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Nr. 28 297 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 6 maart 2009 heeft

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

19 februari 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 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 de verzoekende partij en haar advocaat J. MUYLDERMANS en van

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Koerdisch moslim afkomstig uit Mosul, gelegen in Centraal-

Irak. Omstreeks 1999 ging uw vader in Mosul aan de slag als politie-officier. Ook na de val van het

regime van Saddam Hoessein in 2003 oefende hij deze job uit. In februari 2008 werd in de tuin van

de familiewoonst een dreigbrief aangetroffen waarin uw vader aangemaand werd om een

aantal arrestanten vrij te laten, zoniet zou hij vermoord worden. Op 15 maart 2008 werd uw vader

beschoten. Hij raakte aan zijn linkerarm gewond en werd gedurende een week gehospitaliseerd. Op 3

mei 2008 werd uw vader neergeschoten en kwam om het leven. Korte tijd later zochten twee

onbekende, Arabisch sprekende mannen uw voedingswinkel op en verplichtten u om uw zaak te sluiten,

zoniet wachtte u hetzelfde lot als uw vader. Een zestal dagen later werd u door drie Arabisch sprekende

mannen opgezocht en werd opnieuw verplicht om uw zaak te sluiten. Twee dagen later zag u dezelfde

mannen aan uw winkel voorbijrijden. Uit vrees voor uw leven sloot u uw winkel en keerde naar huis
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terug. Samen met uw moeder bracht u een bezoek aan de vice-gouverneur van Mosul (K. G.). Deze

gaf echter te kennen dat hij uw veiligheid niet kon garanderen. Enkele dagen later, op 1 juni 2008,

vluchtte u naar Turkije. Verborgen in een vrachtwagen reisde u door naar België en vroeg hier op 25 juni

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 maakt dat u van Mosul, gelegen in Centraal-Irak,

afkomstig bent. Niet alleen slaagt u er niet in om uw afkomst door enig bewijsdocument te staven,

daarnaast bent u niet vertrouwd met een aantal elementaire gegevens betreffende de geografie en

de levensomstandigheden in Mosul. Zo verklaarde u dat de Al Dhubat-wijk aan de andere kant van

de Tigris ligt als de Al-Faisaliya-wijk (zie gehoorverslag CGVS, pp.3-4) terwijl uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat deze buurwijk van Al-Faisaliya-wijk aan dezelfde zijde

van de Tigris gelegen is. Verder wist u niet te verduidelijken hoe veraf de Al Maliya- wijk en de As

Siwiss- wijk van de Al-Faisaliya-wijk vandaan liggen (zie gehoorverslag CGVS, p.4) en bleek u niet

vertrouwd met de Al Midan-wijk (zie gehoorverslag CGVS, p.4) en de Az-Zira’i wijk (zie gehoorverslag

CGVS, p.5) en dit terwijl uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat deze

wijken stuk voor stuk directe buurwijken van de Al-Faisaliya-wijk zijn. Voorts bleek u niet vertrouwd met

de naam Zuhair Mohsin Mohammed Abdulazeez (zie gehoorverslag CGVS, p.6) en dit terwijl uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat deze momenteel burgemeester is

van Mosul. Daarnaast verklaarde u dat Mosul voor zover u zich kan herinneren niet gebombardeerd

werd bij de invasie van het Amerikaanse leger in 2003 (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Uit informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt echter dat Mosul in het voorjaar van 2003

herhaaldelijk het doelwit was van hevige bombardementen. Verder weet u niet te verduidelijken of Mosul

voor 2003 tot de no fly-zone behoorde die vanaf 1992 door het Amerikaanse en het Britse leger

ingesteld was in de regio (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Bovendien slaagde u er niet in om de

voornaamste Baath-functionarissen op te noemen die voor 2003 in Mosul actief waren en bleek

evenmin vertrouwd met de naam van de toenmalige gouverneur van de regio (zie gehoorverslag CGVS,

p.8). Zulks roept ernstige twijfel op over uw bewering dat u tot en met juni 2008 in Mosul verbleef.

Vermits de door u ingeroepen asielmotieven kaderen in de problematische veiligheidssituatie in deze

regio ondermijnt zulks de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op fundamentele wijze.

Verder dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat uw vader sedert 1999

als politieofficier tewerkgesteld was in Mosul en op 3 mei 2008 om het leven gebracht werd. Ondanks

het feit dat uw vader gedurende een tiental jaar als politieofficier tewerkgesteld was, legt u hiervan

immers geen begin van bewijs voor. Daarenboven weet u ondanks uw bewering dat uw vader in maart

2008 gedurende een week gehospitaliseerd werd geen begin van bewijs hiervan voor te leggen en

slaagt er evenmin in om het overlijdensattest voor te leggen dat na de moord op uw vader opgesteld

werd (zie gehoorverslag CGVS, p.14). Dergelijk gebrek aan bewijs ondermijnt de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas verder en wijst uit dat u de asielmotieven die u inroept niet aannemelijk weet te maken.

Gezien bovenstaande observaties kan er geen verder geloof worden gehecht aan de door

u aangehaalde asielmotieven en aan uw bewering afkomstig te zijn uit Mosul, 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.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. 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
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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.

2.2.1. Verzoeker vraagt in hoofdorde de erkenning als vluchteling in de zin van de Conventie van

Genève van 28 juli 1951 en het Aanvullend Protocol van 31 januari 1967.

Hij betoogt dat hij Irak verliet met verscheidene identiteitsdocumenten, met inbegrip van zijn rijbewijs en

nationaliteitsbewijs. Hij is niet in staat deze documenten voor te leggen aangezien zij werden

afgenomen door de smokkelaar en zouden worden teruggestuurd naar Irak. Aangezien verzoeker geen

contact meer heeft met zijn moeder of familie zou hij meermaals via vrienden hebben getracht om via de

bevoegde diensten in Mosul kopieën van deze documenten te bekomen. Deze zoektocht heeft nog niet

tot resultaat geleid.

Verzoeker stelt dat hij de wijk Al-Dhubat wel kende, doch haar aan de verkeerde kant van de Tigris

situeerde en dit inderdaad bevestigde. Bij een latere vraag vermeldde hij echter duidelijk dat deze wijk

wel aan dezelfde zijde van de Tigris lag als Al-Faisaliya. Ter staving verwijst hij naar de nota’s van zijn

raadsman. Hij stelt dat hij de wijken Al-Maliya en As Siwiss wel kende en kon situeren, doch enkel niet

wist hoe ver deze gelegen waren van Al-Faisaliya. Uit het voormelde zou blijken dat hij wel bekend is

met de elementaire geografie van Mosul.

Onjuiste of niet beantwoorde vragen kunnen volgens verzoeker logischerwijze worden verklaard doordat

hij opgroeide en leefde in een geïsoleerde wereld. Hij mocht in Al-Maliya en As Siwiss als Koerd niet

komen van zijn vader. Dit verklaart ook de vaststelling dat hij niet wist of bepaalde wijken werden

gebombardeerd in 2003 en/of Mosul in de ‘no fly zone’ lag. Dat hij niet vertrouwd was met de huidige

naam van de burgemeester, de toenmalige gouverneur of toenmalige Baath-functionarissen betreffen

volgens verzoeker slechts details.

Hij voert aan dat hij wel bekend was met de naam van de toenmalige Koerdische vice-gouverneur en

zijn afkomst van Mosul bevestiging vindt in de door hem bij het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) aangehaalde feiten omtrent (i) het vaste telefoonnummer van

zijn ouderlijke huis (ii) de schets van de locatie van zijn ouderlijke huis (iii) zijn uitleg omtrent de

legerdienst onder het Baath-regime (iv) de opsomming van wijken in Mosul (v) de bruggen over de Tigris

(vi) de verschillende elementaire plaatsen die hij kon opsommen/herkennen of waarvan hij kon

bevestigen of zij al of niet bestonden (vii) de Amerikaanse kampen in Mosul (viii) verschillende

belangrijke Koerdische families in Mosul (ix) het kerkhof waar zijn vader werd begraven, zodat het

aannemelijk is dat hij wel degelijk van Mosul afkomstig is en daar ook verbleef tot aan zijn vertrek naar

België.

Omtrent het ontbreken van bewijs aangaande de beroepsactiviteit en dood van zijn vader, meent

verzoeker dat zijn uitgebreide kennis de betrouwbaarheid van zijn verhaal aantoont. Hij stelt dat indien

hij op het moment van zijn vertrek wist dat dergelijke bewijzen vereist waren, hij zeker zou hebben

getracht ze mee te brengen. Een oorlogssituatie in en dringend vertrek uit Mosul nopen zich echter niet

meteen tot zulke bewijsvergaring. Verzoeker stelt dat hij, omdat hij geen contact meer heeft met zijn

moeder of andere familie, meermaals via vrienden en de bevoegde diensten in Mosul heeft getracht

kopieën te bekomen van de documenten die zijn verhaal kunnen staven, doch dat tot op heden deze

zoektocht geen resultaat heeft gehad.

Hij betoogt daarnaast wel degelijk aannemelijk te hebben gemaakt dat zijn vader politieofficier was en

ingevolge een aanslag om het leven kwam, zoals blijkt uit de door hem bij het CGVS aangehaalde feiten

omtrent (i) de plaats van tewerkstelling van zijn vader, zijnde het commissariaat genaamd ‘Pawossa’ (ii)

de namen van verschillende collega’s van zijn vader (iii) de driejaarlijkse promotie van zijn vader en

diens graden (iv) het uniform van zijn vader (v) de aanslagen op politiestations in Mosul (vi) de aanslag

op zijn vader (vii) de begrafenis van zijn vader, waarop er geen collega’s aanwezig waren uit schrik voor

nieuwe aanslagen. De kennis waarover hij beschikt zou dermate uitgebreid en gedetailleerd zijn dat

deze onmogelijk op een andere manier zou kunnen zijn opgedaan dan door eigen ervaring en

ondervinding. Ook de logische chronologie van het verhaal en de exacte datum van de aanslag, zoals

uiteengezet in het verzoekschrift, staven zijn verhaal.



RvV X - Pagina 4 van 5

Verzoeker benadrukt dat hij nooit tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd, hetgeen de

betrouwbaarheid van zijn verhaal alleen maar bevestigt.

Ter terechtzitting brengt hij de originelen bij van zijn nationaliteitsbewijs en de overlijdensakte van zijn

vader, vergezeld van de briefomslag waarin deze werden verstuurd.

2.2.2. Wat betreft de ter terechtzitting bijgebrachte documenten, met name zijn nationaliteitsbewijs en de

overlijdensakte van zijn vader, dient te worden opgemerkt dat deze niet zijn vergezeld van een voor

eensluidend verklaarde vertaling in de zin van artikel 8 PR RvV, zodat zij ingevolge voormelde bepaling

niet in overweging worden genomen.

Verzoeker stelt met recht dat hij bij het CGVS aangaf dat hij de Al Dhubat wijk kent en deze aan

dezelfde zijde van de Tigris ligt als Al Faisaliya (administratief dossier, stuk 3, p.9). Dient echter te

worden opgemerkt dat hij eerder verklaarde dat Al Dhubat aan de andere kant van de Tigris ligt (ibid.,

p.4). Derhalve legt verzoeker omtrent de ligging van voornoemde wijk incoherente verklaringen af.

In acht genomen dat verzoeker verklaart gedurende zijn hele leven in Mosul te hebben verbleven, staat

het feit dat hij wel kon antwoorden op een aantal gestelde kennisvragen, er niet aan in de weg dat in

casu redelijkerwijze van hem kon worden verwacht dat hij kon antwoorden op de gestelde elementaire

kennisvragen omtrent de ligging van de wijk Al Dhubat, de afstand van zijn wijk tot de wijken Al Maliya

en As Siwiss en de wijken Al Midan en Az-Zirai. Dat verzoeker hier in gebreke bleef klemt des te meer

daar de voormelde wijken stuk voor stuk directe buurwijken zijn van de wijk waar verzoeker zou hebben

gewoond. Tevens bleek dat hij (i) niet vertrouwd bleek met de naam van de burgemeester van Mosul (ii)

verkeerdelijk verklaarde dat Mosul niet werd gebombardeerd bij de invasie van het Amerikaanse leger in

2003, terwijl uit de informatie in het dossier blijkt dat Mosul in het voorjaar van 2003 herhaaldelijk het

doelwit was van hevige bombardementen (iii) niet kon aangeven of Mosul tot de ‘no fly-zone’ behoorde

van 1992 tot 2003 (iv) niet in staat was de voornaamste Baath-functionarissen op te noemen die voor

2003 actief waren in Mosul (v) evenmin vertrouwd was met de naam van de toenmalige gouverneur van

de regio. In acht genomen verzoekers voormelde gebrek aan kennis, oordeelde het CGVS met recht dat

er geen geloof kan worden gehecht aan zijn beweerde afkomst van Mosul.

Verzoekers verklaring dat hij een ‘geïsoleerd bestaan’ had, overtuigt niet om het voormelde flagrante

gebrek aan kennis te vergoelijken.

De vaststelling dat verzoeker op een aantal vragen inzake Mosul wel kon antwoorden toont niet aan dat

hij van Mosul afkomstig is daar deze kennis via derden dan wel zelfstudie kan verworven zijn.

Daar er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers afkomst van Mosul, kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de problemen die hij aldaar zou hebben gehad.

Verzoeker brengt bovendien, behoudens de reeds hoger besproken overlijdensakte, geen begin van

bewijs bij om zijn beweerde problemen te staven, noch omtrent zijn beroepsactiviteit of het feit dat zijn

vader sedert 1999 als politieofficier zou zijn tewerkgesteld in Mosul.

Dient bovendien te worden opgemerkt dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegt aangaande de

plaats waarop hij zich ten tijde van de aanslag op zijn vader bevond, alsmede de wijze waarop hij de

dood van zijn vader vernam. In de vragenlijst stelde verzoeker immers dat hij sedert het begin van de

problemen van zijn vader niet meer naar zijn winkel ging en zijn werk slechts hervatte na de dood van

zijn vader. Tevens gaf hij aan dat de aanslag werd gepleegd op ongeveer tweehonderd meter van hun

huis plaatsvond en zij, wanneer zij de aanslag hoorden, naar de plaats van het onheil renden, doch zijn

vader reeds dood was (administratief dossier, stuk 7, p.2). Bij het CGVS en in het verzoekschrift stelt

verzoeker dat hij de schoten hoorde en dat een buur een kwartier later meldde dat zijn vader omkwam

(administratief dossier, stuk 3, p.15). In het verzoekschrift geeft hij aan dat de buur hem, vijftien minuten

nadat hij de schoten hoorde, in zijn winkel op de hoogte bracht van het voorval (rechtsplegingsdossier,

stuk 1, p.3).

Verzoeker legt tevens incoherente verklaringen af omtrent de aanwezigen op de begrafenis van zijn

vader. Bij het CGVS verklaarde hij, gevraagd of er superieuren van zijn vader op de begrafenis waren:

“Neen. Er waren wel officieren. Men is bang om begrafenissen bij te wonen” (administratief dossier, stuk

3, p.15), terwijl hij in het verzoekschrift voorhoudt te hebben verklaard dat er op de begrafenis van zijn

vader geen collega’s aanwezig waren (rechtsplegingsdossier, stuk 1, p.7).

Verzoeker legt bovendien incoherente verklaringen af aangaande de bescherming die hij zou hebben

gezocht. Er werd hem in de vragenlijst immers gevraagd of hij na de bedreigingen door de Arabieren

naar de politie is gestapt. Verzoeker bevestigde dit en gaf aan dat de politie hem zei alert te blijven,

doch vermeldde nergens dat hij naar de Koerdische vice-gouverneur zou zijn gestapt om bescherming

te vragen (administratief dossier, stuk 7, p.2). Bij het CGVS gaf verzoeker, gevraagd naar het gebeurde

na de bedreigingen door de Arabieren, slechts aan dat hij naar de vice-gouverneur zou zijn gegaan om
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bescherming te vragen, waarbij hij niet vermeldde naar de politie te zijn gestapt (administratief dossier,

stuk 3, p.16).

Gelet op het voormelde kan er geenszins geloof worden gehecht aan verzoekers beweerde

asielmotieven.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker vanuit Parijs met de Thalys-trein België is

binnengereisd. Het feit dat verzoeker naliet in Frankrijk asiel aan te vragen, doet afbreuk aan de ernst

van zijn beweerde vrees voor vervolging.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de vluchtelingenrechtelijke zin. Derhalve voldoet hij niet aan de criteria zoals

bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

2.3.1. Verzoeker voert in ondergeschikte orde aan dat hij minstens in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming.

Ter staving hiervan verwijst hij naar het feitenrelaas. Hij betoogt dat zijn vrees geenszins ongegrond is

gezien de veelvuldige aanslagen in Mosul ten opzichte van (familie van) politiemensen en Koerden. Het

succes van deze aanslagen toont aan dat de autoriteiten niet in staat zijn hem hiertegen te beschermen.

Verzoeker benadrukt dat hij allerminst vrijwillig naar België is gevlucht, daar hij een goed leven had in

Irak.

Daar waar de feiten die hij inroept moeilijk te bewijzen zijn en voor zover hij niet aannemelijk maakt dat

hij zelf persoonlijk wordt bedreigd, stelt verzoeker onder verwijzing naar arrest C-465/07 van 17 februari

2009 van het Europese Hof van Justitie dat de problematische veiligheidssituatie in Mosul, zoals ook

door het CGVS erkend de bestreden beslissing, de status van (subsidiaire) vluchteling reeds

rechtvaardigt.

2.3.2. In acht genomen dat verzoeker zijn afkomst van Mosul noch zijn voorgehouden asielrelaas

aannemelijk heeft gemaakt (zie sub 2.2.2), toont hij niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 §2 van de voormelde wet van 15 december 1980.

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 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.


