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nr. 34 416 van 20 november 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 2 oktober 2009 heeft 

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

1 september 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 22 oktober 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 november 

2009. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partij en 

van attaché B. BETTENS, 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  

U verklaart de Iraakse nationaliteit te bezitten, een Armeens christen van Koerdische origine te zijn 

en afkomstig te zijn van Khanasor nabij Mosul (Centraal –Irak). In november-december 2004 zou u 

samen met uw ouders en uw broer vanuit Irak naar België gevlucht zijn. U was op dat moment 

minderjarig.  

Op 29 december 2004 dienden uw ouders, (D.V.M.) en (T.S.D.) (OV X en CG X) een eerste 

asielaanvraag in. Hun aanvraag werd op 19 januari 2009 onontvankelijk verklaard door de Dienst 

Vreemdelingenzaken (DVZ). Op 21 januari 2005 gingen uw ouders in beroep tegen deze beslissing bij 

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), die op 21 maart 2005 een 

bevestigende beslissing van weigering van verblijf nam omdat er geen geloof kon gehecht worden aan 
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hun beweerde Irakese nationaliteit en hun afkomst uit Khanasor. Uw ouders keerden niet terug naar 

Irak, maar tekenden op 11 mei 2005 beroep aan bij de Raad van State.  

Op 27 maart 2008 dienden uw ouders een tweede asielaanvraag in. Uw broer (D.V.N.) (OV. 6.237.088 

en CG 08/11646) diende op diezelfde dag een eerste asielaanvraag in. Op 17 juli 2008 besliste het 

CGVS om zowel aan uw ouders, als aan uw broer de vluchtelingenstatus en de 

subsidiaire beschermingsstatus te weigeren. Omdat u nu meerderjarig bent, diende u op 12 mei 2009 

een eerste asielaanvraag. U baseerde zich op dezelfde feiten als de eerste asielaanvraag van uw 

ouders. Uw vader was herder in Khanasor. Op 25 november 2004 zouden u en uw familie Irak verlaten 

hebben, omdat uw vader bedreigd werd door leden van een Arabische stam na een accident met de 

kudde van uw vader waarbij een lokale sheikh om het leven was gekomen.  

 

B. Motivering  

Er dient door het CGVS te worden opgemerkt dat de hoedanigheid van vluchteling u niet kan 

worden toegekend omwille van volgende redenen.  

U baseert zich volledig op het asielrelaas van uw ouders. U verklaart bovendien dat u niet 

kan terugkeren naar Irak omdat het daar oorlog is, en de moslims in uw dorp geprobeerd hebben om 

jullie tot de islam te bekeren (zie gehoorverslag CGVS p. 8). Hierbij moet worden opgemerkt dat uw 

beide ouders een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus hebben ontvangen omdat er geen enkel geloof kan worden gehecht aan 

hun beweerde Irakese nationaliteit en hun afkomst uit Khanasor, in Centraal-Irak. Bijgevolg rijzen er 

ook ernstige vraagtekens naar uw beweerde afkomst uit Centraaal-Irak. De verklaringen die u zelf 

aflegt, bevestigen in elk geval het vermoeden dat u net zo min als uw ouders van Irak afkomstig bent. 

Zo is het erg opmerkelijk dat u niet weet hoe de partij van voormalig president en dictator Saddam 

Hussein heette (zie gehoorverslag CGVS p. 5) terwijl deze partij tot aan de val in 2003 alom 

tegenwoordig was in de ganse Irakese maatschappij . U kent geen enkele rivier die door Irak stroomt. U 

weet niet hoeveel provincies er zijn in Irak, noch in welke provincie de hoofdstad Bagdad ligt (zie 

gehoorverslag CGVS p. 6). Buiten Bagdad, Kirkuk en Mosul kent u geen andere grote steden in Irak en 

van de steden Sulaymaniyah, en Najaf hebt u wel al gehoord maar kan u die niet situeren in Irak (zie 

gehoorverslag p. 6). Van de stad Basra, de tweede grootste stad in Irak, heeft u dan nog nooit gehoord 

(zie gehoorverslag CGVS p. 7). U zegt weliswaar nooit naar school te zijn geweest en les te hebben 

gekregen van uw oma maar deze uitleg is geenszins voldoende om uw onwetendheid te vergoelijken. 

Zo betreffen de gestelde vragen echt basiskennis aangaande Irak. Bovendien verblijft u al enige tijd in 

België, waar een heleboel zaken over Irak, uw land van herkomst, via pers en media dagdagelijks 

worden verspreid. U bent niet ongeletterd zodat kan worden aangenomen dat u inmiddels veel over uw 

land moet zijn te weten gekomen, althans mocht u hierin enige interesse betonen. Tenslotte is het ook 

erg eigenaardig dat u verkeerdelijk verklaart dat Mosul de dichtst bij gelegen grote stad is.  

Het is verder opvallend dat u, wanneer gevraagd naar omliggende dorpen van Khanasor, de regio 

waar u het grootste deel van uw leven heeft doorgebracht, u alleen Kirkuk kan opgeven. Dit is 

zeer bevreemdend daar Kirkuk één van de grote steden in Irak en op zo’n 270 km van Khanasor ligt 

(zie gehoorverslag CGVS, p. 6). De informatie waarop het CGVS baseert bevindt zich in het 

administratief dossier.  

Uw uiterst gebrekkige kennis over uw beweerde regio van herkomst overtuigt allerminst dat 

u daadwerkelijk van daar afkomstig bent. Integendeel laat deze gebrekkige kennis, in het licht van 

het ongeloofwaardige karakter van de beweerde herkomst van uw ouders, weinig ruimte geloof te 

hechten aan uw beweerde afkomst uit Centraal-Irak.  

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat u geen enkel begin van bewijs kan voorleggen 

betreffende uw identiteit en afkomst.  

Rekening houdend met bovenstaande opmerkingen wordt ook uw asielrelaas in een bedrieglijk 

daglicht gesteld. Dientengevolge kan u noch de hoedanigheid van vluchteling, noch de status van 

subsidiair beschermde worden toegekend.  

 

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 
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2.1. Verzoekster voert de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende 

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, artikel 62 van de voormelde wet van 15 december 

1980 (Vreemdelingenwet) en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. het materiële 

motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. Tevens werpt verzoekster een 

manifeste appreciatiefout op. 

 

2.1.1. Verzoekster betoogt dat zij een haar verklaringen wel degelijk voldoende aanwijzingen bevatten 

voor een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève van 28 juli 1951. 

Verzoekster stelt dat haar ten onrechte de vluchtelingenstatus werd geweigerd. Zij stelt dat ze geen 

normaal leven zal kunnen hebben in Irak. Verzoekster wijst erop dat haar asielaanvraag mede 

gebaseerd is op de motieven die haar ouders hadden aangehaald naar aanleiding van hun 

asielaanvraag en herhaalt deze. Tevens betoogt zij dat zij als katholiek christen van Armeense afkomst 

niet zal kunnen rekenen op een afdoende bescherming vanwege de autoriteiten, gelet op het huidige 

onveilige klimaat in Irak. 

De door de bestreden beslissing geciteerde leemtes in haar kennis omtrent Irak en de regio rond haar 

woonplaats kunnen volgens verzoekster de kern van haar asielaanvraag niet aantasten. Het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) zou ten onrechte geen 

rekening hebben gehouden met diverse factoren. Verzoekster wijst er op dat zij een geïsoleerd en 

introvert bestaan leidde. Haar ouders waren herders, ze leefden aan de rand van de 

dorpsgemeenschap bestaande uit moslims en verzoekster zou als tweederangsburger in voortdurende 

angst voor represailles vanwege de moslimbevolking hebben geleefd, waardoor zij nooit een normale 

interactie zouden hebben gehad. Ook merkt verzoekster op dat ze nooit naar school is geweest. Gelet 

op het voorgaande, zou het CGVS een beoordelingfout begaan hebben door de problemen die 

verzoekster ondervindt in Irak onvoldoende te erkennen. 

Verzoekster betoogt voorts dat de Iraakse autoriteiten weinig of geen vat hebben op mensen of 

groeperingen die de vaste wil hebben om een aanslag te plegen of wraakmaatregelen te nemen, zodat 

een daadwerkelijke bescherming niet meer dan dode letter is. 

Verzoekster meent dat het CGVS een verkeerde interpretatie heeft gegeven aan haar verklaringen. 

 

2.1.2. Verzoekster betoogt dat zij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van 

de Vreemdelingenwet. 

Zij voert aan dat zij als Armeens katholiek christen, mede gelet op de algemene veiligheidssituatie in 

Irak, het slachtoffer zal worden van foltering of onmenselijke behandeling of bestraffing, zodat haar de 

subsidiaire beschermingsstatus dient te worden toegekend op basis van artikel 48/4, § 2, b van de 

Vreemdelingenwet.  

Verzoekster wijst er tevens op dat ze afkomstig is van Khanasur, nabij Mosul in Centraal Irak. Zij meent 

in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus zoals voorzien in artikel 48/4, § 2, c 

van de Vreemdelingenwet, gelet op het bestaande willekeurig geweld als gevolg van het binnenlands 

gewapend conflict dat op heden nog steeds gaande is. 

 

2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de procespartij in kennis te stellen van de 

redenen waarom de administratieve overheid een beslissing heeft genomen, zodat de rechtszoekende 

kan oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Verzoekster 

brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële motiveringsplicht 

wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. 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.   

 

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag bij voorrang 

onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het 

kader van artikel 48/4. 

 

 

2.2.1. 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 
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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 

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde 

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

Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij ter staving van haar identiteit, hetgeen een negatieve 

indicatie vormt voor haar geloofwaardigheid. 

Uit verzoeksters verklaringen voor het CGVS blijkt dat zij haar asielaanvraag steunt op de asielmotieven 

die haar ouders in hun asielaanvragen naar voren brachten en die in het verzoekschrift worden 

herhaald. Bij arrest nr. 20 648 van 17 december 2008 heeft de Raad in het kader van de tweede 

asielaanvraag van verzoeksters ouders geoordeeld dat hen de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire 

beschermingsstatus kon worden toegekend, gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van hun 

afkomst uit Khanasur en de problemen die zij daar zouden gekend hebben. 

De bestreden beslissing stelt terecht vast dat verzoekster er evenmin in slaagt haar voorgehouden 

afkomst uit Khanasur, Centraal-Irak aannemelijk te maken, gelet op haar manifest gebrek aan kennis 

omtrent Irak en de regio waar zij beweert sinds haar geboorte te hebben gewoond, meer bepaald met 

betrekking tot (i) de partij van voormalig president Saddam Hussein (ii) de provincies in Irak (iii) 

buurdorpen van Khanasur (iv) de situering van belangrijke Iraakse steden (v) rivieren (vi) Koerdische 

regio’s in Irak (administratief dossier, stuk 3, p. 6-7). Van verzoekster nochtans kan redelijkerwijs 

verwacht worden dat zij kan antwoorden op eenvoudige vragen in verband met haar vermeende land en 

streek van herkomst. Verzoeksters argumentatie omtrent haar geïsoleerd bestaan en haar gebrek aan 

scholing vormen hiervoor geenszins een afdoende verschoningsgrond voor de flagrante lacunes in haar 

kennis. In tegenstelling tot hetgeen in het verzoekschrift wordt aangevoerd, raakt de vastgestelde 

onwetendheid wel degelijk de kern van haar asielrelaas, gezien er gelet op de ongeloofwaardigheid van 

haar beweerde regio van herkomst evenmin geloof kan worden gehecht aan de problemen die zij aldaar 

zou hebben gekend en die ten grondslag liggen van de geuite vrees voor vervolging. Verzoeksters 

beweringen omtrent het gebrek aan bescherming vanwege de Iraakse autoriteiten worden derhalve niet 

dienstig geacht. 

Dat de Commissaris-generaal haar verklaringen foutief zou hebben geïnterpreteerd kan evenmin 

worden aangenomen. Verzoekster duidt niet in concreto aan welke van haar verklaringen een verkeerde 

interpretatie zou zijn gegeven en op welke wijze dit van invloed zou geweest zijn op de vaststellingen in 

de bestreden beslissing. Haar verklaringen omtrent de hoger aangehaalde gegevens waren duidelijk en 

eenduidig en zijn niet voor interpretatie vatbaar. 

De motivering van de bestreden beslissing omtrent de ongeloofwaardigheid van verzoeksters afkomst 

en problemen is pertinent, vindt steun in het administratief dossier en blijft onverminderd overeind.  

Gelet op het voorgaande kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees voor 

vervolging koestert in de zin van artikel 1 van de Conventie van Genève, zoals bepaald in artikel 48/4 

van de Vreemdelingenwet. 

 

2.2.2. In acht genomen dat verzoekster haar afkomst uit Khanasur, Centraal-Irak en de problemen die 

zij aldaar zou hebben ondervonden niet aannemelijk maakt (zie sub 2.2.1) en gelet op de overige 

elementen in het administratief dossier, kan niet worden aangenomen dat zij een reëel risico loopt op 

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan aan verzoekster 

de subsidiaire beschermingsstatus niet worden toegekend. 

 

2.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt het CGVS de verplichting op om zijn beslissing op een zorgvuldige 

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing blijkt dat 

het CGVS gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier en dat verzoekster de 

kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te 

leggen. De Commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekster op een individuele wijze 

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de 

zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden. 

 



 

RvV X - Pagina 5  

2.4. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden aangenomen gezien de 

bestreden beslissing, blijkens het voorgaande, geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de 

motieven waarop zij is gebaseerd. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

 

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 twintig november 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 

 

 


