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Nr. 28 289 van 3 juni 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 21 maart 2006 heeft

ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

7 maart 2006.

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 het verzoekschrift tot voortzetting ingediend op 9 maart 2007.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 28 april 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J.-P. JACQUES, die verschijnt voor de verzoekende partij en

van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Uit verzoekers verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (administratief dossier, stuk 14), de

door hem ingevulde vragenlijst (stuk 11) en de uiteenzetting van feiten in het beroepschrift kan het door

hem aangebrachte feitenrelaas als volgt worden weergegeven:

“Verzoeker is van Koerdische afkomst, werd geboren en opgevoed in Arbil. Zijn vader was lid van de

Baath en vluchtte wegens samenwerking met het voormalige regime in 1991 naar Mosul. Na de val van

het regime van Saddam Hoessein in april 2003 werden verschillende Baath-leden door de Koerden

opgepakt maar niet verzoekers vader omdat hij geen belangrijke functie had. Verzoekers vader besliste

opnieuw in “Hawler” (Arbil) te gaan wonen. Verzoeker werd schriftelijk met de dood bedreigd door de

islamitische groepering Ansar al-sunnah en in juni 2004 werd het huis aangevallen door onbekenden ten

gevolge waarvan zijn broer omkwam. Verzoeker werd door zijn vader aangeraden het land te verlaten.

Hij vernam naderhand dat zijn vader verhuisde maar toch werd weergevonden en bedreigd door de
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terroristen, reden waarom hij de bescherming van de autoriteiten verzocht en verkreeg en ingevolge

dewelke de terroristen werden gearresteerd. In november 2006 werden verzoekers vader en zijn oom

beschoten ten gevolge waarvan zijn oom overleed en zijn vader ernstig werd verwond.”

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“Op basis van de elementen uit uw dossier weiger ik U de hoedanigheid van vluchteling.

Ik steun me hierbij op artikel 57/10 van de Vreemdelingenwet. U heeft immers, zonder geldige reden,

geen gevolg gegeven binnen de maand aan de vraag om inlichtingen of aan de oproeping vervat in de

brief die u aangetekend werd verstuurd op 31/01/2006 op uw gekozen woonplaats.”

2. Over de procedure

2.1.1. Verweerder werpt de onontvankelijkheid op van het initiële verzoekschrift omdat het in het Frans

werd opgesteld terwijl het krachtens het toen geldend artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 1993

tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor de Vaste Beroepscommissie voor

vluchtelingen, diende opgesteld te zijn in de proceduretaal die werd bepaald overeenkomstig artikel 51/4

van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet).

2.1.2. Ter terechtzitting doet verweerder afstand van de opgeworpen exceptie van onontvankelijkheid.

2.2.1. Verzoeker voert aan dat er een materiële vergissing werd begaan door De Post of een derde ten

gevolge waarvan hij geen kennis kreeg van de vraag tot inlichtingen. Hij heeft immers zijn woonplaats

niet gewijzigd voor 1 maart 2006 en ontving bovendien wel de weigeringsbeslissing op zijn gekozen

woonplaats.

2.2.2. Uit het administratief dossier (zie stuk 7) dat de oproeping voor het gehoor werd verstuurd naar de

verzoeker op 12 november 2004 gekozen woonplaats (zie stuk 10), in casu “Rue Noel Renson 61, 4000

Liège”. De oproeping werd blijkens het opplakbriefje op de briefomslag niet afgehaald. Verzoeker toont

derhalve geen overmacht aan en verweerder kon terecht toepassing maken van artikel 51/10 van de

Vreemdelingenwet.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. 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.

3.2. Verzoeker, wiens asielaanvraag dateert van 17 augustus 2004, brengt geen begin van bewijs bij

inzake zijn identiteit of de feiten ten grondslag van zijn asielrelaas.

Aangezien uit verzoekers relaas, zoals vermeld in het beroepschrift, blijkt dat zijn vader, die een

voormalig Baath-functionaris was, na de val van het regime van Saddam Hoessein niet werd opgepakt

in Mosul en hij tevens na een terugkeer naar de Koerdische regio (Hawler/Arbil) in 2003 (zie ook

Vragenlijst, p.1) de bescherming verkreeg van de autoriteiten tegen de terroristische groepering Ansar-

al sunnah, dient te worden vastgesteld dat het aangevoerde politiek profiel van zijn vader geen grond
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voor vervolging vormt. Dit klemt des te meer daar verzoeker stelt dat zijn vader de bescherming

verzocht en bekwam van de Koerdische autoriteiten ten gevolge waarvan terroristen werden opgepakt.

Nopens het incident in november 2006 waarbij verzoekers vader en oom werden beschoten en ten

gevolge waarvan zijn oom overleed, dient te worden vastgesteld dat hieromtrent geen begin van bewijs

wordt bijgebracht. Evenmin wordt aangetoond dat het incident veroorzaakt werd omwille van één van de

criteria van de vluchtelingendefinitie of dat verzoeker - in acht genomen dat de terroristen, ingevolge de

vraag tot bescherming door verzoekers vader, werden opgepakt - omwille van een

vluchtelingencriterium de bescherming van de Koerdische autoriteiten niet zou kunnen inroepen en

verkrijgen.

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 voormelde wet van 15 december 1980.

3.3.1. Verzoeker vraagt de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus omdat hij een reëel

risico loopt op een zware aanslag dan wel onmenselijke en onterende behandelingen. Verzoeker

verwijst tevens naar de situatie van geweld in Irak.

3.3.2. Gelet op de vaststellingen sub 3.2. toont verzoeker niet aan dat hij, indien het relaas al

waarachtig zou zijn, geen bescherming van de autoriteiten zou verkrijgen.

Blijkens de gegevens van het administratief dossier (stuk 11, p.1) en het feitenrelaas verbleef verzoeker

in 2003-2004 in Irbel (Arbil), gelegen in de Koerdische regio en heeft hij daar tevens familie wonen

(Vragenlijst, p.4-5). Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij dat de situatie in de Koerdische regio

van Irak onder de toepassing zou vallen van artikel 48/4 §2, c Vreemdelingenwet. Het betreft een

algemeen bekend gegeven dat de Koerdische regio een grote mate van bestuurlijke autonomie heeft en

dat er zich, in tegenstelling tot bepaalde delen van Centraal-Irak, geen willekeurig geweld voordoet in

het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict waardoor er een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon van een burger bestaat.

Gelet op de voorhanden zijnde bescherming en de elementen in het administratief dossier toont

verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een

reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, §2 van de Vreemdelingenwet.

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 drie juni tweeduizend en negen door:

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

mevr. A. DE POOTER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

A. DE POOTER. W. MULS.


