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Nr. 32 635 van 14 oktober 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 9 mei 2009 heeft

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

23 april 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 31 juli 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 september 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. BUSSCHER en van attaché

H. JONCKHEERE, 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 Koerdische moslim afkomstig uit Tal Mus, gelegen in de Centraal-

Irakese provincie Nineveh. Op 1 december 2008 bemerkte u in de omgeving van uw dorp vier

onbekende mannen die druk doende waren iets te begraven. Na hun vertrek belde u de politie en stelde

hen hiervan op de hoogte. Zo’n half uur later kwam de politie ter plekke en groef de spullen op die er

begraven werden. Na het vertrek van de politie zag u drie onbekende mannen op u afkomen. U vreesde

moeilijkheden en repte zich terug naar uw dorp. Hierop volgend openden deze onbekenden het vuur en

schoten in uw richting. U wist aan uw belagers te ontkomen en keerde naar huis terug. In overleg met

uw vader besliste u daaropvolgend om in de woning van uw buurman onder te duiken. Nog diezelfde

avond meldde deze buurman u dat een groep onbekende belagers uw thuisadres bezocht en ermee

dreigde u te vermoorden. Vervolgens werd u naar Zammar overgebracht en verbleef er bij de broer van
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uw buurman. Twee weken later vluchtte u naar Turkije. U reisde door naar België en vroeg hier op 24

december 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 weet te maken dat u van Tal Mus, gelegen in Nineveh

afkomstig bent en wel om volgende redenen.

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd blijkt namelijk dat de identiteitskaart en het nationaliteitsbewijs

dat u ter staving van uw afkomst voorlegt niet authentiek zijn. Zulks ondermijnt uw bewering dat u van

Tal Mus afkomstig bent –temeer daar tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal bleek dat u

niet vertrouwd bent met een aantal cruciale gegevens betreffende de geografie en de

levensomstandigheden in uw voorgehouden regio van afkomst. Zo bleek tijdens het gehoor voor het

Commissariaat-generaal dat u niet vertrouwd bent met de dorpen/steden Wana (zie gehoorverslag

CGVS, p.3), Jaddu (zie gehoorverslag CGVS, p.4), Khamruk (zie gehoorverslag CGVS, p.12), Muqri (zie

gehoorverslag CGVS, p.12), Tibat Riya (zie gehoorverslag CGVS, p.12), Ain Hilwa (zie gehoorverslag

CGVS, p.12), Jussa (zie gehoorverslag CGVS, p.12), Faqirok (zie gehoorverslag CGVS, p.4) en Tal

Hamdi (zie gehoorverslag CGVS, p.12) en dit terwijl uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd blijkt dat deze

dorpen/steden in de directe omgeving van Tal Mus gelegen zijn. Verder bleek u niet vertrouwd met de

officiële naam van uw provincie (Nineveh; zie gehoorverslag CGVS, p.4), wist zich niet te herinneren wie

de huidige gouverneur van deze provincie is (zie gehoorverslag CGVS, p.4), weet evenmin te

verduidelijken welke coupures van geldbiljetten voor 2003 in omloop waren in de regio (zie

gehoorverslag CGVS, p.6), heeft er geen idee van welke rang uw vader had bij de Baathpartij (zie

gehoorverslag CGVS, p.8), weet evenmin wat uw vader precies deed voor deze partij (zie gehoorverslag

CGVS, p.8), bent niet vertrouwd met de naam van de voorman van de Baathpartij in uw dorp (zie

gehoorverslag CGVS, p.8) en weet niet te aan te geven welke families na de val van het regime van

Saddam Hoessein uw dorp ontvluchtten (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Zulks ondermijnt uw bewering

dat u afkomstig bent uit Tal Mus op fundamentele wijze. Vermits de door u ingeroepen asielmotieven

kaderen in de problematische veiligheidssituatie in de regio ondermijnt zulks de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas evenzeer.

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

aangehaalde asielmotieven en aan uw bewering afkomstig te zijn uit Tal Mus, 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

2.1.1. Verzoeker voert aan dat hij als vluchteling moet worden erkend in de zin van de

Vreemdelingenwet van 15 december 1980 omdat hij voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

Hij stelt onder verwijzing naar zijn feitenrelaas dat de daden van vervolging de vorm aannemen van

daden van lichamelijk en geestelijk geweld in de zin van artikel 48/3, § 2, a van de Vreemdelingenwet.

De politie kan hem niet beschermen en kan niet doeltreffend optreden, hetgeen eens te meer geldt voor

verzoekers provincie. Ter staving verwijst hij naar de bij het verzoekschrift gevoegde uittreksels uit het

werk “How soon is safe? Iraqi foce development and ‘conditions-based’ US withdrawals” van het ‘Center

For Strategic & International Studies’ van februari 2009, geschreven door A. Cordesman en A. Mausner

en uit publieke informatie, meerbepaald de UNHCR eligibility guidelines for assessing the international

protection needs of Iraqi asylum-seekers van april 2009 en het UK Home Office Country of Origin

Information Report, Iraq van augustus 2008. De geweldplegingen vonden plaats omwille van zijn

getuigenis van terroristische activiteiten en zijn ernstig. Verzoeker zegt zodanig te worden getroffen door
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de wandaden dat hij zich in een situatie bevindt soortgelijk aan de schending van artikel 3 van het

EVRM.

Verzoeker betoogt dat hij werd vervolgd omwille van zijn getuigenis en hulpvaardigheid bij het bestrijden

van terrorisme. Hij houdt voor dat hij zich in de sociale groep bevindt van “dat gedeelte van de

burgerbevolking dat zich inzet om terroristische activiteiten te melden in uitvoering van hun burgerplicht”.

Verzoeker verklaart dat hij van Iraakse nationaliteit is en zich in België bevindt. Het behoorde niet tot de

mogelijkheden beroep te doen op de bescherming van het thuisland en het was niet mogelijk om de

vereiste bescherming te genieten in een ander deel van Irak.

Met betrekking tot zijn identiteitsdocumenten betwist verzoeker met klem dat deze niet authentiek

zouden zijn. Hij stelt dat het officiële stukken zijn, uitgegeven door de Iraakse overheid. Dat de foto’s op

beide documenten hetzelfde zijn doet geen afbreuk aan de authenticiteit. Het is immers gebruikelijk om

meerdere identieke pasfoto’s te nemen in één keer en deze vervolgens gedurende enkele jaren te

gebruiken. Als bijkomend stuk brengt verzoeker de originele identiteitskaart bij van zijn moeder alsmede

de briefomslag waarin deze werd verzonden.

Verzoeker doet gelden dat zijn gebrekkige kennis van de regio geen afbreuk doet aan zijn bewering

afkomstig te zijn van Tal Mus. Als eenvoudige, ongeletterde en ongeschoolde schapenboer kon deze

kennis niet van hem worden verwacht. Verzoeker wijst erop dat hij tijdens het interview verschillende

andere dorpen en steden heeft benoemd die de interviewer onbekend waren. Hij stelt dat hij de namen

bijna uitsluitend in het Koerdisch kent, terwijl de interviewer bij het Commissairaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) enkel de Arabische benamingen kende.

De twijfel over zijn kennis van de levensomstandigheden is volgens verzoeker een ongefundeerde

stijlformule. Hij stelt in bijzonder in detail het hoeden van de schapen in de streek te hebben

uiteengezet, inclusief verzorging en ziekte. Als ongeschoolde herder bleef hij weg van het economische.

Zijn vader verkocht de schapen en kocht producten aan, zodat het hem niet kan worden verweten dat hij

de geldbiljetten niet kent van voor 2003.

Verzoeker erkent een beperkte kennis te hebben van de activiteiten van zijn vader binnen de

Baathpartij. Deze activiteiten werden geheim gehouden en zijn vader vertelde hem hierover niets. Het

hele dorp zou hierover hebben gezwegen en niemand wist openlijk de rang of hoedanigheid van de

andere dorpsgenoten. Volgens verzoeker kan niet van hem worden verwacht dat hij weet welke families

wanneer en waarheen zijn gevlucht uit het dorp. Hij hield zich met de kudde bezig.

Bij aangetekend schrijven van 5 augustus 2009 brengt verzoeker de identiteitskaart bij van zijn vader,

alsmede een kopie van een Iraakse voedselrantsoeneringsbon en een kopie van het schoolrapport van

zijn broer.

2.1.2. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet. Aldus

wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

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). 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, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). Zij 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). 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).

Uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat verzoekers neergelegde identiteitsdocumenten

niet-authentiek zijn (stuk 13: landeninformatie). Meerbepaald bleek na onderzoek door de Centrale

Dienst ter Bestrijding van Valsheden Documenten van de Federale Politie dat zowel de identiteitskaart

als het nationaliteitsbewijs een totale namaking betreffen door middel van kleuren ink-jet printer. Het

nummer is niet in boekdruk en in het wapenschild ontbreekt elke vorm van detail. Ook de stempels op

de documenten zijn een namaking. Het valt niet in te zien hoe verzoekers vertoog met betrekking tot de
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foto’s op de documenten aan deze vaststellingen afbreuk kan doen. Verzoeker brengt geen elementen

bij die vermogen de informatie in het administratief dossier te weerleggen. Dat hij niet-authentieke

identiteitsdocumenten bijbrengt ter adstructie van zijn asielaanvraag en hieraan in het verzoekschrift

blijft vasthouden, doet op manifeste wijze afbreuk aan zijn algehele geloofwaardigheid.

Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij van het feit dat de door de interviewer genoemde namen

van dorpen en steden de Arabische namen zouden zijn, noch van zijn bewering dat de Koerdische

benaming hiervan zou verschillen. Bovendien gaf verzoeker aan dat zijn talen van oorsprong Badini en

Arabisch zijn (administratief dossier, stuk 9, verklaring, nr.8) en verklaarde hij ook bij het CGVS een

beetje Arabisch te kennen (administratief dossier, stuk 3, p.2). Hoe dan ook moet worden aangenomen

dat verzoeker, die beweert zijn hele leven in de door hem voorgehouden regio te hebben gewoond en

zelfs indien de betreffende dorpen en steden zowel een Arabische als een Koerdische benaming

hadden, op de hoogte is van beide. Van iemand die beweert sedert zijn kindertijd herder te zijn geweest

en die in de omgeving rondtrok met zijn kudde schapen kan redelijkerwijze worden verwacht dat deze

de dorpen en steden in de onmiddellijke omgeving kent.

Verzoekers vergoelijking dat hij zich niet bezig hield met het economische en zijn vader de schapen

verkocht en producten aankocht kan geenszins verklaren dat hij niet op de hoogte bleek te zijn van het

geld dat tot 2003 in omloop was in zijn land van herkomst. Verzoeker, die verklaarde geboren te zijn in

1981 (administratief dossier, stuk 9, verklaring, nr.4), was op dat ogenblik immers al meer dan

eenentwintig jaar oud, zodat niet kan worden aangenomen dat hij hiermee nog nooit in aanraking zou

zijn gekomen.

De bestreden beslissing motiveert met recht dat verzoeker niet vertrouwd bleek met de officiële naam

van zijn provincie en zich niet wist te herinneren wie de huidige gouverneur was. Hij kon evenmin

aangeven welke families na de val van het regime zijn dorp ontvluchtten, hetgeen des te meer klemt

daar hier slechts vierhonderd families zouden hebben gewoond (administratief dossier, stuk 3, p.2).

Nochtans kan zelfs van een ongeschoolde persoon redelijkerwijze worden verwacht dat deze kan

antwoorden op dergelijke kennisvragen.

Tevens is het opmerkelijk dat verzoeker enerzijds zelf beweert dat zijn vader lid was bij de Baathpartij

(administratief dossier, stuk 3, p.2), doch anderzijds er geen idee van heeft welke rang zijn vader had

binnen deze partij, noch wat hij precies deed voor de partij of wat de naam was van de voorman van de

Baathpartij in zijn dorp. Dat dit alles zou zijn geheimgehouden kan niet worden aangenomen daar het

Baathregime voor 2003 het heersende regime uitmaakte in Irak.

Dat verzoeker wel kon antwoorden op een aantal andere gestelde kennisvragen weegt niet op tegen

deze vaststellingen aangaande zijn onmiddellijke leefomgeving. Derhalve maakt hij, mede gelet op de

hoger gedane vaststellingen omtrent zijn identiteitsdocumenten, zijn voorgehouden afkomst van Tal Mus

niet aannemelijk zodat er evenmin geloof worden gehecht aan de problemen die verzoeker aldaar zou

hebben ondervonden.

De geloofwaardigheid van de identiteitskaarten die door verzoeker worden bijgebracht voor de Raad

wordt ondergraven doordat hij ter staving van zijn asielaanvraag eerder reeds niet-authentieke

identiteitsbewijzen heeft bijgebracht zodat hij zijn eigen identiteit, mede gelet op het voormelde inzake

zijn beweerde regio van afkomst, niet genoegzaam aantoont. De bijgebrachte

voedselrantsoeneringskaart en het schoolrapport betreffen fotokopieën zodat hieraan, gelet op de

manipuleerbaarheid van fotokopieën, geen bewijswaarde kan worden toegekend. Bovendien dateert de

identiteitskaart van verzoekers moeder reeds van 2006, werd de identiteitskaart van zijn vader uitgereikt

op 16 maart 2009, dateert de voedselrantsoeneringskaart van begin 2009 en heeft het bijgebrachte

schoolrapport van verzoekers broer betrekking op het eerste semester van het schooljaar 2008-2009.

Verzoekers gehoor bij het CGVS vond plaats op 9 april 2009 en hij verklaarde nog in contact te staan

met zijn vader (administratief dossier, stuk 3, p.2). De bestreden beslissing werd genomen op 23 april

2009 en het verzoekschrift werd ingediend op 9 mei 2009. Derhalve maakt verzoeker niet aannemelijk

dat hij de op heden bijgebrachte documenten niet eerder in de procedure kon meedelen (zie GwH 30

oktober 2008, nr. 148/2008, overweging B.6.5) en worden zij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede

en derde lid van de Vreemdelingenwet niet in aanmerking genomen.

Verzoekers algehele geloofwaardigheid wordt verder ondermijnd doordat hij tegenstrijdige verklaringen

heeft afgelegd omtrent zijn reisweg. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken gaf hij aan dat hij op 2 december

2008 met de auto van de buurman vluchtte naar Zammar, waar hij vervolgens drie dagen bleef, tot 5

december 2008. Op die dag vertrok hij naar Turkije, alwaar hij aankwam op 5 december 2008 en

vervolgens zou hebben verbleven tot 15 december 2008 (administratief dossier, stuk 9, verklaring,

nr.34). Bij het CGVS verklaarde verzoeker dat hij op 2 december 2008 vertrok naar Zammar en daar

vervolgens vijftien dagen verbleef. Daarna vertrok hij naar Turkije, waar hij acht dagen zou zijn gebleven
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(administratief dossier, stuk 3, p.2). Even verder verklaarde hij dan weer dat hij bij de broer van zijn

buurman verbleef te Zammar tot 5 december 2008 (ibid., p.10).

De voormelde vaststellingen zijn afdoende om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers

voorgehouden afkomst en asielmotieven.

In acht genomen hetgeen voorafgaat kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.1. Verzoeker stelt in ondergeschikte orde dat hij de subsidiaire beschermingsstatus moet kunnen

genieten. Derhalve acht hij artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet geschonden. Indien hij zou moeten

terugkeren zou hij zonder twijfel worden aangetroffen door de vermelde mannen en een reëel risico

lopen op ernstige schade.

2.2.2. Uit het sub 2.1.2 bepaalde blijkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers afkomst,

noch aan zijn voorgehouden asielrelaas. Derhalve maakt verzoeker, de overige elementen van het

dossier mede in acht genomen, niet aannemelijk 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

Vreemdelingenwet.

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 veertien oktober 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


