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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 3197 van 26 oktober 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 30 juli 2007 heeft ingediend tegen
de beslissing van de Commissaris-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen van 16 juli 2007.

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 21 september 2007, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4
oktober 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat E. VERMEULEN, en van attaché E.
DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Verzoeker voert in een eerste middel aan dat de bestreden beslissing ten onrechte
heeft geoordeeld dat hij een gegronde vrees voor vervolging niet aannemelijk heeft gemaakt. Hij
voert aan dat de door de verwerende partij gedane vaststellingen met betrekking tot
tegenstrijdige en niet coherente verklaringen niet van aard zijn dat zou kunnen worden
getwijfeld aan de waarachtigheid van de vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van
Genève, en dat zonder meer voorbij werd gegaan aan de relevante feiten van het dossier.

1.2.  De bestreden beslissing luidt als volgt :

“A. Feitenrelaas
Volgens uw verklaringen bent u een soennitische Koerd afkomstig uit Kirkuk in Centraal-Irak. Eind 2003
zou u zich hebben ingeschreven voor een opleiding bij de “nationale garde”. Op 17 november 2004 zou u
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aan uw opleiding begonnen zijn. Eind december 2004 zou u als volwaardig soldaat aan acties hebben
kunnen deelnemen. In november 2005 zou u betrokken zijn geweest bij een actie tegen terroristen.
Twee mannen zouden hierbij om het leven gekomen zijn. Drie vrouwen zouden zijn gearresteerd door
Amerikaanse soldaten. In december 2005 zou u thuis een dreigbrief hebben ontvangen. Aangezien de
brief in het Arabisch was geschreven en u geen Arabisch kan lezen, zou uw neef (B.) deze brief hebben
voorgelezen. Er was in geschreven dat u uw werk als soldaat diende stop te zetten, zoniet zou u vermoord
worden. U zou deze brief hebben voorgelegd aan uw overste in het leger. Deze zou u gerustgesteld
hebben en er verder geen belang aan gehecht hebben. In januari 2006 zou u zijn overgeplaatst naar een
legerkazerne in Belad. Op 10 april 2006 zou u thuis opnieuw een dreigbrief hebben ontvangen. Opnieuw
werd in deze brief van u geëist om te stoppen met uw werk als militair, zoniet zou u vermoord worden.
Sinds die dag is uw broer(N.), een arbeider, verdwenen. Op 18 mei 2006 zou u een opleiding EHBO
(eerste hulp bij ongevallen) van ongeveer één week hebben moeten volgen. In juni 2006 zou u gewond zijn
geraakt toen er bij u thuis een bom in de binnentuin werd gegooid. Als gevolg hiervan zou u twee weken
hebben doorgebracht in het ziekenhuis. Na uw ontslag uit het ziekenhuis zou u naar uw neef (B.) zijn
gegaan, in de wijk Iskan in Kirkuk, bij wie u ongeveer drie maanden zou zijn ondergedoken. Op 3
september 2006 zou u vanuit Kirkuk naar Istanbul (Turkije) gereisd zijn, waar u op 8 september 2006
aankwam. Op 29 september zou u vanuit Istanbul naar België gereisd zijn, waar u op 6 oktober 2006
aankwam. Dezelfde dag vroeg u asiel aan in België.
B. Motivering
Niettegenstaande de initiële ontvankelijkheidsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) dient nu, in het onderzoek ten gronde, te worden vastgesteld dat de
hoedanigheid van vluchteling u niet kan worden toegekend. U legde immers tegenstrijdige verklaringen af
in de loop van uw asielprocedure.
Zo verklaarde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat (B.), uw neef, de twee dreigbrieven had
bijgehouden. U voegde er evenwel aan toe dat u sinds uw aankomst in België nog geen contact had
opgenomen met uw familie en dat u bijgevolg niet zeker wist of (B.) de brieven nog effectief in zijn bezit
had. U vermoedde sterk dat dit niet het geval was omdat het bewaren van dreigbrieven volgens u erg
risicovol is (zie gehoorverslag DVZ, p. 14). Op het Commissariaat-generaal verklaarde u evenwel dat u de
eerste driegbrief aan uw legeroverste had gegeven. Wat betreft de tweede dreigbrief verklaarde u dat deze
door uw neef (B.) was kapotgescheurd nog vóór u op 10 april 2006 van het bestaan ervan op de hoogte
werd gebracht. Met andere woorden op het moment van het interview voor de Dienst Vreemdelingenzaken
(26 oktober 2006) moet u dit al hebben geweten. U werd geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden. U
ontkende bovengenoemde verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken te hebben afgelegd. U
suggereerde dat er vertaalfouten moeten zijn opgetreden (zie gehoorverslag CGVS dringend beroep, p. 9).
Nochtans zijn uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken klaar en duidelijk  en niet vatbaar voor
interpretatie. Bovendien ondertekende u het gehoorverslag zonder toevoeging van enige opmerking nadat
het u in uw moedertaal werd voorgelezen. In dit verband moet tevens worden opgemerkt dat u
klaarblijkelijk  niet echt op de hoogte bent van wat er precies in de twee dreigbrieven was geschreven. U
kan slechts in zeer algemene termen de inhoud van de twee brieven weergeven en weet opmerkelijk
genoeg niet te zeggen of uw naam expliciet in de brieven werd vermeld (zie gehoorverslag CGVS ten
gronde, p. 9).
Verder verklaarde u op het Commissariaat-generaal dat u in totaal drie opleidingen heeft genoten om deel
te kunnen uitmaken van de nationale garde: nl. een maand opleiding in een militair kamp in Tikrit, een
opleiding van één week in Kirkuk en tenslotte nog een opleiding van drie maanden eveneens in Kirkuk.
Dient te worden vastgesteld dat u naar deze laatste opleiding niet heeft verwezen tijdens de vorige
interviews (oa. voor de Dienst Vreemdelingenzaken en op het Commissariaat-generaal in dringend
beroep). U lichtte toe dat u in de war was en dat u van deze laatste opleiding niet eerder een document
had kunnen voorleggen. U redeneerde dat u beter niet kon verwijzen naar een door u gevolgde opleiding
indien u dit niet kon staven met documenten (zie gehoorverslag CGVS ten gronde, p. 2 en p. 3). Deze
uitleg kan allerminst volstaan temeer u in dringend beroep uitdrukkelijk  verklaarde dat u buiten de
opleiding van één maand en de opleiding van één week géén andere opleidingen heeft genoten tijdens uw
militaire training (zie gehoorverslag CGVS dringend beroep, p. 5). U werd hiermee geconfronteerd. U
herhaalde uw eerder antwoord, namelijk  dat u op het moment van het vorige interview een beetje in de war
was (zie gehoorverslag CGVS ten gronde, p. 8). Dit is niet afdoende gezien het belang van dergelijke
feiten in het kader van uw asielrelaas.
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In verband met het incident van juni 2006 waarbij u gewond werd aan de rug, legde u volgende incoherente
verklaringen af. In dringend beroep verklaarde u dat uw beide ouders u met een taxi naar het ziekenhuis
brachten (zie gehoorverslag dringend beroep, p. 11). Ten gronde daarentegen verklaarde u dat u niet wist
door wie u precies naar het ziekenhuis werd gebracht aangezien u op dat moment bewusteloos was. Er
werd u gevraagd of u het achteraf niet had vernomen. U antwoordde dat uw neef en uw moeder waren
meegegaan naar het ziekenhuis. U verklaarde uitdrukkelijk  dat uw vader niet was meegegaan. U werd
vervolgens geconfronteerd met uw eerdere verklaringen. U ontkende deze verklaringen te hebben
afgelegd (zie gehoorverslag CGVS dringend beroep, p. 11).
Voorts legde u incoherente verklaringen af in verband met de vraag wanneer u voor het laatst contact
heeft gehad met uw legeroversten. In dringend beroep verklaarde u dat u na de opleiding van ongeveer
één week geen contact meer heeft gehad met uw legeroverste (zie gehoorverslag CGVS dringend beroep,
p. 11). Ten gronde verklaarde u evenwel dat u na deze opleiding wel degelijk  nog contact heeft gehad met
(M.A.). Deze zou u namelijk  zijn komen opzoeken in het huis van (B.) nadat u daar recupereerde van uw
verwondingen die u had opgelopen tijdens de aanslag van juni 2006. U voegde er uitdrukkelijk  aan toe dat
u naar dit laatste ook had verwezen tijdens het interview in dringend beroep. U werd erop gewezen dat dit
niet het geval was. U hield vol dat u het wel degelijk  had vermeld maar dat het misschien niet door de tolk
was vertaald geweest (zie gehoorverslag CGVS ten gronde, p.12).
Bovenstaande tegenstrijdigheden en incoherenties stellen uw asielrelaas in een bedrieglijk  daglicht”.

1.3. 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 (R.v.St., X, nr. 163.124, 4 oktober 2006; 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 elementen
werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde
verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204).

1.4.  In de bestreden beslissing wordt op gemotiveerde wijze en ondersteund door de
stukken van het administratief dossier, vastgesteld dat verzoeker tegenstrijdige en incoherente
verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot de feiten die de kern van zijn asielrelaas
uitmaken. De Raad is derhalve van oordeel dat het relaas ongeloofwaardig is.  De Raad stelt
vast dat verzoeker er zich in zijn verzoekschrift zonder meer toe beperkt, waar de verwerende
partij tegenstrijdigheden aanhaalt, één versie van zijn verklaringen te bevestigen, hetgeen niet
van aard kan zijn de door de verwerende partij gedane vaststellingen te ontwrichten, net zo min
als de loutere bewering dat deze vaststellingen geen afbreuk zouden kunnen doen aan de
vervolgingen die verzoeker heeft ondergaan en vreest te zullen ondergaan bij terugkeer naar
Irak. 

Het middel is niet gegrond. Verzoeker slaagt er niet in een gegronde vrees voor
vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin aannemelijk te maken.

2.1.  In een tweede middel doet verzoeker gelden dat hem de subsidiaire
beschermingsstatus had moeten worden verleend overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

2.2. De bestreden beslissing is dienaangaande gemotiveerd als volgt :
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“Vervolgens wenst het Commissariaat-generaal op te merken dat uit een grondige analyse van de actuele
situatie in Irak blijk t dat er in Centraal-Irak een reëel risico bestaat op ernstige bedreiging van het leven
of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of
binnenlands gewapend conflict (art 48/4, §2, c van de gecoördineerde Vreemdelingenwet). Deze
vaststelling volstaat niet om u de status van subsidiaire bescherming toe te kennen. Zoals hierboven
werd uiteengezet blijk t immers dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen, noch aan uw
voorgehouden profiel. Deze ongeloofwaardigheid is van dien aard dat het onmogelijk  is om een correct
beeld te krijgen van uw activiteiten in het verleden, van uw positie of situatie in Irak, van de mogelijkheid
voor u tot het bekomen van bescherming in uw land van herkomst of om te besluiten dat u als “burger”
kan worden beschouwd.
Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten voor: uw originele identiteitskaart, uw twee
legerkaarten, de attesten die verwijzen naar de drie opleidingen die u heeft genoten en tenslotte een
aantal foto's van uzelf in legeruniform. De identiteitskaart bevestigt uw identiteit en afkomst die hier niet
wordt betwist. De legerkaart, de attesten en de foto's verwijzen naar uw legerdienst. In verband met de
attesten dient te worden opgemerkt dat u blijkbaar geen idee heeft van wat er precies in geschreven staat
wat op zich al opmerkelijk  is. U werd ermee geconfronteerd dat in één van de drie attesten onder andere
staat geschreven dat u "als één van de topsoldaten werd uitgekozen om de groep te vertegenwoordigen
en de aangeleerde technieken te demonstreren aan anderen" (zie attest, dd. 18 december 2004) terwijl in
een ander staat vermeld dat u een cursus heeft gevolgd om zelf als trainer van het Irakees leger aan de
slag te gaan (zie attest, dd. 26 oktober 2005). U werd hiermee geconfronteerd.
U antwoordde hiervan niet op de hoogte te zijn. U antwoordde bovendien dat u nooit zelf training heeft
moeten geven (zie gehoorverslag CGVS dringend beroep, p. 5). U heeft in uw relaas zelfs niet verwezen
naar een opleiding die u zou hebben gekregen om zelf trainer te worden, hoewel in bovengenoemd attest
hier duidelijk  allusie op wordt gemaakt. Deze vaststelling doet nogmaals twijfels rijzen omtrent uw
oprechtheid. De foto’s die u neerlegt tonen u in gevechtsuitrusting maar geven verder geen aanduiding
over het tijdstip, de plaats of de omstandigheden waarin ze werden genomen. Wat de eerste legerkaart
betreft staat duidelijk  vermeld dat ze slechts geldig was tot 1 januari 2006. De andere vertoont geen
geldigheidsdatum, noch datum van uitgifte, bovendien is de foto erop zeer onduidelijk . De door u
voorgelegde documenten zijn bijgevolg niet van die aard om bovenstaande vaststellingen in positieve zin
te wijzigen”.

2.3. Verzoeker verwijst naar hetgeen hij reeds in zijn eerste middel had doen gelden, met
name dat de beweerdelijke tegenstrijdigheden en incoherenties niet van aard zijn om de
werkelijkheid van verzoekers toestand en de situatie in Irak volledig te verdraaien. Sub 1.4 werd
reeds gesteld dat verzoeker er niet in slaagt de motieven van de bestreden beslissing op dat
vlak te weerleggen en dat het asielrelaas derhalve als ongeloofwaardig moet worden
beschouwd.

2.4.1. Vervolgens doet verzoeker gelden dat uit de bestreden beslissing duidelijk blijkt dat zijn
identiteit en afkomst niet worden betwist en dat hij dus een reëel risico op ernstige schade
loopt, zodat hij onmiskenbaar en ontegensprekelijk in aanmerking komt voor de subsidiaire
beschermingsstatus.

2.4.2. Naar luid van artikel 48/4, §1, van de Vreemdelingenwet wordt de subsidiaire
beschermingsstatus toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in
aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, 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.

Krachtens artikel 48/4, §2, c, van de voormelde wet 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.”
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In casu moet worden vastgesteld dat de door verzoeker neergelegde legerkaart (geldig
tot 1 januari 2006) en foto’s waarop hij in legeruniform poseert een indicatie zijn voor het feit dat
hij militair is geweest. De eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoekers
verklaringen met betrekking tot de omstandigheden die ertoe zouden hebben geleid dat hij zijn
land van herkomst is ontvlucht maakt het echter onmogelijk om een correct beeld te krijgen
van zijn situatie in Irak op het ogenblik dat hij het land heeft verlaten, derwijze dat het de Raad
niet toelaat verzoekers profiel te toetsen aan het begrip “burger” zoals hierboven vermeld. Het
feit dat verzoeker uitdrukkelijk stelt dat hij op het ogenblik van zijn vlucht geen militair meer was
is, gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de door hem bijgebrachte stukken, niet
van aard om de Raad tot een ander oordeel te brengen. Het middel is niet gegrond.

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 26 oktober 2007 door:

Mevr. A. WIJNANTS,     rechter in vreemdelingenzaken,
wnd. voorzitter,

Mevr. G. BAES,     toegevoegd griffier.

De griffier,     De voorzitter,

G. BAES .     A. WIJNANTS.


