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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 26.180 van 22 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 onbepaalde nationaliteit te zijn, op 29
januari 2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 8 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 20 maart 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17
april 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. VANDE
KERCKHOVE loco advocaat P.B. MARTENS en van attaché J. VERSTRAETEN, die
verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het rijk
binnengekomen op 6 mei 2008 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker
op 14 mei 2008 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker
werd gehoord op 23 december 2008.

1.3. Op 8 januari 2009 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de
subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 13 januari 2009
aangetekend verzonden en luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
U verklaart geboren te zijn in de Iraanse stad Qazvin en zonder nationaliteit te zijn. Uw Iraaks-
Koerdische vader, die KDP-peshmerga (strijder voor de Koerdische Democratische Partij) zou
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zijn geweest, zou begin jaren zeventig zijn gehuwd met een Iraans-Koerdische vrouw.
Wegens de oorlogstoestand in het Koerdische deel van Irak zouden ze hebben besloten in
Iran te gaan wonen. Zodoende zouden u en uw familie steeds in Iran hebben geleefd met
verblijfsdocumenten die jullie ontleenden aan jullie vluchtelingschap. U zou echter steeds zijn
gediscrimineerd in Iran en men zou u er ook eens hebben gevraagd om te spioneren, hetgeen
u steevast weigerde. Als gevolg van deze weigering zou u niet in de mogelijkheid zijn geweest
om gebruik te maken van een decreet dat stipuleerde dat kinderen van Iraanse moeders een
Iraanse identiteitskaart konden verkrijgen.
In september 2000 zou u zijn gaan studeren aan de universiteit van Arbil in Iraaks-Koerdistan,
maar aangezien u zich gediscrimineerd voelde zou u uw studies hebben opgegeven en eind
2002 zijn teruggekeerd naar Iran. Hier zou u door uw afwezigheid uw vluchtelingenstatus zijn
ontnomen. Sindsdien zou u in de streek van Urumiya jarenlang in de illegaliteit hebben
gewoond en gewerkt.
Uw ouders en familieleden zouden in september 2006 Iran zijn uitgewezen en zouden
sindsdien in Diana (Soran), Iraaks-Koerdistan, wonen.
In maart 2008 zou u Iran hebben verlaten en naar België zijn gereisd. U zou hier zijn
aangekomen op 6 mei 2008 en verklaarde zich dezelfde dag vluchteling.
Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw geboorteakte,
studentenkaart Qazvin, vluchtelingenkaart van Iran, Iraakse identiteitskaart en studentenkaart
Arbil.
B. Motivering
Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) te
worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van
de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald
in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.
Vooreerst moet opgemerkt dat het CGVS zich er van bewust is dat de situatie voor
(voornamelijk Afghaanse en Irakese) vluchtelingen in Iran in grote lijnen overeenkomt met de
situatie zoals u ze schetst. Er kan van uitgegaan worden dat u geen duurzaam verblijfsrecht
kan doen gelden in Iran. Echter, tevens dient te worden onderzocht of u zich niet kan vestigen
in het land van herkomst van uw vader en meer bepaald in het noordelijke deel van Irak. Uw
ouders zouden er momenteel woonachtig zijn, nadat ze door Iran werden uitgewezen.
U heeft reeds een tweetal jaar in Iraaks-Koerdistan gewoond. U stelt dat u niet in Arbil kon
verder studeren omdat u er geen rechten had en u om deze reden tevens niet in Irak kon
blijven. Deze stelling blijkt echter zeer relatief te zijn. Tijdens het gehoor werd uitvoerig gepeild
naar de manier waarop deze discriminatie tot uiting kwam. U komt echter niet verder dan te
stellen dat men wel eens schimpend ‘Iraniër’ tegen u zei (zie gehoorverslag p.5) en u niet
dezelfde rechten had als de andere studenten. Bij nader inzien komt dit laatste erop neer dat u
een beurs van slechts 50 dinar ontving terwijl uw medestudenten 250 dinar kregen (p.5-6).
Verder zou u net als alle andere personen die uit het buitenland kwamen in het oog zijn
gehouden, zo zegt u. U haalt echter geen redenen aan waarom dit u zou hebben verhinderd
uw activiteit als student te ontplooien of uw leven er verder uit te bouwen. Ook wanneer u
verder gevraagd wordt om in concreto op te sommen welke elementen u verhinderden om
zich blijvend in Arbil te vestigen, komt u niet verder dan enkele vaagheden (p.6-7). U herhaalt
dat u er niet dezelfde rechten kent en dat u er zich niet zal kunnen aanpassen. U haalt voorts
nog aan dat u er als uit Iran afkomstige Koerd niet mocht werken en dat dit geldt voor
iedereen die terugkeert uit ballingschap (p.7). Wanneer het CGVS hierover haar verbazing
laat blijken, blijkt alleszins dat u zich wat dit betreft nog niet heeft geïnformeerd naar de
huidige stand van zaken en zelf aangeeft dat de situatie er nu (ten aanzien van de periode
2000-2002 toen u er vertoefde) misschien is gewijzigd. De laatste jaren zijn immers vele
tienduizenden Koerden uit ballingschap in Iran, Turkije en Europa teruggekeerd naar Noord-
Irak.
U stelt eveneens dat u zich niet officieel kon registreren in Noord-Irak en haalt aan dat u als
gevolg hiervan geen identiteitskaart kon ontvangen (p.6-10-11). Deze laatste stelling is echter
hoogst twijfelachtig aangezien u ter staving van uw asielmotieven nota bene een Iraakse
identiteitskaart voorlegt! Hiermee geconfronteerd ontkent u dat het door u voorgelegde
document een Iraakse identiteitsbewijs betreft en stelt u dat dit een document is dat als enige
functie heeft dat u ermee langs checkpoints kan passeren (p.6). Dit is echter geenszins het
geval, het betreft wel degelijk een officieel Iraaks identiteitsstuk. Er kan dan ook besloten
worden dat er wat u betreft een ernstige administratieve hindernissen zijn die u zouden
weerhouden uw verblijfsrecht op te nemen in Noord-Irak.
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U haalt verder aan dat u bij een terugkeer naar Noord-Irak zal beschouwd worden als en
Iraanse spion. Deze verklaring blijkt echter louter op veronderstellingen te zijn gebaseerd en
wordt door geen enkel feit of gebeurtenis gestaafd (p.9).
Uit dit alles blijkt dat u het allerminst aannemelijk maakt dat u in de gegeven omstandigheden
geen leven zou kunnen opbouwen in Iraaks-Koerdistan, waarvan uw familie oorspronkelijk
afkomstig is, waar uw familie momenteel leeft en waarvan u een identiteitskaart draagt. Van
een vrees voor vervolging in deze regio maakt u evenmin melding.
Uit een analyse van de situatie in Irak blijkt bovendien 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.
De door u voorgelegde documenten vermogen niet voormelde appreciatie te wijzigen. Zij
tonen uw verblijf in Iran en uw studies in Irak aan. Deze elementen staan hier niet ter
discussie.
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. Ten gronde.

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 52, 48/3 en 62 van
de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), voert
verzoeker aan dat hij niet kan terugkeren naar Iran gezien de situatie voor
vluchtelingen in Iran het hem niet mogelijk maakt om daar een duurzaam
verblijfsrecht te doen gelden. Hij stelt zich bovendien niet te kunnen vestigen in Irak
omdat het voor hem niet mogelijk is om een Iraakse identiteitskaart te bekomen.
Verder meent verzoeker dat er in zijn hoofde wel degelijk een gegronde vrees voor
vervolging bestaat in Irak. Hij herhaalt dat hij werd gediscrimineerd omwille van zijn
Iraanse achtergrond tijdens zijn studieperiode in Arbil en hij bovendien in Noord-Irak
wordt beschouwd als een Iraanse spion. Verzoeker tracht zijn betoog te staven aan
de hand van de nieuwsbrief terugkeerpraktijk van november 2008 van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het World Report 2009 van Human Rights Watch,
stukken welke als bijlage bij het verzoekschrift worden gevoegd.

2.2. Vooreerst merkt de Raad op dat verzoeker op geen enkele wijze toelicht op welke
wijze de bestreden beslissing artikel 52 van de Vreemdelingenwet schendt zodat dit
onderdeel van het middel onontvankelijk is.

2.3. De formele motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft tot
doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve
overheid de beslissing heeft genomen zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding
toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het verzoekschrift
blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing wel
degelijk kent en bovendien in het middel aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt
zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan
inroepen. Verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht
aan, zodat dit onderdeel van het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.4. Daargelaten het feit dat verzoekers bewering dat hij in Iran geen duurzaam
verblijfsrecht kon doen gelden vermits hij geen Iraanse identiteitskaart verkreeg
omdat hij weigerde spionageactiviteiten voor de Iraanse autoriteiten uit te voeren in
Irak als manifest verzonnen overkomt, temeer daar volgens zijn verklaringen zijn
broers en zussen in Iran genaturaliseerd werden (administratief dossier, stuk 15, p.
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4), blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker – in tegenstelling tot wat hij blijft
volhouden in het verzoekschrift – in het bezit is van een officiële Iraakse
identiteitskaart, afgeleverd te Diana in 2000. Het is de Raad dan ook niet duidelijk
waarom hij zich niet zou kunnen vestigen in Noord-Irak, waarvan zijn vader
oorspronkelijk afkomstig is en waar zijn hele familie momenteel leeft, zoals hij ter
terechtzitting nogmaals bevestigt. Zijn bewering ter terechtzitting dat hij dit document
heeft gekregen van de politie om geen problemen te hebben bij wegversperringen
wijzigen de vaststelling niet dat verzoekers familie in Noord-Irak woont. Waar hij
tevens stelt reeds verschillende keren een poging te hebben ondernomen om via de
ambassade een reisdocument te bekomen doch dat ze die niet kunnen afgeven
omdat hij niet geregistreerd staat in Irak, wijst de Raad er op dat verzoeker zich hier
beperkt tot beweringen die geen steun vinden in het administratief dossier. Waar
verzoeker aanhaalt dat hij tijdens zijn tweejarig verblijf als student in Arbil werd
gediscrimineerd, leest de Raad in het gehoorverslag dat verzoeker wel eens
schimpend ‘Iraniër’ werd genoemd, dat hij een beurs ontving van 50 dinar per maand
terwijl zijn medestudenten 150 dinar kregen en hij, net zoals alle andere personen die
uit het buitenland kwamen, in het oog werd gehouden (administratief dossier, stuk 3,
p. 5-6). Dergelijke feiten kunnen bezwaarlijk worden beschouwd als vervolging in
vluchtelingrechtelijke zin. Vervolging in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli
1951 veronderstelt immers een voortdurende of systematische schending van de
mensenrechten die een ernstige aantasting van de menselijke waardigheid inhoudt
en tegen dewelke een staat niet wil of niet kan beschermen (J. HATHAWAY, The
Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 101 e.v.). Verzoeker
brengt dan ook geen valabele argumenten aan waarom hij zijn studies in Arbil niet
kon verder zetten noch haalt hij overtuigende elementen aan die hem zouden
verhinderen om zijn leven verder in Noord-Irak, samen met zijn familie, uit te bouwen.
Dit klemt des te meer daar verzoekers broers en zussen volgens zijn verklaringen
studeren in Noord-Irak en hij op geen enkel ogenblik melding maakt van concrete
noemenswaardige problemen die zijn familie in het dagdagelijkse leven zou
ondervinden. Integendeel, gevraagd hoe zijn familie het stelt in Irak antwoordde
verzoeker “Niet slecht, ook niet echt goed. Normaal.” (administratief dossier, stuk 3,
p. 5). Verzoeker haalde voor het Commissariaat-generaal enkel aan dat een uit Iran
afkomstige Koerd niet mag werken in Irak en dat dit geldt voor iedereen die
terugkeert uit ballingschap. Geconfronteerd met het feit dat de laatste jaren
tienduizenden Koerden uit ballingschap in Iran, Turkije en Europa zijn teruggekeerd
naar Noord-Irak, diende verzoeker echter toe te geven dat hij niet heeft geïnformeerd
naar de huidige stand van zaken en de situatie misschien inderdaad gewijzigd is ten
aanzien van de periode 2000-2002 toen hij er verbleef als student (administratief
dossier, stuk 3, p. 7).

Zo verzoeker nog aanhaalt dat hij in geval van terugkeer naar Noord-Irak zal
beschouwd worden als een Iraanse spion, merkt de Commissaris-generaal terecht op
dat dit een blote bewering is die louter is gebaseerd op veronderstellingen en door
geen enkel feit of gebeurtenis wordt gestaafd zodat ook hieruit geen gegronde vrees
voor vervolging kan worden afgeleid. Met de verwijzing naar en de neerlegging van
de nieuwsbrief terugkeerpraktijk van november 2008 van Vluchtelingenwerk
Vlaanderen en het World Report 2009 van Human Rights Watch toont verzoeker
evenmin aan dat hij in Noord-Irak werkelijk zal worden bedreigd en vervolgd. Deze
vrees voor vervolging dient immers steeds in concreto te worden aangetoond en
verzoeker blijft hier in gebreke.

2.5. De door verzoeker als bijlage bij het verzoekschrift gevoegde documenten
betreffende gevolgde taalcursussen en maatschappelijke vorming in België, evenals
het attest van immatriculatie zijn niet dienend voor de beoordeling van zijn
asielaanvraag. Zijn geboorteakte en Iraanse verblijfsdocumenten tonen zijn verblijf in
Iran aan, hetgeen noch door het Commissariaat-generaal noch door de Raad wordt
in twijfel getrokken.
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2.6. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen gegronde vrees
voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en artikel 1, A (2)
van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 in aanmerking worden genomen.

2.7. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 3 van het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM),
artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
(BUPO) en de artikelen 2 en 3 van het VN-Folterverdrag van 10 december 1984,
herhaalt verzoeker dat het buiten kijf staat dat hij niet kan terugkeren naar Iran gezien
de situatie voor vluchtelingen het hem niet mogelijk maakt om daar een duurzaam
verblijfsrecht te doen gelden, dat de situatie in Irak bijzonder ernstig en allesbehalve
veilig is zelfs niet voor rasechte Irakezen, hij gezien zijn etnische achtergrond nog
des te meer gevaar loopt en hij reeds werd geconfronteerd met ernstige
discriminaties tijdens de tweejarige periode dat hij in Irak verbleef als student.

2.8. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van
artikel 39/2, §1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid
geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr.
184.647), stemmen artikel 3 EVRM, artikel 7 BUPO en de artikelen 2 en 3 van het
VN-Folterverdrag inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van
15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico
op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende
behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v.
Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

2.9. De Raad stelt vast dat verzoeker zich voor de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus beroept op dezelfde feiten als deze van zijn asielaanvraag. In
acht genomen wat vooraf gaat, stelt de Raad vast dat verzoeker niet aantoont dat hij
wordt vervolgd of geviseerd door de Iraakse autoriteiten of derden en dat hij het
slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die zou resulteren in foltering of
onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel
risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de
Vreemdelingenwet uitmaakt.

Verder weerlegt verzoeker met de loutere verwijzing naar de situatie in Irak geenszins
de informatie waarop de Commissaris-generaal steunt en die werd toegevoegd aan
het administratief dossier waaruit blijkt dat er op dit ogenblik in Noord-Irak geen reëel
risico van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet
bestaat omdat er op dit ogenblik geen sprake is van een ernstige bedreiging van het
leven of de persoon van burgers als gevolg van willekeurig of veralgemeend geweld
in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Gelet op het feit
dat verzoeker in het bezit is van een Iraakse identiteitskaart zodat er geen ernstige
administratieve hindernissen zijn die hem ervan zouden weerhouden zijn
verblijfsrecht op te nemen in Noord-Irak, en hij beschikt over een familiaal netwerk in
KRG-gebied, komt hij niet in aanmerking voor de toepassing van artikel 48/4, §2, c)
van de Vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 22 april 2009 door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN. M.-C. GOETHALS.


