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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 2172 van 28 september 2007
in de zaak X/ IVde kamer

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, van Iraakse nationaliteit, op 21 maart 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 7 maart 2007.

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 24 augustus 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald
op 19 september 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. MICHOLT en
van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:
“Op basis van de elementen in uw dossier heb ik beslist de  die u op 23 december 2004
door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd toegekend, in
te trekken. Op de volgende pagina’s vindt u de motieven waarop mijn beslissing berust.
De Dienst Vreemdelingenzaken krijgt een kopie van deze beslissing.

 (…)
 Mijn beslissing berust op de volgende motieven:

U, die verklaart de Irakese nationaliteit te bezitten, zou afkomstig zijn van Diwaniya. U zou
een sjiiet zijn van Arabische origine. U zou een student en vertegenwoordiger zijn
geweest van de X en X. In 1993 zou uw naam zijn doorgegeven aan de autoriteiten en
zou u zijn gearresteerd. U zou tot een levenslange gevangenisstraf zijn veroordeeld maar
toch na enkele maanden zijn vrijgekomen door een amnestieregeling. U zou echter niet
hebben voldaan aan de voorwaarden die waren gesteld in deze regeling, maar door
smeergeld te betalen kon u bekomen dat u met rust werd gelaten. In 1999 werd X
vermoord. Hierna werd u door de autoriteiten gezocht. U zou een jaar in Syrië en
vervolgens anderhalf jaar in Erbil hebben gewoond. In 2001 zou u ter dood zijn
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veroordeeld. Vervolgens zou u naar België zijn gereisd. U zou hier zijn aangekomen op 4
februari 2002 en asiel hebben aangevraagd op 5 februari 2002.
Na de val van het regime van Saddam Hussein verklaarde u nog steeds een gegronde
vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève te koesteren. U verklaart
vrees te hebben ten opzichte van de Amerikanen. Zij zouden religieuze personen viseren.
Bovendien zou u, gezien uw positie, verplicht zijn uw mening tegenover de bezetting te
verkondigen. Aangezien u tegen de bezetting bent, zou u dit dus publiekelijk moeten
verkondigen. U zou dit bovendien al hebben gedaan op het internet en op een
televisiezender uit Dubai. U zou eveneens de aanhangers van Saddam vrezen omwille van
uw vroegere problemen en de soennieten in het kader van het sektarische conflict in Irak.
Tot slot heeft u ook vrees omwille van de algemene veiligheidssituatie in Irak.
U werd door het Commissariaat-generaal gehoord op 7 mei 2002, op 8 april 2004 en op
27 september 2004. Bij de beslissing op 22 december 2004 meende het
Commissariaat-generaal u de status van vluchteling te kunnen toekennen. U werd op 14
november 2006 opnieuw gehoord op het Commissariaat-generaal, bijgestaan door een
tolk die de taal Arabisch machtig is, van 9.15 uur tot 10.40 uur.
Er dient te worden vastgesteld dat er na uw erkenning als vluchteling nieuwe elementen
zijn opgedoken waaruit blijkt dat u bent teruggekeerd naar Irak. Door terug te keren naar
Irak ondermijnt u uw eigen bewering als zou u in Irak een gegronde vrees voor vervolging
in de zin van de Conventie van Genève hoeven te koesteren. Uw bewering dat u nood
heeft aan internationale bescherming omwille van uw vrees in Irak, valt immers niet te
rijmen met het feit dat u vrijwillig bent teruggekeerd naar Irak. Zo blijkt, uit informatie
waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het
administratief dossier is gevoegd, dat in uw reisdocument voor vluchtelingen (nr. A
1930269, afgegeven door arrondissementele administratie Brussel Hoofdstad op
31/3/05, geldig tot 30/3/07) in- en uitreisstempels staan voor Irak van de post
Shalamsheh dd.28 januari 2006 en van de post Mehran dd.17 februari 2006. Bovendien
zou u twee maal een visum hebben gekregen van de Irakese ambassade te Brussel,
eenmaal in 2005 en eenmaal in 2006.
Geconfronteerd met deze vaststellingen tijdens het gehoor dd. 14/11/06 beweert u dat u
helemaal niet bent teruggekeerd op Irakees territorium. U ontkent pertinent in Irak te zijn
geweest (CG p.2, 6). De aanwezigheid van de in- en uitreisstempels in uw reisdocument
verklaart u door te zeggen dat ze er zijn ingezet omdat u in ‘de vrijhandelszone’ bent
geweest (CG p.3). Volgens uw verklaringen bent u in 2006 éénmaal op de grenspost van
Mehran geweest en in 2005 éénmaal in de vrijhandelszone van Shalamsheh (CG p.4-5). U
beweert dat dit echter vrijhandelszones zijn die niet tot het Irakese grondgebied behoren.
U beweert dat u ook vanuit deze grensposten niet de grens met Irak hebt overgestoken.
Deze uitleg is echter geen afdoende verklaring. Ten eerste blijkt uit de informatie
waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het
administratief dossier is gevoegd dat uw bewering dat deze posten vrijhandelszones zijn,
niet correct is. Het zijn gewone grensposten tussen Iran en Irak. Het feit dat uw paspoort
een in- en uitreisstempel van Irak van deze posten bevat, laat niet anders toe dan te
besluiten dat u Irak bent in- en uitgereisd. Hierbij moet worden opgemerkt dat uw
verklaring niet alleen niet afdoende is, maar integendeel doet vermoeden dat u de
Belgische autoriteiten tracht te misleiden door foutieve informatie te geven.
Bovendien moet worden vastgesteld dat de data die u tijdens het gehoor dd.14/11/2006
heeft opgegeven niet overeen komen met de data van de stempels die in uw
reisdocument staan. U beweert dat u in 2006 in Mehran bent geweest en in 2005 in
Shalamsheh (CG p.4-5).  Van Shalamsheh kan u niet verder preciseren wanneer in 2005 u
er was. Van Mehran beweert u dat het ongeveer vier of vijf maanden voor het gehoor
was, dus circa juni of juli 2006. Het feit dat de data die u opgeeft niet overeenkomen met
de data in het paspoort waarvan wij op de hoogte zijn, doet ernstige twijfels rijzen over
de oprechtheid van uw verklaringen. Immers, u beweert dat u slechts één keer in de
grenspost van Mehran bent geweest, waardoor mag worden verwacht dat u dit toch
juist kan situeren in de tijd (CG p.5).
Eveneens moet worden vastgesteld dat u opvallend vaag blijft over de periodes van uw
aanwezigheid binnen deze zones. Over uw verblijf in de vrijhandelszone van Salamsheh
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kan u alleen zeggen dat het in 2005 was. U kan zelfs niet bij benadering zeggen wanneer
in 2005.  Over de duur van uw verblijf herinnert u zich alleen dat u er nogal lang bleef. U
weet alleen dat het langer was dan uw verblijf in Mehran (CG p.5). Over Mehran kan u
niets meer zeggen dan dat u er een week of tien dagen zou zijn geweest (CG p.4).
Vervolgens moet worden opgemerkt dat, hoewel u nu beweert niet naar Irak te zijn
teruggekeerd, u op de Belgische ambassade te Teheran heeft verklaard dat u naar Irak
bent teruggekeerd om uw dochter te bezoeken (zie antwoorddocument IR2006-113w).
Indien u daadwerkelijk alleen maar naar de vrijhandelszones zou zijn gegaan, kan worden
verwacht dat u dit ook op de ambassade zo zou hebben vermeld. Zelfs al zou er sprake
zijn van een misverstand in de termen Irak en een vrijhandelszone aan de grens met Irak,
dan nog blijven komen beide verklaringen niet overeen. Aangezien u de op de ambassade
verklaarde dat u uw dochter ging bezoeken en u op het Commissariaat-generaal met geen
woord over uw dochter rept. U beweerde hier wel dat het doel van uw reizen naar de
vrijhandelszones was om uw familie te ontmoeten. Onder alle familieleden die u aanhaalt,
geeft u nergens uw dochter op (CG p.4, 5-6). Dergelijke onsamenhangende verklaringen
doen nogmaals ernstige twijfels rijzen over de oprechtheid van uw verklaringen en doen
vermoeden dat u doelbewust uw verklaringen heeft aangepast.
Daarnaast moet worden opgemerkt dat u, door twee maal een visum aan te vragen bij de
Irakese ambassade, duidelijk een intentie heeft getoond om terug te keren naar Irak. Het
feit dat u zes maanden na het bekomen van de vluchtelingenstatus de intentie vertoont
om naar Irak terug te gaan, rijzen er ernstige twijfels over de door u ingeroepen vrees
voor vervolging in de zin van de Conventie. Uw verklaring dat u niet wist dat het niet
toegelaten was terug te gaan naar Irak, is ongeloofwaardig. Vooreerst vloeit dit
logischerwijze voort uit het Vluchtelingenverdrag dat men niet terugkeert naar het land
waar men vervolging vreest. Vervolgens blijkt dat u ongeveer één jaar later nog een
tweede keer een visum heeft aangevraagd. Bovendien geeft u ook hieromtrent zeer
ontwijkende antwoorden die de oprechtheid van uw verklaringen in twijfel trekken. Zo
beweert u dat u zich maar één visumaanvraag kan herinneren (CG p.6-7). Het is toch wel
uiterst bevreemdend dat u zich dit niet zou kunnen herinneren.
Uit een analyse van de situatie in Irak blijkt dat er op dit ogenblik in Centraal-Irak een reëel
risico van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet
bestaat. Deze vaststelling volstaat niet om u de status van subsidiaire bescherming toe te
kennen. U houdt zichzelf het profiel voor van een religieus en aldus ook politiek
vertegenwoordiger van as-Sadr en as-Sistani (CG TG dd.08/04/2004 p.2,6,12,23).
Omwille van dit profiel vreest u vervolging in Irak. Door terug te keren naar Irak
ondermijnt u de gegrondheid van uw ingeroepen vrees ten opzichte van Irak. Aldus
maakt u het onmogelijk om een correct beeld te vormen van uw huidige positie in Irak,
van de mogelijkheid voor u tot het bekomen van bescherming in uw land van herkomst
of om te besluiten dat u als burger kan worden beschouwd.
Tot slot moet worden opgemerkt dat u geen documenten kan voorleggen ter staving van
uw beweringen. U verklaart dat uw reisdocument is gestolen en u legt hieromtrent een
proces-verbaal voor. U kan geen andere documenten, noch een kopie van uw
reisdocument voorleggen.  Het enige document dat u kan voorleggen is uw nieuw
reisdocument.  Dit vermag echter niet bovenstaande appreciatie van uw dossier te
wijzigen. Het feit dat dit reisdocument blanco is, toont immers niet aan dat u eerder niet
naar Irak bent teruggekeerd."

1. Verzoeker stelt dat de rechten van verdediging zijn geschonden doordat de
informatie van het CEDOCA geen kopie bevat van zijn Iraakse visums, noch van
de in- en uitreisstempels waarnaar wordt verwezen in de bestreden beslissing en
in het document van CEDOCA zelf. Hij betoogt dat het dossier onvolledig is
aangezien er geen e-mail en outprint van het telefonisch gesprek met de eerste
Secretaris en Consul van de Belgische ambassade te Teheran in het administratief
dossier zit. Verzoeker meent dat de Raad geen beslissing kan nemen op basis van
het dossier en verzoekt het Commissariaat-generaal te bevelen de ontbrekende
stukken voor te leggen.
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2. Verweerder stelt dat de informatie betreffende de twee visa die verzoeker kreeg
van de Iraakse ambassade te Brussel en het feit dat in zijn reisdocument in- en
uitreisstempels stonden voor Irak van de post Shalamcheh van 28 januari 2006 en
van de post Mehran van 17 februari 2006, gebaseerd is op informatie die via
CEDOCA verkregen werd van een onafhankelijke, betrouwbare en objectieve
bron, namelijk de Belgische ambassade. Verweerder wijst erop dat verzoeker
geenszins tegenspreekt dat hij daadwerkelijk een visum heeft aangevraagd bij de
Iraakse ambassade te Brussel en dat hij zelf uitdrukkelijk te kennen geeft in zijn
verzoekschrift dat hij daar twee maal een visum aanvroeg. Verzoeker ontkent of
weerlegt evenmin dat hij in Mehran en Shalamcheh is geweest.

3. Inzake verzoekers vraag om het Commissariaat-generaal te bevelen de nodige
stukken over te leggen, heeft de Raad bij beschikking van 20 juli 2007,
overeenkomstig artikel 39/62 van de voormelde wet van 15 december 1980, het
Commissariaat-generaal verzocht de bladzijden met stempels over te leggen en
indien zij in de onmogelijkheid zou zijn om dit te doen, de Raad in kennis te
stellen van de redenen van deze onmogelijkheid (rechtsplegingdossier, stuk 7). Uit
het antwoord van verweerder blijkt dat het Commissariaat-generaal wegens
mailproblemen in de onmogelijkheid verkeert om de betreffende documenten voor
te leggen (rechtsplegingdossier, stuk 8). Dit doet echter geen afbreuk aan de
beschikbare informatie in het administratief dossier aangezien deze informatie,
met name de omschrijving van de visa en de stempels in verzoekers
reisdocument, werd medegedeeld door de eerste Secretaris en Consul van de
Belgische ambassade te Teheran, wiens objectiviteit en onafhankelijkheid
vaststaat. 

1. Verzoeker roept de schending in van artikel 57/6 van de voormelde wet van 15
december 1980 en van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen, doordat hij nooit op de hoogte werd
gesteld van de motivering op basis waarvan hij werd erkend als vluchteling.

2. Volgens verweerder bepaalt het tweede lid van artikel 57/6 dat enkel de
beslissingen tot weigering van de erkenning of van de bevestiging van de
hoedanigheid van vluchteling, zomede deze tot intrekking tot de hoedanigheid
worden omkleed met redenen met vermelding van de omstandigheden van de
zaak, zodat de schending ervan niet dienstig kan worden ingeroepen.

3. De in de wet van 29 juli 1991 voorgeschreven uitdrukkelijke motiveringsplicht
heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de
administratieve overheid een beslissing heeft genomen, zodat de rechtzoekende
kan oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij
beschikt. De beslissing waarbij de hoedanigheid van vluchteling werd toegekend
maakt niet het voorwerp uit van onderhavig geding, het middel is derhalve niet
dienstig.

1. Verzoeker stelt dat de formele motiveringsplicht is geschonden. Hij beweert dat
het eerder een beëindiging (cessation) van de vluchtelingenstatus betreft dan een
intrekking, aangezien de bestreden beslissing enkel betrekking heeft op zijn
gedrag na de erkenning.

2. Verweerder verwijst naar artikel 57/6, 2°bis van de Vreemdelingenwet, dat stelt
dat de Commissaris-generaal bevoegd is om de hoedanigheid van vluchteling in te
trekken ten aanzien van de vreemdeling wiens persoonlijk gedrag er later op wijst
dat hij geen vervolging vreest, wat in casu het geval is aangezien verzoeker tot
twee maal toe is teruggekeerd naar zijn geboorteland nadat hij werd erkend als
vluchteling.

3. Het toenmalige artikel 57/6, 2°bis van voormelde wet van 15 december 1980,
dat uitdrukkelijk werd vermeld in de bestreden beslissing, bepaalt dat “de
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Commissaris-generaal bevoegd is om de hoedanigheid van vluchteling in te
trekken (…) ten aanzien van de vreemdeling wiens persoonlijk gedrag later erop
wijst dat hij geen vervolging vreest”. Verzoekers stelling dat het een beëindiging
van de vluchtelingenstatus betreft en de daaruit volgende schending van de
formele motiveringsplicht kan derhalve niet worden aangenomen.

1. Verzoeker voert de schending aan van de materiële motiveringsplicht. Hij verwijst
naar de richtlijnen van het UNHCR van 10 februari 2003 over artikel 1, c, van de
Conventie van Genève van 28 juli 1951.
Verzoeker beweert dat de grensposten van Mehran en Salamcheh kunnen worden
betreden door mensen die de grens met Iran en Irak oversteken, zonder dat men
respectievelijk de grens met Irak en Iran dient over te steken. Deze grenszones
vormen een ‘vrijhandelszone’ en is een gekende ontmoetingsplaats van
familieleden van Irak en Iran, wat verzoeker ook aangaf in de verhoren van 14
november 2006. Uit de informatie van het CEDOCA blijkt volgens verzoeker dat
er een dergelijke onofficiële zone bestaat waar de gebruikelijke grensbepalingen,
zoals het zetten van stempels, niet gelden.
Verzoeker stelt nooit voor de Belgische ambassade te Iran te hebben verklaard dat
hij zijn dochter in Irak heeft opgezocht. Hij had haar willen opzoeken, maar kon
dit niet door zijn situatie en problemen die hij kent in Irak.
Verzoeker volhardt dat alle in- en uitreisstempels van Iran zijn en dat het
Commissariaat-generaal geen enkel objectief bewijs levert voor dat er in- en
uitreisstempels met Irak in het paspoort van verzoeker zouden staan. Volgens
verzoeker kloppen de datums op pagina’s twee en drie met betrekking tot de in-
en uitreisstempels niet. Hij is hiervoor de nodige bewijzen aan het verzamelen.

2. Verweerder antwoordt dat verzoekers verwijzing naar de richtlijnen van het
UNHCR elke grondslag mist gezien hij het voorwerp uitmaakt van een intrekking
en niet van een beëindiging van de vluchtelingenstatus.
Verweerder stelt dat uit de informatie van CEDOCA blijkt dat de gebruikelijke
grensbepalingen enkel niet van toepassing zijn op mensen die in deze regio handel
drijven en familie en stamleden hebben aan beide kanten van de grens, wat bij
verzoeker niet het geval is.
Verzoekers ontkenning dat hij voor de Belgische ambassade te Teheran verklaarde
dat hij zijn dochter in Irak had bezocht, is een loutere bewering en wordt
tegengesproken door de informatie in het administratief dossier.
Verweerder stelt dat uit de uitreisstempel van Shalamcheh en de inreisstempel
van Mehran blijkt dat verzoeker daadwerkelijk Iran is uitgereisd en Irak is
ingereisd en zich bijgevolg effectief op Iraaks grondgebied heeft bevonden, zodat
de motieven niet strijdig zijn met de door het Commissariaat-generaal gehanteerde
informatie.

3. Verzoekers verwijzing naar de richtlijnen van het UNHCR is niet relevant,
aangezien de bestreden beslissing niet de beëindiging doch de intrekking van de
vluchtelingenstatus ten gevolge van het persoonlijk gedrag betreft.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van
rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische
vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een onderzoek
voert, zonder dat het een aanvullend onderzoek kan zijn en zich uitsluitend op het
rechtsplegingdossier baseert, rekening houdend met het verzoekschrift dat de
grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet zij in
laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot
hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96
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en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk
gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund.
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,
Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De verklaringen mogen niet in strijd
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, 54). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen
dat de feiten onwaar zouden zijn (R.v.St., X, nr. 43.027,19 mei 1993) en het is
niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling
op te vullen (R.v.St., X, nr. 136.692, 26 oktober 2004). De ongeloofwaardigheid
van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar
ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen
Omtrent de door verzoeker toegestuurde aanvullende documenten
(rechtsplegingsdossier, stuk 12, documenten 10-24), die beantwoorden aan de
vereisten van artikel 39/76, §1, derde lid, van de voormelde wet van 15
december 1980, valt op te merken dat:

de documenten 10, 13 en 17 betrekking hebben op familieleden die verzoeker
zou ontmoet hebben in juli - augustus 2005. Dit komt overeen met de data
van de stempels zoals vastgesteld door de Belgische ambassade te Teheran
waaruit blijkt dat verzoeker op 7 juli 2005 Iran inreisde en op 5 september
2005 uitreisde, telkens via de luchthaven van Teheran;
de documenten 11 en 12 betrekking zouden hebben op verzoekers zieke broer
die in behandeling was in Teheran en bezocht zou zijn geweest door
verzoeker. Deze twee documenten zijn echter niet verenigbaar omdat
document 11 melding maakt van stempels in het paspoort waaruit blijkt dat
zijn broer (i) op 11 mei 2006 Irak verliet en via Mehran Iran binnen ging (ii) op
23 mei 2006 Iran via Mehran verliet met de opmerking dat de datum van
binnenkomst in Irak onleesbaar is, terwijl, in tegenstelling met voormelde
data, het attest van het ziekenhuis vermeldt dat zijn broer van 30 januari 2006
tot 10 februari 2006 in het ziekenhuis werd opgenomen; m.a.w. verzoekers
opname in het ziekenhuis wordt gesitueerd in januari-februari 2006 terwijl uit
diens paspoort blijkt dat hij slechts in mei 2006 naar Iran ging. Deze stukken
ondermijnen derhalve verzoekers geloofwaardigheid omtrent zijn beweerde
bezoek aan zijn broer in januari-februari 2006;
documenten 14 en 15 slechts aantonen dat deze personen stempels in hun
paspoort hebben bij het in- en uitreizen van Irak;
de documenten 16, 18, 19 en 24 betrekking hebben op het niet-betwiste
verblijf in Iran in juli-augustus 2005;
de documenten 21 en 22 enveloppen zijn waarmee stuk 20 werd toegestuurd;
dat de inhoud van document 20 stelt dat de grensposten Shalamchech en
Mehran handelszones zijn waar goederen worden uitgewisseld waarbij de
Raad opmerkt dat er geen melding gemaakt wordt van een speciaal statuut,
zoals “vrijhandelszone”;
dat document 23, dat zich reeds in het administratief dossier bevond
(administratief dossier, stuk 73), de klachtmelding is omtrent een diefstal uit
verzoekers auto waarbij de Raad opmerkt dat het stuk geen melding maakt
van een gestolen paspoort, zodat het bijgevolg niet dienstig is.
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Uit de informatie van CEDOCA in het administratief dossier blijkt dat verzoeker
twee visa aanvroeg en kreeg bij de Iraakse ambassade, namelijk op 4 juli 2005
en op 26 juli 2006, en dat beide visums een geldigheidsduur van drie maanden
hadden (administratief dossier, stuk 74, p.2). Uit dezelfde informatie blijkt dat
verzoekers reisdocumenten een Iraanse uitreisstempel bevatten van Shalamcheh
van 28 januari 2006 en een inreisstempel van Mehran van 17 februari 2006
(administratief dossier, stuk 74, p.3). Deze informatie is gebaseerd op de inhoud
van een e-mail van de eerste Secretaris en Consul van de Belgische ambassade te
Teheran en derhalve afkomstig van een betrouwbare, onafhankelijke en objectieve
bron (administratief dossier, stuk 74, p.7). Verzoeker weerlegt deze informatie
van CEDOCA niet, bevestigt in het verzoekschrift dat hij twee visumaanvragen
deed en geeft toe dat hij naar de grensposten van Mehran en Salamcheh is
geweest (rechtsplegingsdossier, stuk 1, p.3; administratief dossier, stuk 6, p.4-5).
Verzoekers verklaring dat de data in de e-mail niet zouden kloppen is een loutere
bewering die hij niet staaft met enig begin van bewijs.
Het feit dat verzoeker, na de erkenning van de vluchtelingenstatus in december
2004, tweemaal een visum aanvroeg bij de autoriteiten van zijn land van
herkomst, waarmee hij zijn intentie toonde om terug te keren, duidt niet op een
gegronde vrees voor vervolging. Dit klemt des te meer daar verzoeker incoherente
en tegenstrijdige verklaringen aflegde met betrekking tot deze visa en zijn intentie
om terug te keren naar Irak. Met betrekking tot de visa verklaarde hij voor het
Commissariaat-generaal, in strijd met de hoger vermelde informatie in het
administratief dossier, dat hij slechts éénmaal een visum aanvroeg in juli 2005 en
dat dit visum slechts één maand geldig was. Hij stelde dat hij nadien nog naar de
Iraakse ambassade is geweest maar zich niet meer herinnert of hij al dan niet een
visum aanvroeg (administratief dossier, stuk 6, p.7). De Raad merkt hierbij op dat
het ongeloofwaardig is dat verzoeker zich wel herinnert op de Iraakse ambassade
te zijn geweest doch zich niet meer zou herinneren dat hij een visum aanvroeg.
Dergelijke verklaringen duiden op een gebrek aan medewerking teneinde de
asielinstanties toe te laten de feiten vast te stellen.
Verzoekers intentie om terug te keren naar Irak in acht genomen, is het
aannemelijk dat hij Irak binnen is gereisd. Hij verklaarde voor de Belgische
ambassade na zijn reis in 2006 dat hij in Irak zijn dochter is gaan bezoeken
(administratief dossier, stuk 74, p.3). Verzoekers bewering, dat hij dit niet heeft
verklaard en wilde verklaren dat hij zijn dochter had willen bezoeken, maar dit
niet kon wegens zijn situatie en zijn problemen in Irak, is een loutere bewering en
is niet voldoende ter weerlegging van de informatie in het administratief dossier.
Het ontbreken van een verslag van het telefoongesprek in het dossier doet geen
afbreuk aan de inhoud van deze informatie, aangezien deze werd opgesteld door
een onpartijdige ambtenaar van het Commissariaat-generaal die er geen
persoonlijk belang bij heeft de verklaringen onjuist weer te geven en als dusdanig
de nodige garanties biedt inzake objectiviteit (zie naar analogie: RvSt., X., nr.
108.470, 26 juni 2002; RvSt., X., nr. 132.673, 18 juni 2004). Verzoekers
verklaringen zijn hieromtrent bovendien incoherent aangezien hij voor het
Commissariaat-generaal, wanneer hem werd gevraagd naar zijn reis, zijn dochter
nergens vermeldde doch verklaarde dat hij zijn zieke broer ging bezoeken
(administratief dossier, stuk 6, p.5). Uit het bovenvermelde blijkt bovendien dat
verzoekers beweringen betreffende het bezoek aan zijn zieke broer niet
geloofwaardig zijn wegens de tegenstrijdige data tussen het paspoort en het
ziekenhuisattest.
Verzoekers bewering dat hij enkel in de “vrijhandelszones” zou hebben vertoefd is
niet geloofwaardig. Uit het administratief dossier blijkt immers dat deze
onofficiële zones enkel van toepassing zijn op families, stammen die duidelijk van
die regio afkomstig zijn en leven van de lokale handel (administratief dossier, stuk
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74, p.7). Verzoekers lezing, zoals aangehaald in het verzoekschrift, van
voormelde CEDOCA-informatie is bijgevolg selectief. Verzoeker brengt evenmin
enig begin van bewijs bij dat er “vrijhandelszones” of zones met een speciaal
statuut zouden zijn aan de Iraans-Iraakse grens. Uit document 20, dat werd
toegevoegd bij de brief van 3 september 2007 (rechtsplegingsdossier, stuk 12) is
niet af te leiden dat de beschreven zones “vrijhandelszones” zijn. Dit klemt des te
meer daar verzoeker op het Commissariaat-generaal zelf verklaarde dat
Shalamcheh in Iran ligt en dat het geen vrijhandelszone is zoals Mehran
(administratief dossier, stuk 6, p.5). Uit de niet-weerlegde informatie in het
administratief dossier blijkt aldus dat de grensposten van Salamcheh en Mehran
gewone grensposten zijn die, in tegenstelling tot de bewering van verzoeker, geen
speciaal statuut hebben. Indien verzoeker afzonderlijk naar de beide grensposten
zou zijn gereisd, zouden er bovendien voor beide grensposten zowel uitreis- als
inreisstempels in zijn reisdocument zijn vermeld. Het feit dat er in verzoekers
reisdocument voor de twee grensposten respectievelijk slechts één uitreis- en één
inreisstempel vermeld is, die zich bovendien situeren binnen een tijdsspanne van
drie weken, toont redelijkerwijze aan dat verzoeker Irak via deze twee
grensposten in- en uitreisde in de periode januari-februari 2006. De omstandigheid
dat verzoeker paspoorten voorlegt van Irakezen waarin zowel Iraakse als Iraanse
stempels vermeld zijn doet hieraan geen afbreuk aangezien uit publieke informatie
blijkt dat er veel illegaal personenverkeer plaats heeft tussen Irak en Iran
(Algemeen Ambtsbericht, Irak, juni 2007, p. 46,
http://www.minbuza.nl/binaries/pdf/ambtsberichten/2007/aab-irak---10-06-2007.
pdf) Verzoekers persoonlijke gedrag na diens erkenning als vluchteling toont aan
dat hij geen gegronde vrees voor vervolging heeft.
Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker
de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit niet kan of niet wil
inroepen omwille van een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in artikel
1, A (2), van de Conventie van Genève van 28 juli 1951. 

1. Volgens verzoeker schendt de bestreden beslissing artikel 3 van het EVRM, artikel
48/4 van de Vreemdelingenwet en de Europese Richtlijn 2004/83. Hij verwijst
naar de huidige veiligheidssituatie in Centraal-Irak en stelt dat hij nooit is
teruggekeerd naar Irak. Verzoeker verwijst naar de “Strategy for the Iraq
Situation”, revised, van het UNHCR van 1 januari 2007, naar het artikel “Iraqi
asylum-seekers should not be sent home – UNHCR” van Reuters van 9 januari
2007 en naar de “Return advisory and position on international protection needs
of Iraqis outside Iraq” van het UNHCR van 18 december 2006. Verzoeker voert
tevens aan dat de bestreden beslissing artikel 8 van het EVRM schendt aangezien
aan zijn echtgenote en kinderen subsidiaire bescherming wordt toegekend, terwijl
hij verplicht zal worden om terug te keren naar Irak. Hij stelt dat de beëindiging
noch de intrekking van de vluchtelingenstatus onder de uitzonderingen valt die in
artikel 8 EVRM zijn opgenomen.

2. Verweerder verwijst naar de bestreden beslissing en stelt dat de documenten van
het UNHCR daaraan hoegenaamd niets afdoen. Het feit dat verzoeker is
teruggekeerd naar Irak doet geenszins blijken dat er ernstige en zwaarwegende
gronden zijn om aan te nemen dat hij aldaar een ernstig en reëel risico loopt te
worden blootgesteld aan foltering of onmenselijke behandeling. Verweerder stelt
dat de terugkeer van verzoeker een intrekking van zijn statuut rechtvaardigt,
terwijl de algemene situatie, los van zijn terugkeer, gevaarlijk en instabiel is,
zodat in hoofde van zijn echtgenote de toekenning van de subsidiaire bescherming
is gerechtvaardigd.

3. De Raad wijst erop dat hij te dezen in het kader van zijn bevoegdheid, bepaald in
artikel 39/2,§1, van de voormelde wet van 15 december 1980, geen uitspraak

http://www.minbuza.nl/binaries/pdf/ambtsberichten/2007/aab-irak---10-06-2007.pdf
http://www.minbuza.nl/binaries/pdf/ambtsberichten/2007/aab-irak---10-06-2007.pdf
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doet over een terugleidingsmaatregel en aldus niet vermag de artikelen 3 en 8
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden rechtstreeks te toetsen (R.v.St, 173.134, 3 juli 2007). De
Raad onderzoekt enkel het reële risico op foltering of onmenselijke of
vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker in zijn land van herkomst
in casu in het kader van de subsidiaire bescherming van artikel 48/4, §2, van de
voormelde wet van 15 december 1980.
In acht genomen dat verzoeker in januari-februari 2006 is teruggekeerd naar Irak
en tevens gelet op de toenmalige zorgwekkende veiligheidssituatie (zie bvb.
Algemeen Ambtsbericht, Irak, april 2006, p. 15-16, http://www.minbuza.nl
/binaries/pdf/ambtsberichten/aab-irak-april-2006.pdf) kan niet worden
aangenomen dat er zwaarwegende gronden zijn opdat er in zijn hoofde een reëel
risico is op ernstige schade in de zin van voormeld artikel 48/4. Verzoeker, die
sjiiet is en vertegenwoordiger van sjiietische religieuze leiders, toont niet aan dat
hij geen bescherming kan krijgen – waarbij aangenomen kan worden dat hij deze
reeds kreeg bij zijn terugkeer – van de sjietische groepen die in het zuiden van
Irak een grote invloed hebben (UK Home Office, Country of Origin Report, Iraq, 27
juli 2007, http://www.homeoffice.gov.uk/rds/country_reports.html #countries).
Derhalve kan aan verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus niet worden
toegekend.

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.

http://www.minbuza.nl/binaries/pdf/ambtsberichten/aab-irak-april-2006.pdf
http://www.minbuza.nl/binaries/pdf/ambtsberichten/aab-irak-april-2006.pdf
http://www.homeoffice.gov.uk/rds/country_reports.html#countries


10

         RVV X     

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 28 september 2007 door:

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

dhr. R. SANEN,  toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 R. SANEN.     W. MULS.


