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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 25.707 van 7 april 2009
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 13 februari
2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 21 januari 2009.

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 5 maart 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 april
2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. BUYSSE, die loco advocaat N. POPPE verschijnt
voor de verzoekende partij, en van attaché G. HABETS, 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 Koerdische moslim afkomstig uit Sheladze, gelegen in de Noord-
Irakese provincie Dohuk. In 2000 ging u aan de slag voor het Noord- Irakese leger en bereikte er de
rang van ondersergeant. In Sheladze poogden aanhangers van “KDP” (Kurdistan Democratic Party)
de gronden van uw familie in te nemen en zetten u onder druk om deze af te staan. Zes keer werd u
door aanhangers van “KDP” aangehouden en werd voor periodes die opliepen tot tien dagen
vastgehouden. Om aan deze moeilijkheden te ontkomen ontvluchtte u Irak in 2005 en vroeg op 1
december 2005 asiel aan in België. Deze asielaanvraag werd in februari 2006 bedrieglijk bevonden
door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Op 7 maart 2006 vroeg u
een tweede keer asiel aan in België. De ‘in overwegingname’ van deze vluchtelingenverklaring werd
door de Dienst Vreemdelingenzaken geweigerd. Met behulp van een Franse organisatie werd u
dezelfde maand naar Irak gerepatrieerd. U ging er aan de slag als ondersergeant voor het nieuwe
Irakese leger en werd ondermeer ingezet bij de bewaking van een hotel waar Amerikaanse soldaten
hun verlof doorbrachten. In 2008 werd u driemaal benaderd door twee onbekende mannen die u
onder druk zetten om hen toegang te verschaffen tot het hotel waar u werkte. U werd met de dood



RvV X / Pagina 2 van 5

bedreigd en besliste om Irak opnieuw te ontvluchten. Via Turkije en Rusland vluchtte u naar Finland
en vroeg er op 6 augustus 2008 asiel aan. Deze asielaanvraag werd aan de Belgische asielinstanties
overgedragen.
B. Motivering
Vooreerst dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te
worden vastgesteld dat de verklaringen die u tijdens uw verschillende asielaanvragen aflegde
dusdanig inconsistent zijn dat aan uw asielrelaas geen geloof kan worden gehecht.
Zo verklaarde u tijdens uw eerste asielaanvraag dat u Irak in 2005 ontvluchtte omdat u moeilijkheden
ondervond met aanhangers van Yekgirtu (Koerdische Islamitische Unie) en KDP. U verklaarde dat
deze moeilijkheden het gevolg waren van het feit dat uw moeder zich prostitueerde (zie gehoorverslag
CGVS, 20 februari 2006, p. 7 – 9). In strijd hiermee ontkende u tijdens een later gehoor voor het
Commissariaat-generaal dat uw moeder zich prostitueerde (zie gehoorverslag CGVS, 15 januari 2009,
p. 7 + p.14). Gewezen op deze discrepantie in uw verklaringen ontkende u dat u ooit beweerde dat uw
moeder zich prostitueerde (zie gehoorverslag CGVS, 15 januari 2009, p.14). Vermits uw verklaringen
hieromtrent duidelijk en ondubbelzinnig waren tijdens uw eerste asielaanvraag kan deze verklaring
niet als afdoende weerhouden worden.
Verder verklaarde u tijdens uw eerste asielaanvraag dat u in de herfst van 2005 voor het eerst door
aanhangers van “KDP” opgepakt werd. U voegde eraan toe dat u slechts éénmaal aangehouden werd
(zie gehoorverslag CGVS, 20 februari 2006, p.14). In strijd hiermee verklaarde u tijdens een later
gehoor voor het Commissariaat-generaal dat u liefst zes keer door aanhangers van “KDP” opgepakt
werd. Voor het eerst zou dit omstreeks 1998 – 1999 gebeurd zijn (zie gehoorverslag CGVS, 15 januari
2009, p. 5 – 6). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid stelde u dat u de omgang met de tolk
moeizaam verliep bij het gehoor tijdens uw eerste asielaanvraag, om deze reden had u geen zin om
de redenen van uw vlucht uitgebreid uit de doeken te doen (zie gehoorverslag CGVS, 15 januari 2009,
p. 6). Vermits uw verklaringen tijdens uw eerste asielaanvraag echter uitgebreid en gedetailleerd zijn
en vermits u tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal niet de minste melding maakte van
eventuele vertaalproblemen kan deze uitleg niet als afdoende weerhouden worden.
Daarnaast verklaarde u tijdens uw tweede asielaanvraag dat uw moeder in januari 2006 door
aanhangers van de Islamitische partij Yekgartew vermoord werd (zie gehoorverslag DVZ, 9 maart
2006, nr. 41). Tijdens uw derde asielaanvraag ontkende u dat zulks geschiedde (zie gehoorverslag
CGVS,15 januari 2009, p.14) en verklaarde dat u zulks nooit beweerd heeft. Vermits u uw
verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken voor akkoord ondertekende nadat deze u in het
Badini voorgelezen werden, kan deze uitleg niet als afdoende weerhouden worden.
Deze discrepanties in uw verklaringen, betreffende de kern van uw asielrelaas, ondermijnen de
geloofwaardigheid van uw asielrelaas volledig.
Daarnaast dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk weet te maken dat u in maart 2006 naar
Irak terugkeerde. Niet alleen legt u geen begin van bewijs van deze bewering voor, daarnaast bent u
niet vertrouwd met de naam van de Franse organisatie die uw repatriëring organiseerde (zie
gehoorverslag CGVS, 15 januari 2009, p.2) en weet evenmin door welke luchtvaartmaatschappij u
werd teruggevlogen (zie gehoorverslag CGVS, 15 januari 2009, p.2). Zulks roept ernstige twijfel op
over de geloofwaardigheid van dit aspect van uw verklaringen en ondermijnt de geloofwaardigheid
van uw asielrelaas verder.
Verder dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat u vanaf 2006 tot 2008 als
ondersergeant voor het nieuwe Irakese leger tewerkgesteld was. U legt van deze bewering immers
geen begin van bewijs voor en bleek daarnaast niet vertrouwd met een aantal elementaire aspecten
betreffende het leven van een beroepsmilitair. Zo heeft u er geen idee van hoeveel divisies het nieuwe
Irakese leger telt (zie gehoorverslag CGVS, 15 januari 2009, p.9), weet niet wie de Irakese minister
van defensie is (zie gehoorverslag CGVS, 15 januari 2009, p.9), weet niet of soldaten van het Irakese
leger een persoonlijk militair nummer hebben (zie gehoorverslag CGVS, 15 januari 2009, p.10), heeft
er geen idee van over welke types van tanks het nieuwe Irakese leger beschikt (zie gehoorverslag
CGVS, 15 januari 2009, p.10) en bent niet vertrouwd met het merk van de revolver die jullie tijdens
patrouilles ter beschikking gesteld werd (zie gehoorverslag CGVS, 15 januari 2009, p.11). Zulks roept
ernstige twijfel op over uw bewering dat u vanaf 2006 tot 2008 bij het nieuwe Irakese leger diende en
ondermijnt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder.
Verder dient te worden opgemerkt dat uit een analyse van de situatie in Irak blijkt 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 blijkt 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 willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands
gewapend conflict.
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De door de Finse asielinstanties afgeleverde documenten die u voorlegt, tonen aan dat u er asiel
aanvroeg maar zijn niet van die aard om bovenstaande vaststellingen te wijzigen.
Tenslotte bent u niet in het bezit van enig reis- en/of identiteitsdocument waardoor uw reisweg noch
uw identiteit nagegaan kan worden.
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. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de motiveringsplicht in
toepassing van de artikelen 57/6 en 62 van de Vreemdelingenwet en van artikel 2 van de wet
van 29 juli 1991.
Volgens verzoeker schendt de bestreden beslissing de motiveringsverplichting doordat de
beslissing steunt op discrepanties in zijn verschillende verklaringen afgelegd in 2005 en deze
in 2009. Het Commissariaat-generaal baseert zich voor het afwijzen van zijn asielaanvraag
op de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat verzoeker in 2005 Irak verliet. Deze feiten
zijn evenwel niet meer ter zake dienend en staan geheel los van de nieuwe bedreigingen die
ten overstaan van verzoeker werden geuit in 2008. Het zijn dan ook deze nieuwe feiten die
aan de oorsprong liggen van verzoekers vlucht uit Irak in 2008. Aangaande deze elementen
stelt de bestreden beslissing enkel dat verzoeker geen afdoende uitleg kan verschaffen over
de Franse organisatie die instond voor zijn repatriëring en te vage verklaringen aflegde met
betrekking tot zijn legerdienst in de periode 2006-2008. Verzoeker omschrijft de wijze waarop
de repatriëring gebeurde en betoogt dat de documenten inzake de repatriëring zich bevinden
bij de bevoegde asielinstantie in Helsinki.
In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van “artikel 1(a) 2 Conventie van
Genève en van het 1e Protocol 1967 betreffende de Status van Vluchteling artikel 1.2”
evenals de schending van het artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker stelt dat hij wel degelijk een gegronde vrees heeft voor vervolging op basis van
zijn asielmotieven. Het zijn de gegevens dat verzoeker van Koerdische origine is en
werkzaam was bij het nieuwe Iraakse leger die de oorzaak zijn van het feit dat hij ernstig
werd bedreigd teneinde zijn medewerking te verlenen bij een aanslag op Amerikaanse
soldaten. In casu gaat het om een vervolging wegens zijn politieke overtuiging en wegens
het behoren tot een bepaalde sociale groep, aldus nog verzoeker.

3.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde
wet van 15 december 1980 (verder: Vreemdelingenwet) en artikel 3 van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de
betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in
staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die
het recht hem verschaft. De administratieve overheid dient in de akte de juridische en
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feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een
“afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en
in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november
2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15
februari 2007, nr. 167.848; RvS 26 juni 2007, nr. 172.777). Verzoeker brengt kritiek uit op de
inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële motiveringsplicht wordt
aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.
Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag bij
voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3,
en vervolgens in het kader van artikel 48/4 (cf. infra). Gelet op hun onderlinge verwevenheid
worden het eerste en tweede middel samen behandeld.
Verzoeker verklaart in maart 2006 naar Irak te zijn teruggekeerd en daar vanaf 2006 tot 2008
als ondersergeant voor het nieuwe Iraakse leger te hebben gewerkt. Uit het administratief
dossier blijkt echter dat verzoeker niet vertrouwd is met een aantal elementaire aspecten
betreffende het leven van een beroepsmilitair. Verzoeker (i) heeft geen idee hoeveel divisies
het nieuwe Iraakse leger telt (stuk 3, p.9), (ii) weet niet wie de Iraakse minister van defensie
is (p.9), (iii) weet evenmin of soldaten van het Iraakse leger een persoonlijk militair nummer
hebben (p.10), (iv) weet niet over welke types van tanks het nieuwe Iraakse leger beschikt
(p.10), (v) is niet vertrouwd met het merk van de revolver die hen tijdens patrouilles ter
beschikking gesteld werd, (vi) is onwetend welke legerdivisies in Mosul en Kirkuk aanwezig
zijn niettegenstaande het feit dat hij daar herhaaldelijk missies zou hebben uitgevoerd (p.11),
(vii) weet niet met welke Amerikaanse legerafdeling werd samengewerkt (p.12). Verzoeker
brengt bovendien geen enkel begin van bewijs bij ter staving van zijn bewering dat hij deel
uitmaakte van het Iraakse leger. Verzoeker toont evenmin aan dat hij een inspanning
geleverd zou hebben om deze documenten bij de Finse asielinstanties te recupereren.
Tevens wordt opgemerkt dat uit het administratief dossier blijkt dat de documenten van de
Finse asielinstantie aanwezig zijn (stuk 9), zodat verzoeker prima facie niet geloofwaardig is
wanneer hij verklaart dat hij deze documenten werden ingehouden door de Finse
asielinstanties (stuk 3, p.2). Verzoekers argumentatie dat hij deel uitmaakte van een aparte
eenheid die enkel instond voor de bewaking van plaatsen waar Amerikaanse soldaten
verblijven, kan zijn onwetendheid aangaande essentiële zaken betreffende het leven van een
beroepsmilitair niet verantwoorden. Dit alles klemt des te meer daar verzoeker verklaarde
ook van 2000 tot 2005 in het leger te hebben gediend (ibid., p.3) zodat van hem minstens
enige basiskennis kan verwacht worden.
Verzoeker brengt evenmin enig begin van bewijs bij inzake zijn terugkeer naar Irak via een
Franse organisatie. Verzoeker weet zelfs niet met welke luchtvaartmaatschappij hij reisde,
evenmin weet hij wie hem de identiteitskaart toestuurde uit Irak waarmee hij beweerdelijk de
repatriëringvlucht maakte (ibid., p.1).
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.
De bestreden motivering vindt steun in het administratief dossier waar deze stelt dat
verzoeker tijdens de drie asielprocedures tegenstrijdige verklaringen aflegde inzake (i) het
feit of zijn moeder zich al dan niet prostitueerde, (ii) het aantal malen dat hij door de
aanhangers van de KDP werd aangehouden, (iii) of zijn moeder al dan niet vermoord werd.
De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en wordt niet
dienstig weerlegd zodat zij door de Raad wordt overgenomen.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees
voor vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet
voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.
De eerste twee middelen zijn ongegrond.
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4.1. Inzake de subsidiaire beschermingsstatus stelt verzoeker er bewust van te zijn dat de
rechtspraak in deze een substantieel onderscheid maakt tussen de situatie in Noord-Irak en
deze in de rest van het land en wenst hij zich op dit punt te gedragen naar de wijsheid.

4.2. Verzoeker is afkomstig uit Sheladze, gelegen in de Noord-Irakese provincie Dohuk.
Uit een analyse van de situatie in Irak blijkt 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 blijkt uit de landeninformatie in het administratief dossier, 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. De subsidiaire beschermingsstatus dient
aan verzoeker 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 7 april 2009 door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN. W. MULS.


