag, stuk 3, p.2;
stuk 8, nr.36), hetgeen door de bestreden beslissing terecht onvoldoende wordt geacht om
afbreuk te doen aan bovenstaande vaststellingen omtrent zijn eerste asielprocedure.
De Raad merkt tevens op dat verzoeker incoherente verklaringen aflegde waar hij tijdens zijn
eerste asielaanvraag aangaf dat zijn documenten thuis lagen (administratief dossier, map
eerste aanvraag, stuk 5, p.3), terwijl hij thans voor het CGVS verklaart dat hij deze kwijt raakte
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bij de reisagent (administratief dossier, map tweede aanvraag, stuk 3, p.2), hetgeen zijn
geloofwaardigheid verder ondermijnt.
Een verwijzing naar de algemene situatie in Noord-Irak is geenszins dienstig om in concreto
een persoonlijke vrees voor vervolging aan te tonen. De Raad merkt tevens op dat het door
verzoeker geciteerde Ambtsbericht handelt over moord omwille van eerwraak waarbij de
dader de eer van de familie beoogt te herstellen door het ongewenste gedrag van een
meestal vrouwelijk lid van de eigen familie te bestraffen, alsook omtrent de maatregelen die in
het KRG-gebied werden genomen ter bestrijding en voorkoming van geweld tegen vrouwen.
Dit document heeft derhalve geen betrekking op de door verzoeker voorgehouden problemen
en is bijgevolg niet dienstig.
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.
De materiële motiveringsplicht wordt niet geschonden door de bestreden beslissing.
Het eerste middel is ongegrond.

4.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/4, §2 en
69 van de voormelde wet van 15 december 1980, alsook van de formele motiveringsplicht en
het proportionaliteitsbeginsel.
Hij stelt dat aan zijn identiteit en afkomst door de bestreden beslissing niet getwijfeld wordt
gezien dit element hierin niet vermeld wordt.
Verzoeker betoogt dat het tot op heden niet zeker is dat hij niet het slachtoffer kan worden van
het willekeurig geweld door de Turkse aanvallen in Noord-Irak. Hij verwijst naar een artikel in
de krant “Le Soir” omtrent de aanvallen in december 2007 en een rapport van “OZAR” uit
2006 aangaande de gevechten tussen de PKK en de Turkse machten. Uit informatie van
Cedoca van maart 2008 zou blijken dat Turkije eind februari 2008 een grondinvasie hield in
Noord-Irak, waarvan de impact ten aanzien van de gewonde burgerbevolking niet mag
onderschat worden. Er zouden bovendien geen cijfers van onafhankelijke bronnen
beschikbaar zijn omtrent doden en gewonden.
Verzoeker werpt op dat Turkije nog steeds een dreiging uit ten aanzien van dit gebied en dat
zij opnieuw kunnen binnenvallen, dit in een grotere operatie. Er is dus volgens hem zeker een
kans dat hij slachtoffer wordt van een risico op foltering of onmenselijke of vernederende
behandeling wanneer een aanval van Turkije hem raakt.
Ter ondersteuning van zijn stelling dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin
van artikel 48/4, §2, c van de voormelde wet als gevolg van de Turkse aanvallen verwijst
verzoeker naar diverse algemene rapporten en berichten, waaruit hij afleidt dat er ieder
moment sektarisch geweld kan losbarsten en een terugkeer derhalve niet veilig is.

4.2. Met betrekking tot de door verzoeker aangevoerde schending van artikel 69 van de
voormelde wet van 15 december 1980 kan dienstig verwezen worden naar hetgeen hierover
sub 3.2 werd uiteengezet.
De Raad merkt op dat de formele motiveringsplicht tot doel heeft 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 kan afgeleid worden dat verzoeker in wezen opnieuw de schending
van de materiële motiveringsplicht aanvoert.
Dat de bestreden beslissing niet zou twijfelen aan verzoekers identiteit en afkomst mist
feitelijke grondslag gezien de Commissaris-generaal wel degelijk aangeeft niet in de
mogelijkheid te zijn om deze gegevens te verifiëren bij gebrek aan enig begin van bewijs
dienaangaande.
Voor zover verzoeker zijn vraag om subsidiaire bescherming baseert op dezelfde feiten welke
de grondslag vormen van zijn asielrelaas, dient te worden gewezen op de vastgestelde
ongeloofwaardigheid van dit relaas (zie sub 3.2).
In het verzoekschrift wordt aangevoerd dat verzoeker bij terugkeer naar Noord-Irak een reëel
risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c van de voormelde wet van



      RvV X/ Pagina 5 van 6

15 december 1980 omwille van het willekeurig geweld door de Turkse aanvallen in het gebied.
De Raad merkt op dat verzoeker tijdens het gehoor voor het CGVS van 24 juli 2008 echter
aangaf dat de Koerdische regio een rustig gebied is en zijn vrees om terug te keren gegrond
is op zijn persoonlijke problemen (administratief dossier, map tweede aanvraag, stuk 3, p.3).
De door verzoeker aangehaalde berichtgeving dateert bovendien van 2006 en 2007 en is
derhalve niet dienstig ter weerlegging van de recentere informatie van maart 2008 waarop de
bestreden beslissing zich baseert (administratief dossier, map tweede aanvraag, stuk 11:
“landeninformatie”) om terecht te besluiten dat de situatie in de noordelijke provincies van Irak,
onder de daadwerkelijke controle van de KRG, op dit ogenblik niet van die aard is dat er voor
burgers sprake kan zijn van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg
van veralgemeend, willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands
gewapend conflict. Hoewel dit Cedoca-rapport inderdaad melding maakt van een Turkse
aanval in Noord-Irak in februari 2008, dient te worden opgemerkt dat in dezelfde paragraaf van
het document tevens wordt vermeld dat deze aanval relatief snel, na acht dagen, werd
beëindigd en duidelijk werd dat het offensief veel kleinschaliger was dat aanvankelijk werd
voorgehouden.
Verzoekers argumentatie omtrent mogelijke aanvallen vanuit Turkije in de toekomst is
geenszins dienstig gezien het louter speculatieve beweringen betreffen.
Een schending van de motiveringsplicht kan niet worden aangenomen.
Een schending van het proportionaliteitsbeginsel kan evenmin worden volgehouden
aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de
motieven waarop zij gebaseerd is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301; RvS 18 april 1997,
nr. 65.919).
Gelet op het voorgaande kan de subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend aan
verzoeker.
Het tweede middel is ongegrond.

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 18 december 2008 door:

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

mevr. A. DE POOTER,   toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,
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 A. DE POOTER       W. MULS.


