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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 29 van 14 juni 2007
in de zaak X / IVde kamer

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, van Iraakse nationaliteit, op 3 oktober 2006 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 26 september 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.

Gelet op artikel 234, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 15 september 2006 tot
hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen.

Gezien het verzoekschrift tot voortzetting van het geding ingediend op 12 januari 2007
met toepassing van artikel 235,§3 van voornoemde wet.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 maart 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
19 april 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN
VRECKOM en van attaché M. HUYGHE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:
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1.1. Het feitenrelaas kan op basis van verzoekers verklaring op de Dienst
Vreemdelingenzaken en het verzoekschrift worden omschreven als volgt:
“Verzoeker verklaart de Irakese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit X.
Hij is een X moslim. Hij hielp zijn vader in diens zaak tot de val van het Saddam-
regime. Na de val van Saddam Hoessein werd de zaak van zijn vader geplunderd
en werd verzoeker, die ook avondschool volgde, verplicht werk te vinden. Hij
hielp zijn neef X, die bouwmaterialen vervoerde voor bouwaannemer die leverden
aan de Amerikanen. Voor de uitvoering van dit werk bekwam hij in februari 2005
een badge van de Amerikanen. Hij deed dit samen met twee ooms van X maar
zonder medeweten van zijn vader.
Op 25 januari 2006 werden verzoeker, zijn neef en diens twee ooms bij het
inladen van zand aangehouden door acht gewapende en gemaskerde mannen. Ze
werden geblinddoekt en in de koffer van hun wagen gezet. Na een reis van
ongeveer één uur werden ze uit de koffer gehaald en gefouilleerd. De ontvoerders
vonden hun badge en wisten zo dat ze voor de Amerikanen werkten. Daarop
werden ze uitgescholden voor bedriegers en gedurende twee uren gemarteld,
hetgeen één van de ooms van X niet overleefde. Verzoekers ontvoerders eisten
losgeld van zijn familie, maar aangezien deze geen geld had, werd er voorgesteld
dat de ontvoerders de badge zouden gebruiken om binnen te dringen op de
Amerikaanse basis. Op 1 februari 2006 werd verzoeker door de ontvoerders ter
plaatse gebracht. In plaats van te doen wat men hem vroeg, heeft verzoeker zich
uit de voeten gemaakt en is hij per taxi gevlucht naar zijn oom. Hierna vluchtte hij
verder naar België om er vervolgens op 1 maart 2006 asiel aan te vragen.”

2.1. De motivering van 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 24/08/2006 op uw gekozen woonplaats.”

2.2. Verzoeker voert aan dat de oproepingsbrief naar zijn oud adres werd gestuurd,
terwijl de beslissing zelf naar zijn huidig adres werd verzonden. Hij was aldus niet
in de mogelijkheid om ten gronde te worden gehoord. Verzoeker stelt dat de
termijn van een maand om gevolg te geven aan de betekende oproeping begon te
lopen op maandag 28 augustus 2006 en liep tot 28 september 2006. Op die
datum had hij de mogelijkheid niet meer om te antwoorden omdat hij die dag de
kennisgeving ontving van de bestreden beslissing. Verzoeker wilde op 28
september 2006 alsnog zijn antwoord op de vraag om inlichtingen neerleggen op
het Commissariaat-generaal tegen ontvangstbewijs, wat niet meer mogelijk was
door de betekening van de bestreden beslissing. Volgens verzoeker is artikel
57/10 van de voormelde wet van 15 december 1980 geschonden. Deze
schending van de wet kan volgens hem niet worden hersteld door de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen aangezien hem zo een aanleg zou worden ontnomen
in de behandeling van zijn asielaanvraag. In toepassing van artikel 39/2 van de
voormelde wet van 15 december 1980 moet de bestreden beslissing worden
nietig verklaard en het dossier teruggestuurd naar het Commissariaat-generaal
wegens de schending van een substantiële vormvereiste omdat het voorschrift
van artikel 57/10 van de voormelde wet van 15 december 1980 is geschonden,
aangezien verzoeker niet de volledige termijn van een maand kreeg vanaf de
betekening van de oproeping en de vraag om inlichtingen om er een gevolg aan te
geven.
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Verzoeker vraagt om de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling omwille
van zijn vrees te worden vervolgd omdat hij wordt gezien als een medewerker
van de Amerikaanse overheid en het is algemeen geweten dat deze personen in
Irak het doelwit zijn van gerichte aanslagen, waartegen de huidige overheid in
Irak niet in staat is hen te beschermen. De overheid kan geen bescherming bieden
tegen de gewapende groeperingen, hetgeen de Commissaris-generaal erkent door
niet-terugleidingsclausules te hanteren voor personen van Irakese nationaliteit.

2.3. Verweerder stelt dat de termijn overeenkomstig artikel 52 van het Gerechtelijk
Wetboek is beginnen lopen op zaterdag 26 augustus 2006. Aangezien de termijn
in kwestie aldus verstreken is op maandag 25 september 2006 en de beslissing
van weigering van de hoedanigheid van vluchteling werd genomen op dinsdag 26
september 2006, kan verzoeker niet volhouden dat de Commissaris-generaal de
betreffende termijn niet naleefde. Uit het administratieve dossier blijkt dat de
oproeping voor gehoor van 24 augustus 2006 op wettige basis en conform
artikel 51/2, 6de van de voormelde wet van 15 december 1980 aan verzoeker
werd verstuurd op de door hem gekozen woonplaats “X”. Aangezien verzoeker
op het ogenblik van de betekening niet aanwezig was, werd door de postdiensten
een bericht in de bus achtergelaten. Verzoeker haalde de aangetekende brief niet
af op het postkantoor. Het volstaat echter dat de postdiensten bij afwezigheid
van de geadresseerde een bericht van aangetekende zending in de bus stoppen
om van een rechtsgeldige kennisgeving te spreken. Bovendien diende verzoeker
krachtens artikel 51/2, 4de van de voormelde wet van 15 december 1980 elke
wijziging van de gekozen woonplaats bij een ter post aangetekende zending mee
te delen aan de Commissaris-generaal. Van een dergelijke wijziging is er geen
spoor terug te vinden in het administratieve dossier. Verzoeker maakte louter op
21 september 2006 een brief over aan het Commissariaat-generaal met de
vermelding dat hij sinds 1 september 2006 naar Gent verhuisd is. Verzoeker
toont hiermee niet aan dat hij niet kon verschijnen op het gehoor van 13
september 2006, temeer omdat de betekening van de oproeping reeds gebeurde
op 25 augustus 2006.
Verweerder stelt dat diegene die de asielaanvraag indient ertoe gehouden is om
zijn volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek en elke vraag tot
inlichtingen van de bevoegde instantie te beantwoorden. Aangezien verzoeker
niet voldoet aan deze voorwaarde en zich zonder motief heeft onttrokken aan het
onderzoek van zijn asielaanvraag, werd de Commissaris-generaal gehinderd om
zijn opdracht uit te voeren, zodat de vraag of verzoeker beantwoordt aan de
voorwaarden die de toekenning van de vluchtelingenstatus wettigen niet langer
relevant is.

2.4 Uit het administratief dossier blijkt dat de oproeping voor het gehoor, gepland op
13 september 2006, op 24 augustus 2006 werd verstuurd naar verzoekers laatst
gekozen woonplaats, zijnde “X” en, blijkens het opslagbriefje op de briefomslag,
aangeboden werd op 25 augustus 2006 (administratief dossier, stuk 4). Bij brief
van 21 september 2006 van verzoeker aan het Commissariaat-generaal
omschrijft verzoeker de reden waarom hij niet opdaagde voor het interview van
13 september 2006. De reden voor deze niet-verschijning is volgens hem
ondermeer gelegen in het feit dat hij sinds 1 september 2006 verhuisde naar
Gent en hij evenmin door zijn advocaat op de hoogte werd gebracht
(administratief dossier, stuk 3). Op 27 september 2006 nam de Commissaris-
generaal de beslissing die het voorwerp is van onderhavig geding.
Uit de lezing van de stukken in het administratief dossier blijkt dat verweerder de
oproeping voor het gehoor op 24 augustus 2006 correct naar verzoekers gekozen
woonplaats stuurde en, ingevolge diens niet-verschijning, op 27 september 2006
op rechtsgeldige wijze toepassing maakte van artikel 57/10 van voormelde wet
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van 15 december 1980. Uit de niet-verschijning van verzoeker op het gehoor van
13 september 2006 kan echter niet afgeleid worden dat hij geen belangstelling
meer toonde voor de voortzetting van zijn procedure aangezien hij bij brief van 21
september 2006, vóór de bestreden beslissing van 27 september 2006, de
redenen voor zijn niet-verschijning uiteenzet.
Overeenkomstig artikel 14 van het PR RvV en op basis van de stukken in het
dossier, in X diens verhoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het gehoor van
17 mei 2006 op het Commissariaat-generaal, werd verzoeker ter zitting
ondervraagd omtrent de feitelijke elementen van zijn asielrelaas.
Verzoeker, die de essentie van zijn asielrelaas ophangt aan zijn werk, namelijk het
werk dat hij samen met zijn neef X in onderaanneming deed voor een aannemer
die voor de Amerikaanse troepen werkte, blijkt echter niet in staat de naam mee
te delen van de aannemer voor wie hij gedurende meer dan één jaar in
onderaanneming werkte. Deze onwetendheid omtrent de naam van de aannemer,
die in feite zijn broodheer was gelet op zijn beweerde moeilijke financiële situatie
wegens de plundering van zijn vaders winkel, maakt zijn verklaringen inzake zijn
werk in onderaanneming gedurende één jaar ongeloofwaardig.
Verzoeker, ondervraagd over het lot van zijn neef X, verklaart dat hij geen nieuws
meer heeft over zijn neef X omdat niemand antwoordt en vermoedt dat hij niet
meer in leven is. Deze verklaring is tegenstrijdig met zijn verklaring op de Dienst
Vreemdelingenzaken waar hij stelt: “Ik had nog telefonisch contact gehad met
mijn oom X. Ik hoorde dat X werd vrijgelaten.” (administratief dossier, stuk 13,
p. 13).
Verzoekers onwetendheid omtrent de naam van de aannemer voor wie hij
gedurende één jaar in onderaanneming werkte en de tegenstrijdige verklaring
omtrent het lot van zijn neef X, ondergraven de waarachtigheid van zijn
aangevoerd asielrelaas. Aan de door verzoekers ingeroepen feiten kan derhalve
geen geloof worden gehecht.
Het voorafgaande in acht genomen, kan niet aangenomen worden dat verzoeker
de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit niet kan of niet wil
inroepen omwille van een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in artikel
1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

3.1. Verzoeker vraagt om hem het statuut van subsidiaire bescherming toe te kennen
in de zin van artikel 48/4 van de voormelde wet van 15 december 1980. Hij loopt
een reëel risico om ernstige schade te ondergaan, met name foltering of
onmenselijke en vernederende behandeling of sancties in zijn land van herkomst
omwille van de politieke opinies die hem worden toegeschreven. Verzoeker werd
ontvoerd en gemarteld in Irak omdat hij werd beschouwd als een verrader door
zijn werk voor de Amerikanen.
Gelet op het gewapend conflict in Irak en de grote onveiligheid van de burgers die
worden geraakt door blind geweld in de zin van de artikelen 48/4 en 48/5 van de
voormelde wet van 15 december 1980, moet de subsidiaire beschermingsstatus
worden toegekend.

3.2. Verweerder stelt dat hij zich bewust is van de algemene situatie van onveiligheid
en instabiliteit in Irak en voegt bij de verweernota een antwoorddocument van X
van 26 januari 2006 dat antwoordt op de volgende vraag: “Wat is de actuele
situatie in Irak gezien in het kader van art. 48/4, §2, c), van de gecoördineerde
Vreemdelingenwet?”
Verweerder wijst erop dat het van belang is te beoordelen welke activiteiten
verzoeker in het verleden heeft gehad, of hij voldoende geloofwaardig is en of hij
al dan niet als burger kan worden beschouwd conform de definitie van subsidiaire
bescherming.
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3.3 Verzoeker, ter zitting ondervraagd over zijn aangevoerde recente afkomst uit
Bagdad, beantwoordt vlot en correct de gestelde vragen omtrent essentiële
kenmerken van Bagdad en het dagelijkse leven na de val van Saddam Hoessein.
Verzoeker toont bijgevolg zijn afkomst uit Bagdad en zijn recent verblijf in Irak
aan.
Krachtens artikel 48/4, §1, van de voormelde wet van 15 december 1980 wordt
de subsidiaire beschermingsstatus toegekend aan de vreemdeling, die niet voor
de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op
artikel 9 ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan
te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een
staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een
reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich
niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en
niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.
Uit het verzoekschrift kan, aangezien het zich beroept op verzoekers beweerde
tewerkstelling voor de Amerikanen en de politieke opinie die hem hierdoor
toegeschreven wordt met als gevolg dat hij een reëel risico loopt op “foltering of
onmenselijke en vernederende behandelingen of sancties in zijn land van
herkomst”, afgeleid worden dat verzoeker zich beroept op artikel 48/4, §2,b, van
voormelde wet van 15 december 1980. Aan verzoeker kan echter de subsidiaire
bescherming op basis van voormeld artikel 48/4, §2,b, niet worden toegekend
gelet op diens bovenvermelde ongeloofwaardige verklaringen omtrent zijn
tewerkstelling voor de Amerikanen.
Verzoeker beroept zich tevens op “het gewapend conflict in Irak en de grote
onveiligheid van de burgers die worden geraakt door blind geweld” waardoor te
dezen kan worden aangenomen dat verzoeker voor zijn aanvraag artikel 48/4, §2,
c, van voormelde wet van 15 december 1980 inroept. Krachtens deze bepaling
bestaat de “ernstige schade” uit “ernstige bedreiging van het leven of de persoon
van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een
internationaal of binnenlands gewapend conflict.”
De wetgever heeft de begrippen “internationaal of binnenlands gewapend
conflict” noch in de wettekst, noch in de voorbereidende werken gedefinieerd.
Alsdan kan worden gesteund op de definitie van een intern gewapend conflict
zoals zij terug te vinden is in artikel 1 van het tweede protocol bij de Geneefse
verdragen van 12 augustus 1949, geratificeerd door de wet van 16 april 1986
(R.v.St.,X, nr. 165.476, 1 december 2006). X artikel 1 van het tweede protocol
bij de X verdragen van 12 augustus 1949 zijn interne conflicten “alle gewapende
conflicten, waarop artikel 1 van het Aanvullende Protocol bij de Verdragen van
Genève van 12 augustus 1949 betreffende de bescherming van slachtoffers van
internationale gewapende conflicten (Protocol I) niet van toepassing is, en die
plaatsvinden op het grondgebied van een Hoge Verdragsluitende Partij tussen de
strijdkrachten van die Partij en dissidente strijdkrachten of andere georganiseerde
gewapende groepen die, staande onder een verantwoordelijk bevel, het
grondgebied van die Partij gedeeltelijk onder controle hebben op een zodanige
wijze dat zij in staat zijn aanhoudende en samenhangende militaire operaties uit
te voeren en de bepalingen van dit Protocol toe te passen.”

De uitsplitsing van deze definitie levert de volgende vereisten op:
- de betrokken partijen zijn de strijdkrachten van de staat in kwestie en dissidente
strijdkrachten;
- de dissidente troepen staan onder verantwoordelijk bevel en hebben controle over een
gedeelte van het grondgebied, ongeacht de omvang van dit gedeelte;
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- de militaire operaties zijn aanhoudend en samenhangend;
- beide partijen zijn in staat het protocol te implementeren. Uit publieke bronnen blijkt
dat bepaalde delen van Irak momenteel in een situatie van absolute chaos verkeren. Aan
de ene kant voeren verschillende groeperingen (zowel soennitische als sjiitische milities
en Al-Qaeda) een strijd om de macht teneinde de toekomstige structuur en identiteit van
Irak te bepalen. Aan de andere kant trachten de nationale veiligheidstroepen (ISF: Iraqi
Security Forces) en de coalitietroepen (MNF: Multi National Forces) de opstandelingen
uit te schakelen (CRS Report for Congress, Iraq: Post-Saddam Governance and Security,
6 december 2006, http://www.fas.org/). Een aanslag op de al-Askari moskee, een
sjiitisch heiligdom in X, op 22 februari 2006 bracht een golf van sektarisch geweld
teweeg. Terroristische groeperingen plannen dagelijks autobommen en
(zelfmoord)aanslagen op strategische, drukke plaatsen zoals markten. Ontvoeringen,
schietpartijen en moorden van burgers met een welbepaald profiel maken de regel uit.
Dit alles leidt tot een hoog dodental en talloze burgerslachtoffers (ICRC, Iraq: civilians
continue to pay the highest price in the conflict, 30 november 2006,
http://www.icrc.org/). Uit deze ononderbroken en georkestreerde militaire operaties op
het terrein blijkt duidelijk dat de dissidente troepen een onmiskenbare hiërarchische
structuur en organisatie vertonen en een duidelijk leiderschap hebben (zoals X aan het
hoofd van de sjiitische milities, X ter vervanging van de overleden X aan het hoofd van
X), met een strak omlijnde ideologie (IAS Research Analysis: Is Iraq in the grip of an
“internal armed conflict” within the meaning of Article 15 of the Refugee Qualification
Directive?, http://www.iasuk.org/). Deze rebellen controleren ook telkens
stadsgedeelten in verschillende grote steden (UNAMI, Human Rights Report 1september
- 31 oktober 2006, http://www.uniraq.org/). Zij zijn geïnfiltreerd in verschillende
politieke structuren (US Senate Armed Services Committee, The Current Situation in
Iraq: Testimony of Lieutenant General Michael D. Maples, http://www.armed-
services.senate.gov/) hetgeen impliceert dat zij in staat zouden zijn, indien zij dat
wensten, om het materieel recht van het Protocol toe te passen. De vereisten zijn aldus
vervuld om de situatie in Irak als een binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel
48/4, §2, c, van voormelde wet van 15 december 1980 te kwalificeren.
De hiervoor beschreven algemene situatie, bevestigd in het door verweerder
bijgebrachte CEDOCA-antwoorddocument van 26 januari 2007, is bedreigend voor de
bevolking van Centraal-Irak en is aldus voldoende om te kunnen besluiten tot de
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus (R.v.St.,X, nr. 165.470, 1 december
2006).

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij toegekend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 14 juni 2007 door:

dhr. W. MULS, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. SMETS, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

A. SMETS. W. MULS.


