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nr. 31 961 van 24 september 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 13 februari 2006 heeft

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

30 januari 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 16 januari 2007.

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

Gelet op de beschikking van 18 augustus 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 september

2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. WECKHUYSEN, die loco advocaat A. COOREMAN

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché S. BOTTU, 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. Vluchtrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een sunnitische Koerd afkomstig uit Mosul in Centraal- Irak. Uw vader

zou tijdens het voormalige regime van Saddam Hussein gewerkt hebben voor de veiligheidsdienst

"Amn". Tijdens de invasie van de Amerikanen in Irak zou uw vader omgekomen zijn. Na de val van het

regime van Saddam Hussein zou uw familie een aantal dreigbrieven ontvangen hebben van mensen

van de stam Hamzani. Uw vader zou een lid van deze stam hebben laten arresteren, waarna die

persoon werd opgehangen. Uzelf zou een winkel uitgebaat hebben waar alcoholische dranken werden

verkocht. Op 25 juli 2005 zou u 's morgens in uw winkel een dreigbrief gevonden hebben. U zou deze
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door uw vriend (S.) hebben laten voorlezen aangezien u zelf niet kan lezen. Er stond geschreven dat u

de winkel diende te sluiten. Aangezien er verder niets in stond, hechtte u er niet veel belang aan en

gooide u de brief weg. Op 28 juli 2005 zou u opnieuw een dreigbrief gevonden hebben in uw winkel. U

zou hem deze keer hebben laten voorlezen door uw schoonbroer. Er stond geschreven dat u geen

gevolg had gegeven aan het bevel om uw winkel te sluiten zoals in de eerste brief stond geschreven,

dat het soort winkel dat u uitbaatte tegen de principes indruiste waar zij voor stonden en dat wat u ook

zou ondernemen, u hoe dan ook zou vermoord worden. U en uw schoonbroer zouden dezelfde dag nog

naar het politiebureau zijn gegaan. Hier zou men u meegedeeld hebben dat men u geen bescherming

kon bieden en dat u bijgevolg moest instaan voor uw eigen veiligheid. Hierna zou u besloten hebben om

Irak te ontvluchten. Uw schoonbroer zou uw winkel verkocht hebben voor een waarde van 2000 dollar.

Op 15 augustus 2005 zou u vanuit Mosul naar Istanbul (Turkije) gereisd zijn waar u twee dagen later

aankwam. Op 22 augustus 2005 zou u naar België zijn doorgereisd, waar u op 28 augustus 2005

aankwam. Dezelfde dag vroeg u asiel aan in België.

B. Motivering

Niettegenstaande de initiële ontvankelijkheidsbeslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dient nu, in

het onderzoek ten gronde, door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

(CGVS) te worden vastgesteld dat u de hoedanigheid van vluchteling niet kan worden toegekend. Dit

omwille van volgende redenen.

Zo verklaarde u vooreerst problemen gekend te hebben omwille van de positie die uw vader in het

verleden had binnen de Baathpartij. U verklaarde dat hij verantwoordelijk was geweest voor de

arrestatie van één of andere smokkelaar van de stam Hamzani. Na de val van het regime van Saddam

Hussein zouden familieleden van deze stam enkele dreigbrieven naar uw familie gestuurd hebben. Er

dient opgemerkt dat u omzeggens niets kan zeggen over wat uw vader precies deed binnen de Baath. U

kon enkel zeggen dat uw vader voor de veiligheidsdienst "Amn" werkte en dat hij diende te patrouilleren

tussen de steden en aan de grenzen. Welke functie of graad uw vader precies had, kon u niet

verduidelijken. U lichtte zelf toe dat u er eigenlijk bijna niets over wist en u verklaarde uw gebrek aan

kennis in dit verband door te verwijzen naar het feit dat er over dit soort zaken niets mag gezegd worden

aangezien het om geheime informatie gaat (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Niettemin is het weinig

geloofwaardig dat u, rekening houdend met het feit dat u omwille van zijn vroegere activiteiten werd

bedreigd, zich niet zou hebben geïnformeerd over de functie van uw vader en dat u hem hieromtrent

geen vragen zou hebben gesteld, zeker op het ogenblik dat een Amerikaanse invasie onafwendbaar

was. In dit verband moet eveneens opgemerkt dat u geen enkele van de hierboven genoemde

dreigbrieven vanwege de Hamzani-stam kon voorleggen, net zo min als eventuele documenten die uw

vaders positie bij de Baathpartij zouden kunnen bevestigen. Wat de dreigbrieven betreft, deze zouden

jullie hebben weggegooid (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Wat de eventuele documenten van uw vader

betreft, verwees u naar een lidkaart van de Baathpartij van uw vader. Deze zou hij echter bij zich gehad

hebben toen hij om het leven was gekomen tijdens de invasie van de Amerikanen in Irak. Bijgevolg zou

deze lidkaart verloren zijn geraakt (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). U kan aldus geen enkel begin van

bewijs voorleggen betreffende dit aspect van uw relaas. Wat er ook van zij, er dient te worden

opgemerkt dat uzelf verklaarde dat er in de periode nadat u de tweede dreigbrief ontvangen hebt, nl.

omstreeks mei 2003, er niets noemenswaardigs meer gebeurd is met betrekking tot dit probleem. Er

werd u dan ook gevraagd of het correct is om te stellen dat u niet zozeer omwille van de problemen met

betrekking tot het verleden van uw vader bent gevlucht, maar wel omwille van de problemen die u had

met uw eigen winkel. U antwoordde positief op deze vraag (zie gehoorverslag CGVS, p. 9).

Anderzijds verklaarde u problemen gekend te hebben omwille van de winkel die u uitbaatte. In dit

verband legde u echter een aantal incoherente verklaringen af voor het Commissariaat-generaal. Zo

verklaarde u dat u twee dreigbrieven had ontvangen. U werd gevraagd wat er precies in deze brieven

stond geschreven. Aangezien men u deze brieven had voorgelezen, bent u precies op de hoogte van de

inhoud ervan. Wat de tweede brief betreft, verklaarde u aanvankelijk dat erin geschreven stond dat men

al eerder naar u een brief had gestuurd, dat u geen gevolg had gegeven aan het bevel om uw winkel in

alcoholische dranken te sluiten en dat “ze” u bijgevolg zouden vermoorden (zie gehoorverslag CGVS, p.

4). Later echter werd u de vraag gesteld of u niet overwogen had om toch nog in Irak te blijven nadat u

uw winkel had gesloten en verkocht. U verklaarde toen echter dat dit geen zin had aangezien in de

tweede brief stond geschreven dat u hoe dan ook zou vermoord worden wat u ook zou ondernemen (zie

gehoorverslag CGVS, p. 6). Nochtans had u dit laatste niet verklaard toen u eerder werd gevraagd wat

er precies in deze brief geschreven stond. Er werd u dan ook een tweede keer gevraagd wat er precies

in deze tweede dreigbrief geschreven stond. Niet alleen bevestigde u uw laatste versie van de feiten,
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maar bovendien verwees u ook naar de zinsnede dat het soort winkel dat u uitbaatte indruiste tegen de

principes waar “zij” voor stonden. Toen u erop werd gewezen dat u dit laatste niet had vermeld toen u

eerder werd gevraagd naar de precieze inhoud van de brief, antwoordde u dat u het niet had vermeld

aangezien iedereen toch weet dat het soort mensen dat dergelijke dreigbrieven schrijft tegen dat soort

winkels is. Bovendien haalde u aan dat u een beetje ziek was (zie gehoorverslag CGVS, p. 6 en p. 7).

Uw uitleg kan echter niet overtuigen.

Voorts dient te worden opgemerkt dat u aanvankelijk verklaarde samen met uw schoonbroer naar het

politiebureau gegaan te zijn op dezelfde dag dat u de dreigbrief had ontvangen, meerbepaald in de

ochtend (zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Later echter werd u uitdrukkelijk gevraagd om de juiste

chronologie van de feiten toe te lichten vanaf het moment dat u de dreigbrief had ontvangen tot het

moment dat u met uw schoonbroer naar het politiebureau was gegaan. U lichtte toe dat u de brief

omstreeks 10.00 uur ’s morgens had gevonden. Vervolgens zou u naar uw schoonbroer gegaan zijn, bij

wie u omstreeks 10.30 uur aankwam. Hier zou u de brief hebben laten voorlezen en vervolgens

besloten hebben om naar het politiekantoor te gaan om een klacht in te dienen. U voegde eraan toe dat

u omstreeks 13.00 uur op het politiebureau was aangekomen (zie gehoorverslag CGVS, p. 4 en p. 5).

Toen u werd geconfronteerd met bovenstaande tegenstrijdigheid, antwoordde u dat u eerder bedoeld

had dat u de brief in de ochtend had gevonden. De vraag was nochtans duidelijk gesteld en liet geen

ruimte voor interpretatie. Uw uitleg is niet afdoende.

In dit verband dient ook te worden gewezen op de incoherente verklaringen die u aflegde over wat er

precies gebeurde op het politiebureau. U verklaarde dat u ongeveer een half uur bij de

verantwoordelijke van het plaatselijke politiekantoor was gebleven om uw probleem toe te lichten.

Wanneer u dan werd gevraagd wat er dan wel gedurende dat half uur precies gezegd is, antwoordde u

dat uw schoonbroer de dreigbrief toonde aan de verantwoordelijke van het politiebureau. Deze laatste

bevestigde dat de brief afkomstig was van terroristen. Wanneer u de politieagent erop wees dat uw

leven in gevaar was, zou deze u gezegd hebben dat het niet mogelijk was om voor ieder afzonderlijk

bescherming te garanderen. Er werd u uitdrukkelijk gevraagd of er aan u vragen werden gesteld. U

bevestigde dit en verklaarde dat de agent u vroeg wat voor winkel u precies uitbaatte. Wanneer u het

hem vertelde zou deze u gezegd hebben dat die terroristen tegen dergelijke soort winkels waren.

Opnieuw werd u gevraagd wat er verder nog werd gezegd in het politiekantoor. U verklaarde dat jullie

de agent vroegen om een oplossing te zoeken, maar dat deze jullie duidelijk maakte dat er geen

oplossing voor handen was. Wanneer u erop werd gewezen dat de conversatie zoals u die hierboven

beschreef, niet bepaald overkomt als een conversatie die maar een half uur in beslag nam, antwoordde

u dat het voornamelijk uw schoonbroer was die de conversatie voerde aangezien u niet zo goed

Arabisch verstond en dat u dus niet heel precies kon zeggen wat er exact gezegd is geweest. U voegde

eraan toe dat uw schoonbroer meerdere keren had gevraagd om een oplossing voor uw probleem te

zoeken (zie gehoorverslag CGVS, p. 5 en p. 6). Nochtans had u zojuist ook verklaard dat uzelf de agent

had duidelijk gemaakt dat uw leven in gevaar was en dat uzelf had geantwoord op de vraag wat soort

winkel u precies uitbaatte. Dat het dus hoofdzakelijk uw schoonbroer was die het gesprek voerde, komt

niet overeen met uw eigen verklaringen. Bovendien is het geenszins geloofwaardig dat u zich niet zou

hebben bevraagd bij uw schoonbroer wat er dan precies allemaal gezegd is geweest als u het gesprek

inderdaad niet zo goed zou hebben kunnen volgen zoals u beweerde. Het betrof immers een ernstige

zaak waarbij uw leven op het spel stond. Verder kan u op geen enkele manier staven dat u inderdaad

klacht bent gaan indienen bij de politie naar aanleiding van die tweede dreigbrief. Wat de dreigbrief

betreft, verklaarde u dat u deze diende af te geven aan de politie, aangezien men u er anders van zou

kunnen beschuldigen de auteur te zijn van deze dreigbrief wanneer men u op straat met de brief zou

tegenhouden. U verklaarde niet gevraagd te hebben naar een kopie van het opgestelde proces-verbaal

(zie gehoorverslag CGVS, p. 6). Ook wat dit aspect van uw relaas betreft, kan u geen enkel stuk ter

staving neerleggen.

Tenslotte dient te worden opgemerkt dat u sinds u in België bent nog geen enkele vorm van contact

hebt gehad met iemand uit Irak. U verklaarde hier zelf over dat u niet de middelen hebt om contact te

leggen. Het is echter weinig geloofwaardig dat u er niet in zou slagen, op welke manier dan ook, om

(eventueel via derden) enig contact te leggen met mensen uit uw vroegere kennissen- of familiekring in

Irak teneinde u te informeren over de huidige gang van zaken en de situatie van uw familie aldaar. Dat u

op dit vlak niet meer moeite heeft gedaan, wijst op een gebrek aan interesse voor uw eigen situatie en

deze van uw familie in Irak.

Rekening houdend met bovenstaande observaties heeft u het Commissariaat-generaal niet overtuigd

van de ernst, noch van de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vluchtmotieven.
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U legde enkel uw identiteitskaart voor ter staving van uw asielaanvraag. Dit document bevestigt enkel

uw identiteit, die hier echter niet ter discussie staat. Ze is geenszins van aard om bovenstaande

vaststellingen te wijzigen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet voldoet aan de criteria die

werden vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag (Conventie van Geneve van 28 juli 1951) en bijgevolg

niet als Vluchteling kan worden erkend.

Ik vestig de aandacht van de Minister van Binnenlandse zaken op het feit dat rekening houdend met

de algemene situatie van onveiligheid en instabiliteit in Irak ik het geenszins aangewezen vind

om afgewezen Iraakse asielzoekers gedwongen terug te leiden naar Irak. Ik vestig tevens de

aandacht van de Minister op het advies van het UNHCR dat Staten oproept geen gedwongen

terugleidingen naar Irak uit te voeren en de Staten ook aanbeveelt aan afgewezen Iraakse

asielzoekers enige vorm van tijdelijke of subsidiaire bescherming te bieden.”

2. Over de ontvankelijkheid van het beroep

2.1. Verweerder werpt in een exceptie op dat het verzoekschrift geen uiteenzetting van middelen bevat,

terwijl dit een substantiële vereiste betreft en vraagt om deze reden het verzoekschrift te verwerpen.

2.2. Ter terechtzitting doet verweerder afstand van de opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1.1. Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd is en tracht deze te

weerleggen.

Hij stelt dat zijn vader zeer weinig informatie over zijn werk kon meedelen aan zijn familie aangezien zijn

opdrachten meestal geheim waren. De veiligheidsdienst onder Saddam Hussein voerde taken uit die

niet openbaar werden gemaakt en waarover dus zeer weinig geweten is. Door zijn vaders positie in de

veiligheidsdienst en in de Baath-partij zou verzoeker met de dood bedreigd geweest zijn.

Hij merkt op dat de dreigbrieven die hij ontving vermeldden dat zij ook tegen zijn winkel gericht waren

omdat hij alcohol verkocht, hetgeen indruiste tegen hun principes.

Met betrekking tot zijn verklaringen over het ogenblik dat hij naar de politie gegaan is, voert verzoeker

aan dat het verschil tussen “in de ochtend” en “omstreeks 13.00u” uiterst gering is.

Hij verklaart dat zijn schoonbroer hem vergezelde naar het politiekantoor omdat diens Arabisch veel

beter is. De politieagent zou bevestigd hebben dat de dreigbrief afkomstig was van terroristen en het

leven van verzoeker wel degelijk in gevaar was. Hij zou echter wel geweigerd hebben verzoeker enige

politiebescherming te verlenen.

Verzoeker bevestigt dat hij nog geen contact heeft kunnen opnemen met zijn familie, gezien zij geen

telefoon hebben. Hij tracht hen alsnog te contacteren en stukken te verzamelen.

Verzoeker vraagt hem te erkennen als vluchteling in de zin van de Conventie van Genève van 28 juli

1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende het statuut van vluchtelingen.

3.1.2. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift kan afgeleid worden dat verzoeker de schending van

de materiële motiveringsplicht aanvoert. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke

motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing, op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen geen

hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle
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elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204).

Aangaande de problemen die verzoeker en zijn familie zouden ondervonden hebben als gevolg van de

vroegere activiteiten van zijn vader voor de veiligheidsdienst tijdens het regime van Saddam Hussein,

stelt de bestreden beslissing terecht vast dat verzoeker niet in staat bleek concrete informatie te

verschaffen over de functie en activiteiten van zijn vader, terwijl redelijkerwijze kan verwacht worden dat

hij zich zou informeren over de oorzaak van de dreigbrieven die zij zouden hebben ontvangen

(administratief dossier, stuk 2, p.10). Bovendien worden verzoekers beweringen omtrent zijn vaders

lidmaatschap van de Baath-partij en de dreigbrieven die zijn familie in 2003 zou hebben ontvangen niet

gestaafd met enig begin van bewijs.

Dat hij weinig informatie had over de activiteiten van zijn vader omdat zijn taken geheim waren, betreft

een loutere herhaling, die de motieven van de bestreden beslissing niet kan ontkrachten.

Hoe dan ook heeft verzoeker aangegeven dat hij na de tweede dreigbrief in 2003 geen problemen meer

ondervonden had tot juli 2005, het ogenblik waarop de problemen met zijn winkel begonnen, en dat de

bedreigingen die in 2003 zouden hebben plaatsgevonden aldus niet de aanleiding vormden voor zijn

vertrek uit Irak (ibid., p.9), hetgeen in het verzoekschrift niet wordt betwist.

Met betrekking tot de problemen die verzoeker in juli 2005 zou hebben gekend, waarbij hij bedreigd zou

zijn door een terroristische groepering die de sluiting van zijn alcoholwinkel eiste, dient te worden

opgemerkt dat ook hier elk begin van bewijs ontbreekt omtrent de twee dreigbrieven die hij zou

ontvangen hebben en de klacht die hij, samen met zijn schoonbroer, zou ingediend hebben bij de politie.

Verzoeker verklaarde bovendien dat zijn nationaliteitsbewijs bij zijn schoonbroer ligt en deze eveneens

over een document beschikt waaruit de registratie van zijn winkel blijkt, maar ook deze stukken worden

niet bijgebracht. Verzoeker gaf aan geen contact meer te hebben gehad met zijn familie sinds hij Irak

verliet in augustus 2005 en weet dit aan het feit dat hij de taal niet kent in België en niet kan lezen of

schrijven. Dit vormt echter geenszins een afdoende verklaring, te meer daar hij verklaarde dat hij het

adres van zijn moeder kent (ibid., p.8). Ook zijn argument in het verzoekschrift dat zijn familie niet over

een telefoon beschikt, vormt geen afdoende verklaring voor het feit dat hij er gedurende meer dan vier

jaar niet in zou geslaagd zijn contact op te nemen met mensen in Irak teneinde op de hoogte te raken

van de evolutie van zijn persoonlijke situatie en die van zijn familie, hetgeen wijst op een gebrek aan

interesse en afbreuk doet aan de ernst van zijn voorgehouden vrees, te meer daar verzoeker niet

aantoont enige poging te hebben ondernomen om contact op te nemen met kennissen of familie in Irak.

De bestreden motivering blijft ook op dit punt overeind.

De bestreden beslissing merkt tevens terecht op dat verzoekers verklaringen met betrekking tot de

inhoud van de tweede dreigbrief uiteenlopen, waar hij aanvankelijk enkel aangaf dat men hem verweet

geen gevolg te hebben gegeven aan de eerste brief, waarin vermeld zou staan dat hij de winkel diende

te sluiten, en ze hem daarom zouden vermoorden, terwijl hij hier in zijn latere verklaringen aan

toevoegde dat in die brief eveneens te lezen was dat het soort winkel dat hij uitbaatte indruiste tegen de

principes waar zij voor stonden (ibid., p.4, 7). Verzoeker herhaalt thans deze laatste verklaring, doch het

post factum vasthouden aan één van de verklaringen kan geenszins de vastgestelde incoherentie

rechtzetten.

Ook aangaande het ogenblik waarop verzoeker samen met zijn schoonbroer naar de politie zou zijn

gegaan, stemmen zijn verklaringen niet geheel overeen gezien hij in eerste instantie aangaf “in de

ochtend” naar het politiekantoor te zijn gegaan, terwijl hij naderhand verklaarde dit “om 13 uur in de

middag” te hebben gedaan (ibid., p.4-5). Het minimaliseren van de tegenstrijdigheid volstaat niet om

deze te weerleggen.

Bovendien verklaarde verzoeker niet precies op de hoogte te zijn van hetgeen op het politiekantoor

gezegd werd aangezien hij zelf geen Arabisch sprak en zijn schoonbroer dus het gesprek voerde, terwijl

uit zijn eerdere verklaringen kan worden afgeleid dat hij persoonlijk op de vragen van de politieagent

antwoordde (ibid., p.5-6). Ook hier beperkt verzoeker zich tot de loutere herhaling van zijn eerdere

verklaringen omtrent hun bezoek aan de politie, hetgeen geenszins volstaat om de bestreden motivering

te ontkrachten.

Verzoeker slaagt er derhalve niet in een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken, noch

ten aanzien van de Hamzani stam omwille van de activiteiten van zijn vader, noch ten aanzien van de

terroristische groepering, gelet op zijn incoherente verklaringen met betrekking tot de inhoud van de

tweede dreigbrief en de melding ervan bij de politie, hetgeen zijn rechtstreekse vluchtaanleiding vormt.

Hij slaagt er niet in de motivering van de bestreden beslissing, die pertinent is en steun vindt in het

administratief dossier, te weerleggen. Een schending van de materiële motiveringsplicht kan niet worden

aangenomen.
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Indien al geloof kan worden gehecht aan de bedreigingen vanwege de terroristische groepering, dient

bovendien te worden opgemerkt dat deze zich reeds meer dan vier jaar geleden voordeden, verzoekers

winkel intussen verkocht is (administratief dossier, stuk 6) en hij sinds zijn vertrek in 2005 geen contact

meer heeft met Irak, zodat hij geen informatie heeft over zijn situatie, hetgeen de actualiteit van zijn

voorgehouden vrees in vraag stelt.

Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan de voorwaarden

zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet).

3.2.1. Verzoeker vraagt in ondergeschikte orde de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

op grond van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Hij benadrukt afkomstig te zijn van Irak, waar de toestand tot op heden uiterst penibel is. Hij stelt het

risico te lopen om vermoord te worden door de stam Hamzani, die hem hiermee meermaal zou bedreigd

hebben in juli 2005, hetgeen de aanleiding vormde voor verzoekers vertrek uit Irak.

Hij betoogt een groot risico te lopen om gefolterd of onmenselijk behandeld te worden of zelfs

geëxecuteerd te worden door de rebellen in de zin van artikel 48/4, § 2, a en b van de

Vreemdelingenwet. Van de politiediensten zou verzoeker vernomen hebben dat ze hem geen

bescherming konden bieden en hij zichzelf in veiligheid moest brengen.

Verder voert verzoeker aan dat de toestand in Irak zeer slecht is en het willekeurig geweld, onder

andere door bomaanslagen, van die aard is dat het eveneens levensbedreigend is voor verzoeker. Hij

merkt op een jongeman te zijn, die zeker doelwit zal worden voor rebellen.

Verzoeker werpt op dat zijn vrees voor ernstige schade door zware aantastingen van zijn fysieke

integriteit terecht is.

3.2.2. Verzoeker verklaart afkomstig te zijn van Mosul, Centraal-Irak. Tijdens het gehoor bij het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd verzoeker ondervraagd omtrent

zijn regio van herkomst (administratief dossier, stuk 2, p.2-3). Zijn afkomst wordt door verweerder niet

betwist.

Verzoeker brengt zelf geen begin van bewijs bij omtrent de volgens hem bestaande algemene situatie in

Irak, maar uit de informatie die in bijlage bij de verweernota wordt gevoegd blijkt dat er in Centraal-Irak

voor burgers wel degelijk sprake is van een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §

2, c van de Vreemdelingenwet. Er zijn in het dossier geen elementen voorhanden die erop wijzen dat

verzoeker geen burger zou zijn. Ter terechtzitting bevestigt verweerder dat de situatie zoals omschreven

in de voormelde informatie op heden nog steeds actueel is en dat hij zich niet verzet tegen een

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Gelet op het voorgaande dient aan verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus te worden toegekend.

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 toegekend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig september tweeduizend en

negen door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN W. MULS


