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nr. 40 749 van 24 maart 2010

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 28 december 2009

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

staatlozen van 24 november 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 17 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat K. VAN BELLINGEN

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk binnengekomen

op 29 december 2008 en heeft zich op 7 januari 2009 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 9 februari

2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 6 oktober 2009.

1.3. Op 24 november 2009 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd dezelfde dag aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Irakese nationaliteit te bezitten, soenniet van Koerdische origine te zijn en afkomstig

te zijn van Zummar (Centraal-Irak). Op 1 januari 2007 begon u te werken in een kantoor van de

Koerdische Democratische Partij (KDP). U was belast met het maken en het rondbrengen van de thee

voor de personeelsleden aanwezig in het kantoor. Op 5 december 2008 werd u onderweg naar

huis aangesproken door twee gemaskerde mannen, die u vroegen een giftige stof in de thee te doen en

deze aan de medewerkers van de partij uit te delen. Op 8 december 2009 werd u opnieuw

tegengehouden door twee terroristen. Ze dreigden er mee u te vermoorden indien u weigerde mee te

werken. U vroeg hen om extra tijd, zogezegd omdat u nog een manier zocht om het gif in het gebouw te

kunnen binnensmokkelen. U besloot na deze tweede ontmoeting de directeur S. (…) M. (…) van uw

kantoor in te lichten over het incident, maar hij kon u geen bescherming bieden. Op 10 december 2008

werd u nogmaals benaderd door twee terroristen. Zij gaven u het gif en u bent daar mee naar de

directeur van uw kantor gegaan. Hij raadde u aan om Irak te verlaten. Op 29 december 2008 kwam u in

België aan en op 7 januari 2009 vroeg u asiel aan.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende originele documenten voor: een identiteitskaart dd.

11 september 2006 en een nationaliteitsbewijs dd. 27 augustus 2006.

B. Motivering

Er dient na uw gehoor bij het Commissariaat-generaal te worden vastgesteld dat er geen geloof

kan gehecht worden aan uw beweerde afkomst uit het dorp Zummar gelegen in de provincie

Ninewah (Centraal-Irak) en wel om volgende redenen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw identiteitskaart dd. 11 september 2006 en

uw nationaliteitsbewijs dd. 27 augustus 2006 ter verificatie werd voorgelegd aan de Federale Politie.

Uit hun analyse blijkt dat deze documenten volledig vervalst zijn en dus niet als authentieke

bewijsstukken kunnen worden aanvaard. Uit het feit dat u vervalste documenten voorlegt, dient te

worden geconcludeerd dat u getracht heeft de Belgische autoriteiten op intentionele manier te

misleiden. De hierboven vastgestelde fraude doet verder ernstige twijfels rijzen aangaande de

geloofwaardigheid van uw beweerde identiteit en ondermijnt uw algehele geloofwaardigheid.

Verder blijkt uit uw verklaringen dat u wel enige kennis heeft over de regio Zummar, maar

echter ontoereikend voor iemand die beweert zijn hele leven in deze stad te hebben gewoond.

Rekening houdend met uw beperkte scholingsgraad blijkt u immers niet alleen vaak vage en

onvolledige, maar ook 1 foutieve antwoorden te geven op meerdere elementaire kennisvragen over de

streek waar u volgens uw verklaringen 22 jaar zou hebben gewoond. De informatie waarop het CGVS

zich baseert, werd toegevoegd aan het administratief dossier.

Zo weet u niet hoe ver Zummar van de grens met Noord-Irak ligt (zie gehoorverslag CGVS, p.

16). Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt, ligt Zummar nochtans slechts enkele

kilometers van de grens met Noord-Irak. Van een Koerd die beweert gans zijn leven in Zummar te

hebben gewoond, mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij weet waar de grens met Koerdistan

gelegen is. Uw onwetenheid hierover doet dan ook ernstige twijfels rijzen over uw beweerde afkomst uit

de grensregio tussen deze twee gebieden, te meer daar Zummar tot de zogenaamde betwiste gebieden

behoort die de Regionale Regering van Koerdistan (KRG) als deel van zijn grondgebied beschouwd.

Daarnaast moet opgemerkt worden dat u evenmin weet waar Dohuk ligt. U antwoordt dat u nooit naar

school geweest bent maar dat u gehoord heeft dat dat in het noorden ligt (zie gehoorverslag CGVS p.

15). Dohuk is nochtans de provincie van Noord-Irak die aan het subdistrict Zummar grenst, en de stad

Dohuk ligt slechts veertig kilometer van Zummar. Dat u geenszins weet waar Dohuk ligt is dan ook

zeer bevreemdend.

Verder dient te worden opgemerkt dat wanneer u gevraagd wordt naar de omliggende dorpen

van Zummar u zes dorpen opgeeft nl. Tel Mus, Girfik, Ain Zalah, Bardiya, Hokna en Gul Verke

(zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Wanneer u dan gevraagd wordt hoe ver deze dorpen allemaal

van Zummar liggen, antwoordt u dat u de afstand niet kent (zie gehoorverslag CGVS p. 16). Dat u niet

weet hoe ver voornoemde dorpen van uw eigen dorp liggen is uiterst merkwaardig. Gevraagd waar

Barzan ligt, antwoordt u dat het in de omgeving van Zummar ligt, maar dat u niet precies weet waar.

U benadrukt dat u nog eens herhaalt dat u nooit naar school geweest bent en dus niet kan zeggen

langs welke kant het ligt (zie gehoorverslag CGVS p. 16). Het is zeer bevreemdend te moeten

vaststellen dat u enerzijds Bardiyah opgeeft als een dorp dat vlakbij Zummar ligt, maar dat u anderzijds

niet zou weten waar Barzan ligt, een dorp dat op de weg van Zummar naar Bardiya gelegen is, en

slechts vier kilometer verwijderd is van uw dorp. Uw ondermaatse kennis over de omliggende dorpen

van Zummar laat weinig ruimte geloof te hechten aan uw beweerde afkomst uit voornoemde stad.
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Volledigheidshalve dient hierbij te worden opgemerkt dat het feit dat u analfabeet bent, geen afdoende

verklaring biedt voor uw gebrekkige kennis betreffende uw regio van herkomst. Van een persoon, die

beweert opgegroeid te zijn in Zummar, mag immers verwacht worden dat hij de namen en ligging van de

dorpen die in de omgeving van zijn geboortedorp liggen, enigszins kent. Ook van een ongeschoold

iemand kan derhalve enige kennis omtrent de omliggende dorpen verwacht worden.

Er werd u vervolgens gevraagd of er een politiekantoor in Zummar gelegen is, waarop u

bevestigend antwoordt. Gevraagd naar de specifieke locatie van dit kantoor antwoordt u dat het aan de

binnenkant van Zummar ligt. Wanneer u vervolgens gevraagd wordt of er belangrijke gebouwen in de

buurt liggen, stelt u dat het politiekantoor dichtbij het ziekenhuis van Zummar ligt. Er zouden geen

andere belangrijke gebouwen bij liggen, alleen gewone woningen (zie gehoorverslag CGVS, p. 16-17).

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt nochtans dat het politiebureau van Zummar in de

hoofdstraat van de stad gelegen, vlak naast het stadhuis en dat er geen ziekenhuis in de stad gelegen

is. Gevraagd of u weet waar Ra’ayan ligt moet u het antwoord schuldig blijven. Wanneer u vervolgens

gevraagd wordt of u al gehoord heeft over Mustashfa, antwoordt u bevestigend en zegt u dat dat het

algemeen ziekenhuis is (zie gehoorverslag CGVS p. 23). Het gegeven dat u niet correct kan aangeven

waar het politiekantoor in uw eigen stad ligt, noch weet dat Ra’ayan en Mustashfa de namen zijn van

twee belangrijke wijken in uw stad doet ernstige twijfels rijzen aangaande uw beweerde afkomst uit deze

stad.

Het is verder zeer eigenaardig dat u, die stelt van Koerdische origine te zijn en beweert tewerkgesteld

te zijn geweest bij de Partiya (de KDP of Koerdisch Democratische Partij) niet weet wie

de partijverantwoordelijke is in Zummar (zie gehoorverslag CGVS p. 5). U verklaart voorts verkeerdelijk

dat de kantoren van de Partiya en de Yaketi (de PUK of Patriottische Unie Koerdistan) op de markt

van Zummar liggen (zie gehoorverslag CGVS p. 5). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt

blijkt immers dat het PUK-kantoor afgelegen en buiten de stad ligt, en dat het KDP-kantoor daar een

kilometer vandaan ligt.

Voorts is het uiterst bevreemdend dat u verklaart dat er vóór de val van het regime muntstukken van

dinar, een halve dinar, fils en Derham hebben bestaan. U stelt dat deze muntstukken gebruikt werden

tot de oorlog met de Amerikanen in 2003 en daarna werden afgeschaft (zie gehoorverslag CGVS p. 13-

14). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt evenwel dat het gebruik van muntstukken

in Centraal-Irak in 1992 volledig werd afgeschaft. Nadien werd het alleen nog in Noord-Irak gebruikt. Het

is dus zeer bevreemdend dat u, wanneer u gevraagd wordt naar het geld dat gebruikt werd vóór

2003, verwijst naar geld dat in omloop was in Noord-Irak maar dat in Centraal-Irak slechts in omloop

was tot u de leeftijd van 8 jaar had. Dergelijke foutieve informatie laat weinig ruimte geloof te hechten

aan uw beweerde afkomst uit Centraal-Irak.

Het is vervolgens eigenaardig dat u, gevraagd naar voorbeelden van terroristische groeperingen

die actief zijn in Zummar of de omliggende dorpen, u antwoordt dat u het niet weet, maar dat u wel

gehoord heeft over Al Qaida. Wanneer u vervolgens gevraagd wordt naar voorbeelden van

gelijkaardige groeperingen antwoordt u opnieuw dat u Al Qaida kent (zie gehoorverslag CGVS, p. 22)

Voor iemand die gans zijn leven in Zummar heeft gewoond en beweert bedreigd te zijn geweest door

terroristen, mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij op zijn minst enkele namen kan geven van

terroristische groeperingen die actief zijn in zijn regio.

Tot slot moet worden opgemerkt dat u gevraagd naar de kleur van de nummerplaten van wagens,

enkel kan antwoorden dat deze wit zijn (zie gehoorverslag CGVS, p.14-15). Uit onze informatie blijkt

echter dat de nummerplaten vóór de val inderdaad wit waren, maar dat er na de val van het regime van

Saddam Hoessein groene nummerplaten zijn ingevoerd. Dat u dit niet weet, is uiterst bevreemdend.

Uit uw verklaringen blijkt dat u wel enige kennis heeft over Zummar, maar echter ontoereikend

voor iemand die beweert zijn hele leven in deze stad te hebben gewoond. Er kan dan ook geen

geloof gehecht worden aan uw vermeende afkomst uit Zummar of Centraal-Irak, en bijgevolg aan

uw asielrelaas dat zich daar zou hebben afgespeeld. De vluchtelingenstatus kan u dan ook niet

worden toegekend. De manifeste bedrieglijkheid omtrent uw beweerde herkomst laat het CGVS

evenmin toe om zich een correct beeld te vormen van uw profiel, uw juiste identiteit, de exacte regio van

waar u afkomstig bent en de plaats(en) waar u recentelijk heeft verbleven. Bijgevolg is het niet mogelijk

in te schatten of er in uw hoofde sprake is van een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming, en kan u de status van subsidiaire beschermde niet

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van de formele motiveringsplicht, meer bepaald de

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), en de

beginselen van behoorlijk bestuur, minstens de zorgvuldigheidsverplichting, voert verzoeker aan de

Commissaris-generaal verwijst naar een verificatie van de Federale Politie die besluit dat de

voorgelegde identiteitsdocumenten vervalsingen betreffen, zonder echter te vermelden welk onderzoek

in concreto werd gevoerd, of de Iraakse autoriteiten werden gecontacteerd teneinde de juistheid van de

documenten na te gaan, op welke gronden of specifieke kenmerken de Federale politie dergelijke

conclusie heeft getrokken, of verzoeker op de hoogte zou zijn van deze valsheid en in welke mate aan

de andere verklaringen van verzoeker geen geloof meer kan worden gehecht. Verzoeker is mening dat,

omwille van de twijfels over zijn algehele geloofwaardigheid, de andere punten van zijn dossier

onterecht niet meer grondig zijn onderzocht.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van de beginselen van behoorlijk bestuur, met

name het zorgvuldigheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel, voert verzoeker aan dat er ten

onrechte onvoldoende rekening werd gehouden met zijn beperkte scholingsgraad en analfabetisme en

dat er onredelijke eisen werden gesteld met betrekking tot zijn kennis, te meer daar hij op verschillende

vragen wel juiste informatie kon geven.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van de rechten van verdediging en het

zorgvuldigheidsbeginsel, voert verzoeker, onder verwijzing naar een schriftelijke vraag aan de minister

van Migratie- en asielbeleid, aan dat hem onvoldoende garanties werden geboden met betrekking tot de

kwalificaties en deskundigheid van de tolk tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal.

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) na verificatie

door de Federale Politie de door verzoeker neergelegde identiteitskaart en nationaliteitsbewijs, volledige

vervalsingen blijken te zijn, (ii) hij wel enige kennis heeft over de regio Zummar doch deze ontoereikend

is voor iemand die zijn hele leven in deze stad zou hebben gewoond, zoals uitgebreid toegelicht, (iii)

hierdoor geen geloof kan worden gehecht aan zijn vermeende afkomst uit Zummar of Centraal-Irak en

bijgevolg ook niet aan het asielrelaas dat zich daar zou hebben afgespeeld, en (iv) het hierdoor evenmin

mogelijk is zijn profiel, juiste identiteit, exacte regio van afkomst, recente verblijfplaatsen en derhalve zijn

nood aan subsidiaire bescherming in te schatten.

2.5. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het is vervolgens de taak van de

persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling moet onderzoeken om de waarde van de

bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te beoordelen. De

verklaringen van de kandidaat-vluchteling 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 verklaringen moeten plausibel zijn en

niet in strijd met algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54).

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument

in te gaan. 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 voor Vreemdelingenbetwistingen

zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136 692).

2.6. De Raad stelt vast dat verzoeker ter staving van zijn identiteit en afkomst uit Zummar, Irak, een

‘originele’ identiteitskaart en nationaliteitsbewijs voorlegde, doch dat beide documenten na verificatie

door de Federale Politie vervalsingen bleken te zijn. Waar verzoeker de Commissaris-generaal verwijt

niet aangegeven te hebben welk onderzoek er in concreto gevoerd werd, of de Iraakse autoriteiten

werden gecontacteerd teneinde de juistheid na te gaan en op welke gronden er besloten werd tot de

valsheid van de identiteitsdocumenten, wijst de Raad erop dat de resultaten van het onderzoek van de

Federale Politie toegevoegd werden aan het administratief dossier, zoals tevens wordt aangegeven in
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de bestreden beslissing, en dat hij deze aan de hand van zijn inzagerecht kon raadplegen, hetgeen hij

blijkbaar nagelaten heeft te doen. Uit deze rapporten blijkt dat de Federale Politie zijn onderzoek voerde

op basis van originele documenten en dat er met betrekking tot de identiteitskaart het volgende werd

vastgesteld: “Het document stemt niet overeen met onze persoonlijke documentatie. Bij controle stellen

wij vast dat het hier om een totale namaking gaat door middel van kleuren ink-jet. Het karakter waarmee

het nummer werd samengesteld is niet het gebruikelijke en het nummer werd niet in boekdruk

aangebracht. De UV-beveiliging in het document ontbreekt.” en met betrekking tot het

nationaliteitsbewijs: “Het document stemt niet overeen met onze persoonlijke documentatie. Bij controle

stellen wij vast dat het hier om een totale namaking gaat door middel van ink-jet print in zwarte inkt. Het

karakter waarmee het nummer werd samengesteld is niet in boekdruk aangebracht. De UV-beveiliging

in het document ontbreekt.”. Derhalve heeft verzoeker ter staving van zijn identiteit en afkomst totaal

nagemaakte documenten ingediend, hetgeen hij niet ontkracht. De Raad besluit dan ook dat verzoekers

geloofwaardigheid met betrekking tot zijn afkomst ernstig wordt ondermijnd door het neerleggen van

valse identiteitsdocumenten. Dit klemt des te meer nu blijkt dat verzoeker ook middels zijn verklaringen

niet aannemelijk weet te maken dat hij afkomstig is van Zummar.

2.7. Uit de lezing van het administratief dossier, inzonderheid het gehoorverslag van het interview bij het

Commissariaat-generaal, en de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker wel enige kennis over Zummar

had, doch dat zijn kennis van de stad onvoldoende is voor iemand die beweert er zijn gehele leven te

hebben gewoond. De Commissaris-generaal hield hierbij rekening met verzoekers beperkte

scholingsgraad, doch besloot dat het niet aanvaardbaar is dat verzoeker niet weet hoever Zummar van

de grens met Noord-Irak ligt, waar Dohuk ligt, hoever de door hem genoemde dorpen van zijn eigen

dorp liggen, een dorp niet kent dat op de weg van zijn eigen dorp naar een ander door hem gekend dorp

ligt, waar het politiekantoor in zijn stad ligt, dat Ra’ayan en Mustashfa de twee belangrijke wijken in zijn

dorp zijn, wie de verantwoordelijke van de Koerdische Democratische Partij is in Zummar, waar de

kantoren van de Partiya en de Yeketi liggen, wanneer en welke muntstukken er in gebruik waren, welke

terroristische groeperingen actief zijn in Zummar of omliggende dorpen en welke kleur de nummerplaten

van wagens hebben na de val van Saddam Hussein. Waar verzoeker zich in zijn verzoekschrift opnieuw

beroept op zijn analfabetisme, merkt de Raad op dat zelfs van een persoon zonder of met een geringe

opleiding redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij kan antwoorden op eenvoudige en elementaire

kennisvragen in verband met zijn beweerde regio/stad/dorp van herkomst. De Raad is van oordeel dat

er geen onredelijke eisen worden gesteld aan de kennis van verzoeker wanneer eenvoudige vragen

over zijn dorp en regio worden gesteld. Zummar behoort tot de zogenaamde betwiste gebieden die de

Regionale Regering van Koerdistan als deel van zijn grondgebied beschouwd, zodat het niet onredelijk

is te eisen dat verzoeker, die beweert inwoner te zijn van Zummar, weet dat de grens op enkele

kilometers ligt. Van de inwoner van Zummar mag tevens verwacht worden dat hij weet waar het

stadhuis gelegen is, hij de belangrijkste wijken van zijn dorp kent en ook weet dat er geen ziekenhuis is

in Zummar, en de benaming ‘mustashfa’ niet verwijst naar het ziekenhuis maar naar een wijk. Dat hij als

werknemer van de KDP niet weet wie de verantwoordelijke is en zelfs een foutief antwoord geeft over

de ligging van het kantoor, ondermijnt andermaal zijn beweringen afkomstig te zijn uit Zummar en zet

ook zijn beweerde vervolgingsfeiten finaal op de helling. Immers, wat dit laatste betreft stelt verzoeker

dat hij door terroristen werd benaderd om gif te mengen in de thee van de leden van de KDP op het

kantoor. De Raad is dan ook van oordeel dat verzoeker de gegevens en de omliggende dorpen die hij

kent – maar niet kan situeren – heeft ingestudeerd teneinde de asielinstanties te overtuigen van zijn

afkomst uit Zummar.

2.8. Gelet op het feit dat er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers afkomst uit Zummar, kan

de Raad ook geen geloof hechten aan de vervolgingsfeiten die zich aldaar zouden hebben afgespeeld.

Overigens is de Raad van oordeel dat verzoekers opgediste relaas van weinig realiteitszin getuigt.

Immers, dat terroristen een volslagen onbekende zouden vragen een giftige stof in de thee van de

medewerkers van zijn partij te doen en hem hiertoe meermaals bedenktijd zouden gunnen, is

ongeloofwaardig vermits deze onbekende onmiddellijk naar de politie of de autoriteiten zou kunnen

stappen om hen te verlinken. Wanneer zoals in casu het asielrelaas niet geloofwaardig is, is er geen

reden om het te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld

door artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.9. Aangezien verzoeker omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde elementen niet

aannemelijk gemaakt heeft afkomstig te zijn uit Zummar, Irak, kan hem de subsidiaire bescherming op

basis van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend. Immers, opdat de

subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet, is in essentie vereist dat verzoekers afkomst vaststaat, wat in casu niet het geval is.
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Er worden geen andere elementen aangehaald waaruit zou moeten blijken dat verzoeker in aanmerking

komt voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.10. Waar verzoeker, onder verwijzing naar een schriftelijke vraag aan de minister van Migratie- en

Asielbeleid, zich beroept op de schending van de rechten van verdediging omdat hij geen enkele

mogelijkheid heeft om na te gaan wie de tolk is teneinde voldoende garanties te verkrijgen over zijn

kwalificaties en deskundigheid, er vaak niet gekeken wordt naar de kwalificaties zoals diploma, er geen

tussenkomst wordt geëist van beëdigde tolken, de naam van de tolk niet vermeld wordt en er geen

inzicht wordt gegeven in de kwalificaties van de tolk, merkt de Raad vooreerst op dat de procedure voor

de Commissaris-generaal geen jurisdictionele procedure is, maar een administratieve procedure en dat de

rechten van verdediging niet onverkort van toepassing zijn op beslissingen die worden genomen in het

kader van de Vreemdelingenwet. Daarnaast merkt de Raad op dat uit het antwoord op de schriftelijke vraag

geenszins blijkt dat er niet zou gekeken worden naar de kwalificaties van kandidaat-tolken, doch

integendeel blijkt uit deze tekst dat elke kandidaat nog steeds dient te voldoen aan de opgesomde

selectiecriteria, met name talenkennis, neutraliteit, objectiviteit en onafhankelijkheid, hij een deontologische

code dient te onderschrijven en dat hij sinds 1 januari 2008 wordt onderworpen aan een

veiligheidsverificatie door de Nationale Veiligheidsoverheid. Verwerende partij werpt terecht op in zijn

verweernota dat het feit dat een tolk niet beëdigd is, niet noodzakelijkerwijs een negatieve invloed heeft op

de kwaliteit van de vertaling. Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker nagelaten heeft tijdens het

gehoor een opmerking te maken over de kwalificaties van de tolk op het Commissariaat-generaal, uit het

gehoorverslag niet blijkt dat er tijdens het gehoor problemen zouden zijn geweest en hij ook in zijn

verzoekschrift nalaat te concretiseren op welke wijze hij zou benadeeld zijn door de tolk. Verzoekers gratuite

kritiek omtrent het gebrek aan kwaliteitsgarantie wordt niet aangenomen.

2.11. Ten slotte wordt ook de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel niet aangetoond aangezien de

Commissaris-generaal dit beginsel wel degelijk in acht heeft genomen door zich enerzijds bij het nemen

van de bestreden beslissing te baseren op alle gegevens uit het administratief dossier, op de algemeen

bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige

stukken en anderzijds verzoeker te hebben gehoord en dit in het bijzijn van een tolk Badini en zijn

raadsman. Evenmin kan de schending van het proportionaliteitsbeginsel worden volgehouden

aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop

zij is gebaseerd. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen zijn er door de wet mee belast na te gaan of de betrokkene beantwoordt

aan de definitie van vluchteling zoals bepaald in het Internationaal Verdrag betreffende de status van

Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953 en

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of dat betrokkene in aanmerking komt voor de toepassing van het

subsidiair beschermingsstatuut in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.12. De bestreden beslissing wordt gedragen door afdoende en pertinente motieven die steun vinden in

het administratief dossier. Verzoeker weerlegt de door de Commissaris-generaal weerhouden motieven

niet en hij voert geen concrete elementen aan die wijzen op het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet noch toont hij aan dat hij bij terugkeer

naar het land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen.
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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 24 maart 2010 door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


