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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 25.763 van 8 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 9 februari
2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 14 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 de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco
advocaat B. SOENEN 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 Tal Qasib, gelegen
nabij de stad Sinjar in Centraal-Irak. In 2003 ging uw vader aan de slag als
vrachtwagenchauffeur voor het Amerikaanse leger. Op 28 december 2005 werd de
vrachtwagen van uw vader het doelwit van een aanslag en kwam uw vader om het leven.
Op 17 augustus 2008 bezocht een groep soldaten van het Amerikaanse leger uw
thuisadres. Hierbij werd u vijfduizend dollar overhandigd als compensatie voor het
overlijden van uw vader. Tien dagen later trof u in de tuin van uw woning een dreigbrief
aan waarin door de “Mujahideen” dertigduizend dollar geëist werd, zoniet zou u vermoord
worden. Door de burgemeester van Tal Qasib werd u vervolgens geadviseerd om Irak te
ontvluchten. Via Turkije reisde u verborgen in een vrachtwagen naar België en vroeg hier
op 17 september 2008 asiel aan.

B. Motivering
Vooreerst dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk weet te maken dat u van Tal Qasib,
gelegen in Centraal-Irak afkomstig bent. Uit informatie waarover het Commissariaat-
generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd
blijkt namelijk dat de identiteitskaart die u ter staving van uw afkomst voorlegt geen
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authentiek exemplaar is. Zulks roept ernstige twijfel op over uw voorgehouden afkomst -
temeer daar tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal bleek dat uw kennis van
de geografie en de levensomstandigheden in de regio beperkt is. Zo bent u ondanks uw
bewering dat Tal Qasib een vijftal kilometer ten zuiden van de stad Sinjar gelegen is niet
vertrouwd met de ligging van de dorpen/steden Sabahiya, Kurkurkan, Hami, Zumani, Qizil
Khana, Kun Ruivi, Narinjok, Tal Nawan, Waridja, Jaddala en Sharul Gharbi (zie
gehoorverslag CGVS, p.4 – 5) en dit terwijl uit informatie waarover het Commissariaat-
generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd
blijkt dat deze dorpen en steden enkele kilometers ten zuiden van Sinjar gelegen zijn.
Verder verklaarde u dat de bevolking van de nabijgelegen stad Tal Afar hoofdzakelijk uit
Arabieren bestaat terwijl uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en
waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd blijkt dat de bevolking
van Tal Afar hoofdzakelijk uit Turkmenen bestaat (zie gehoorverslag CGVS, p. 5).
Voorts heeft u er ondanks uw bewering dat de religieuze meerderheid van Tal Qasib
hoofdzakelijk uit Yezidi’s bestaat (zie gehoorverslag CGVS, p.3) geen idee van wanneer
de leden van deze geloofsgemeenschap nieuwjaar vieren (zie gehoorverslag CGVS,
p.6), kan niet precies inschatten hoe hoog de nabijgelegen Sinjar- berg is (zie
gehoorverslag CGVS, p.6) en bent daarenboven niet vertrouwd met de ligging van de in
Sinjar gevestigde cementfabriek (zie gehoorverslag CGVS, p. 11) en dit terwijl uit
informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het
administratief dossier werd toegevoegd blijkt dat deze fabriek een belangrijke werkgever
is in de regio.
Uw beperkte kennis over de regio ondermijnt uw bewering dat u sinds uw geboorte in Tal
Qasib verbleef en wijst uit dat u niet aannemelijk weet te maken dat u van Centraal-Irak
afkomstig bent. Vermits de door u ingeroepen asielmotieven kaderen in de
problematische veiligheidssituatie in de regio ondermijnt zulks de geloofwaardigheid van
uw asielrelaas op fundamentele wijze.
Verder dient te worden opgemerkt dat u ondanks uw bewering dat u gedurende een
negental jaar school liep in Tal Qasib (zie gehoorverslag CGVS, p.2) en ondanks het feit
dat u reeds documenten liet nasturen uit Irak (zie gehoorverslag CGVS, p. 2-3) geen
begin van bewijs voorlegt van uw schoolcarrière. Zulks roept verdere twijfel op over uw
voorgehouden afkomst.
Gezien bovenstaande observaties kan er geen verder geloof worden gehecht aan de
door u aangehaalde asielmotieven en aan uw bewering afkomstig te zijn uit Tal Qasib,
gelegen in Centraal-Irak. Bijgevolg stelt u het Commissariaat-generaal in de
onmogelijkheid om een duidelijk beeld te krijgen van uw profiel en uw afkomst en wordt u
zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd.
Het door u voorgelegde overlijdensattest van uw vader is niet van die aard om
bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Uit informatie waarover het Commissariaat-
generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd
blijkt namelijk dat officiële documenten op eenvoudige wijze illegaal verkrijgbaar zijn in
Irak. Daarenboven hebben zulke documenten slechts waarde ter ondersteuning van een
coherent en geloofwaardig relaas wat gezien bovenstaande observaties niet zo blijkt te
zijn.

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
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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. Volgens verzoeker schendt de bestreden beslissing de bepalingen van artikel 3
EVRM enerzijds en de bepalingen van artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet
anderzijds gezien hij erkend dient te worden, minstens de subsidiaire bescherming te
genieten.
Hij doet gelden dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
(verder: CGVS) nergens zegt of bewijst dat zijn identiteitskaart vals is en stoort zich eraan
dat dit ten onrechte wordt geïnsinueerd. Verzoeker benadrukt dat zijn relaas niet werd
afgewezen als zijnde ongeloofwaardig en dat er ook geen tegenstrijdigheden werden
ingeroepen. De weigering werd enkel ingegeven door twijfel omtrent zijn afkomst, doch deze
twijfel is ongegrond.
Verzoeker betoogt dat hij de Iraakse nationaliteit bezit en zijn identiteit kan staven. Hij legde
zijn identiteitskaart voor. Omwille van de twijfels van het CGVS omtrent de authenticiteit van
zijn identiteitskaart heeft hij contact opgenomen met de Iraakse ambassade teneinde zijn
identiteit en afkomst te bevestigen. Verzoeker is van mening dat hij de mogelijkheid moet
kunnen krijgen om de bevestiging van de Iraakse ambassade van zijn identiteit, nationaliteit
en afkomst voor te leggen. De ambassade liet hem weten dat het onderzoek hiernaar drie tot
vijf maanden kan vergen.
Verzoeker wijst erop dat zijn minderjarigheid op het ogenblik toen hij in België kwam mee in
rekening moet worden gebracht bij het beoordelen van de kennisvragen. Hij gaf tijdens het
gehoor bij het CGVS aan dat hij nauwelijks in Sinjar kwam. Hij haalt een heel aantal
kennisvragen aan die hij wel kon beantwoorden tijdens dit gehoor en citeert zijn bij het CGVS
afgelegde verklaringen. Uit de talloze antwoorden blijkt dat hij wel degelijk een goede kennis
bezit van zijn stad en de omgeving.
Hij is van mening dat het aantal zaken dat hij niet of niet juist kon beantwoorden een
verwaarloosbaar percentage betreft in functie van de correcte antwoorden en benadrukt dat
er ten onrechte geen rekening werd gehouden met het feit dat hij nauwelijks in Sinjar kwam.
Aangaande de bevraagde dorpen, geeft verzoeker aan dat hij reeds tijdens het gehoor
vermeldde twijfels te hebben aangaande de uitspraak van de interviewer. Hij heeft dit naar
het einde toe nogmaals herhaald wanneer hem werd gevraagd waarom hij de dorpen ten
zuiden van Sinjar niet kende. Verzoeker betoogt dat hij geen fouten heeft gemaakt, doch
enkel heeft aangegeven dat hij de namen niet herkende, hetgeen de moeilijkheid van de
uitspraak andermaal bevestigt.
Met betrekking tot de bevolking van Tal Afar, stelt verzoeker dat er geen rekening werd
gehouden met het feit dat hij minderjarig was en zijn verklaring nooit in Tal Afar te zijn
geweest.
Omtrent de datum waarop de Yezidi Nieuwjaar vieren, stelt verzoeker dat hij geen Yezidi is.
Hij wijst erop dat hij meerdere keren heeft herhaald dat hij niet veel weet van de Yezidi, doch
dat hiermee geen rekening werd gehouden. Verzoeker voert aan dat hij wel degelijk enkele
zaken kon vertellen over de Yezidi.
Met betrekking tot de hoogte van de Sinjarberg vertelde verzoeker bij het CGVS dat hij deze
niet kent, maar wel wist dat de basis van de USA daar is en er 106 bochten naar boven
waren. De hoogte van de berg zou hem niet zijn geleerd op school. Hij heeft wel de hoogte
geleerd van de hoogste berg in Irak, maar deze werd hem niet gevraagd.
Betreffende de cementfabriek herhaalt verzoeker dat hij nauwelijks in Sinjar kwam en dat er
een avondklok was. Hij stelt veel zaken te hebben verteld die aantonen dat hij de stad wel
degelijk kent.
Aangaande zijn schoolcarrière verklaart verzoeker dat hij heeft aangegeven welke vakken hij
op school had en dat hij zal trachten nog de nodige documenten te bezorgen. Dat officiële
documenten op eenvoudige wijze illegaal verkrijgbaar zijn in Irak is volgens verzoeker een
louter algemene opmerking die niet wordt hard gemaakt.
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Verzoeker benadrukt dat zijn relaas op geen enkele wijze als ongeloofwaardig werd
beschouwd en dat hij wel degelijk afkomstig is van Tal Qasib. Hij verwijt het CGVS niet te
hebben nagegaan of zijn asielmotieven wel degelijk kunnen worden aanvaard in acht
genomen de objectieve gegevens die over zijn regio bekend zijn.
Verzoeker concludeert dat hij erkend dient te worden als vluchteling, minstens dat het
dossier dient teruggestuurd te worden naar het CGVS voor verder onderzoek.

3.2. Verzoekers bewering dat het CGVS nergens bewijst dat zijn identiteitskaart vals is en
dit ten onrechte insinueert, vindt geen steun in het administratief dossier waaruit blijkt dat de
door hem bijgebrachte identiteitskaart geen authentiek exemplaar is. Na onderzoek door de
Federale Politie bleek dat de nummering niet in typografie is en dat het stuk een
kleurenkopie betreft (stuk 15: documenten). Dat verzoeker ter adstructie van zijn
asielaanvraag gebruik maakt van een niet-authentieke identiteitskaart werpt een zware smet
op zijn geloofwaardigheid.
Daargelaten de vaststelling dat de bestreden motivering steun vindt in het administratief
dossier waar zij stelt dat verzoeker (i) een manifest gebrek aan kennis vertoont aangaande
de omliggende dorpen in zijn voorgehouden regio van herkomst (ii) geen kennis heeft van
de bevolkingssamenstelling van de nabijgelegen stad Tal Afar (iii) niet vertrouwd is met de
ligging van de in Sinjar gevestigde cementfabriek (iv) geen bewijs bijbrengt van zijn
schoolcarrière, wordt in onderhavig verzoekschrift terecht aangevoerd en in concreto
aangetoond dat verzoeker tijdens het gehoor wel degelijk gedetailleerde antwoorden en
informatie heeft verstrekt op een veelheid van vragen omtrent zijn voorgehouden regio van
herkomst (stuk 3). Tevens zou uit het administratief dossier (stuk 12, verklaring, nr.8; stuk 3,
p.2) en zijn verklaringen ter zitting blijken dat verzoeker vlot Arabisch spreekt, hetgeen hij
volgens zijn verklaringen geleerd heeft van zijn Arabische vrienden.
Er is in het dossier geen afdoende informatie voorhanden aan de hand waarvan de Raad de
waarachtigheid van verzoekers verklaringen bij het CGVS kan verifiëren.
Derhalve ontbreekt het de Raad aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel
39/2, §1, tweede lid, 1° van de voormelde wet van 15 december 1980 bedoelde beslissing
zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen en dient de bestreden
beslissing overeenkomstig artikel 39/2, §1, tweede lid, 2° te worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen op 14 januari 2009 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 8 april 2009 door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN. W. MULS.


