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nr. 42 060 van 21 april 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 23 februari 2010 heeft

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

28 januari 2010.

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 16 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 april 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. TUCI, die loco advocaat S. OGUZCAN verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché P. VAN COSTENOBLE, 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 24 september 2009 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 26 oktober

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 25 november 2009 en op 13 januari

2010.

1.3. Op 28 januari 2010 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 29 januari

2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:



RvV X - Pagina 2

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraakse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Adhamiya , Bagdad. U bent een

sjiiet van Arabische origine. Als lid van het INC (Iraqi National Congress) bent u in 1993 gevlucht naar

Erbil. In 1996 zou u lid geworden zijn van de Da’wa partij. In hetzelfde jaar zou u gevlucht zijn naar

Damascus, Syrië, waar u sindsdien lange tijd leefde. In 2005 besloot u om terug te keren naar Bagdad.

Daar vernam u echter dat uw eerste vrouw u na uw verdwijning had laten doodverklaren. Op deze

manier zouden zij en haar familie kunnen genieten van de uitkering die men kreeg als slachtoffer van

het voormalige regime. Ook uw identiteitskaart en uw nationaliteitsbewijs zouden vernietigd zijn. U werd

daarop bedreigd door M.(…) en N.(…), de twee broers van uw eerste vrouw. Zij zouden lijfwachten zijn

van de Minister van Financiën, een partijlid van de ISCI (Islamic Supreme Council of Iraq). Op 3 of 4

oktober 2005 zou u met een mes zijn aangevallen in de buurt van uw huis door drie mannen die uit een

auto sprongen. U vermoedt dat één van hen M.(…) of N.(…) was. Drie dagen later zou er iemand

vanuit diezelfde auto op dezelfde plek een granaat naar u gegooid hebben. U zou gewond zijn geraakt

aan beide benen. Hierop besloot u om opnieuw te vluchten naar Syrië. In 2007 zou u dan getrouwd zijn

met A.(…) J.(…) W.(…) A.(…) C.(…) (O.V. 6.494.519), de dochter van de broer van uw moeder. In juli

2007 zou u samen met uw vrouw zijn teruggekeerd naar Bagdad. U slaagde er echter niet in om uw

identiteit opnieuw te verkrijgen. Omdat u hierdoor uw leven niet opnieuw kon opstarten en omdat u de

familie van uw ex-vrouw nog steeds vreesde, zou u uw land opnieuw ontvlucht zijn. U vertrok samen

met uw huidige vrouw uit Irak per vliegtuig naar Stockholm. Daar nam u opnieuw het vliegtuig. Na een

tussenlanding in een voor u onbekend land kwam u aan in België op 24/09/2009 en diezelfde dag

vroegen jullie asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: kopies van

de nationaliteitsbewijzen van uw ouders, een kopie van uw militair boekje, een origineel certificaat dat u

een religieuze opleiding hebt gevolgd, een origineel vluchtelingenattest van het UNHCR, een volmacht

voor ontvangst van uw pensioen gericht aan de moeder van uw ex-vrouw, een attest van een getuigenis

die bevestigt dat u overleden zou zijn, uw overlijdensakte, een beslissing van het gerechtshof dat

u overleden bent, een attest van lidmaatschap van de Da’wa partij, een uittreksel van het register.

B. Motivering

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) stelt vast dat

de hoedanigheid van vluchteling u niet kan worden toegekend. Dit omwille van volgende redenen.

Vooreerst dient te worden gesteld dat de vrees die u zegt te koesteren ten aanzien van de familie

van uw ex-vrouw bezwaarlijk gegrond kan worden genoemd. Na uw terugkeer in juli 2007 tot aan uw

vertrek in september 2009 heeft u geen enkele bedreiging meer van hen ontvangen en heeft u geen

problemen meer met hen gekend CGVS II, p.2, 17). Dit ondanks het feit dat ze uw adres kenden en

bovendien zelfs niet ver van u wonen. U beweert dat dit komt omdat ze zouden weten dat u een wapen

bezit en dat de bewoners van uw wijk elkaar beschermen (CGVS II, p.2). Als deze personen werkelijk

lijfwachten zijn van de Minister van Financiën en leden van de partij rond Hakim (vroeger SCIRI, nu ISCI

met de Badr brigades als gewapende vleugel) zou dit hen echter waarschijnlijk niet tegenhouden om u

te benaderen.

Omdat u in het verleden lid zou zijn geweest van de Da’wa partij en omwille van de spanningen

tussen Da’wa en ISCI zou er ook een politiek aspect aan uw probleem verbonden zijn. U bent echter

slechts zes maanden lid geweest van de Da’wa partij, tijdens uw verblijf in Dahuk in het noorden van

Irak en in 1996. Nadien bent u nooit nog politiek actief geweest (CGVS II, p.13). Het is dan ook

weinig waarschijnlijk dat de problemen die u hebt met de familie van uw ex-vrouw een politieke

dimensie bevatten. Zoals u zelf aangeeft is het blijkbaar vooral een financiële kwestie omdat ze door u

dood te verklaren recht hebben op de uitkering die u zou moeten ontvangen (CGVS II, p.15).

Er blijken bovendien ook enkele ongeloofwaardige elementen te schuilen in uw verklaringen over

de gebeurtenissen van oktober 2005. Zo had uw vrouw tijdens haar gehoor vreemd genoeg enkel weet

van één incident (CGVS, p.7). U verklaarde dat dit kwam omdat u omwille van uw eergevoel uw vrouw

niet had verteld over het eerste incident. Tijdens het tweede gehoor op het CGVS verklaart u dat u na

het vorige gehoor van uw vrouw het verwijt heeft gekregen dat u haar dit niet had verteld (CGVS II, p.9).

Dit is zeer vreemd aangezien er tijdens haar eerste gehoor niet gesproken is over het eerste incident:

de vraag werd enkel gesteld of de aanslag met het explosief al dan niet de enige aanval op u was,

waarop uw vrouw bevestigend antwoordde (CGVS p.7).

Uit bovengaande dient besloten te worden dat u niet aannemelijk maakt dat u ten aanzien van de

familie van uw ex-vrouw een Conventiegebonden vrees voor vervolging dient te koesteren.

Uit uw verklaringen blijkt aldus dat de reden waarom u uw land heeft verlaten vooral een

administratieve kwestie betreft: het zou volgens u onmogelijk zijn uw eerdere doodverklaring ongedaan

te maken, hetgeen u tal van praktische moeilijkheden zou opleveren. Dit valt echter buiten het
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toepassingsgebied van de Conventie van Genève. Bovendien is het wat dit betreft bijzonder vreemd dat

u zonder identiteitspapieren en als doodverklaarde er toch nog in geslaagd bent om per volmacht een

officieel huwelijk af te sluiten in Irak (CGVS I, p.11). U kon in diezelfde situatie ook nog een klacht

indienen bij de rechtbank (CGVS II, p.5-6).

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat uw beschrijving van de wijze waarop u naar België bent

gereisd vaag en onrealistisch aandoet. Zo zou u per vliegtuig van Bagdad naar Zweden zijn gevlogen

en vervolgens van Zweden naar België via een derde land. U weet echter niet met welk soort vals

paspoort u naar hier bent gereisd, meer nog, u zou het tijdens de gehele reis nooit in uw handen hebben

gehad. Dit is weinig geloofwaardig. Verder heeft u geen idee via welk land u van Zweden naar België

bent gereisd (CGVS I, p.12).

Bovenvermelde opmerkingen laten niet toe u de status van vluchteling toe te kennen.

Uit een grondige analyse van de actuele situatie in Irak blijkt dat er in Centraal-Irak een reëel

risico bestaat van 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). Gezien uw afkomst uit Centraal-Irak, uw positie en situatie

in Irak, uw hoedanigheid van burger en het tekort aan bescherming en een reëel binnenlands

vluchtalternatief geloofwaardig worden geacht, wordt u rekening houdend met de actuele situatie in

Centraal-Irak de status van subsidiaire bescherming toegekend.

De door u voorgelegde documenten vermogen niet deze appreciatie te wijzigen. Ze zijn een

aanwijzing voor uw identiteit, uw verblijf in Syrië, uw lidmaatschap van de Da’wa partij en ondersteunen

uw bewering dat u dood zou zijn verklaard. Deze gegevens worden in deze beslissing niet betwist.

Tot slot dient nog aangestipt dat er ook in hoofde van uw echtgenote door het CGVS een beslissing

tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen.

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. U komt, op basis van de elementen

uit uw dossier, wel in aanmerking voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag,

voert verzoeker aan dat het feit dat er recent geen bedreigingen of daden van vervolging zijn geweest

geenszins wil zeggen dat er geen gegronde vrees voor vervolging meer zou bestaan temeer daar hij en

zijn echtgenote tijdens hun gehoor duidelijk hebben aangegeven dat zij na hun terugkeer simpelweg

amper naar buiten kwamen of zich buiten hun wijk begaven en alzo geen gelegenheid gaven tot daden

van vervolging vanwege de groeperingen gelinkt aan Hakim.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van artikel 48/3, §3, §4 en §5 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), voert verzoeker aan dat hij duidelijk en meermaals te kennen

heeft gegeven dat, hoewel zijn probleem oorspronkelijk familiaal en administratief/financieel van aard

was en hij inderdaad nooit politieke activiteiten heeft ontplooid na zijn terugkeer, zijn probleem

geëvolueerd is naar een politiek probleem doordat zijn schoonbroers hun persoonlijke motieven (wraak

omwille van het achterlaten van zijn vrouw en financieel voordeel) verpakten in een politiek kleed door

hem te bestempelen als een Da’wa-lid/aanhanger, verwijzend naar zijn vroegere reële en huidige

toegeschreven lidmaatschap/overtuigingen en naar zijn recente uitspraken over Hakim. Verzoeker wijst

erop dat hij expliciet te kennen gaf dat de gronden voor zijn vervolging duidelijk maar niet exclusief

verband houden met zijn politieke overtuiging of beter met de politieke overtuiging die hem wordt

toegeschreven. Hij verwijst in dit verband naar artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet en stelt dat het bij

het beoordelen of de vrees van de verzoeker voor vervolging gegrond is, niet ter zake doet of de

verzoeker in werkelijkheid de raciale, godsdienstige, nationale, sociale of politieke kenmerken vertoont

die aanleiding geven tot de vervolging indien deze kenmerken hem door de actor van de vervolging

worden toegeschreven.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van de materiële motiveringsplicht, argumenteert

verzoeker dat de ongeloofwaardigheid niet kan worden afgeleid uit het feit dat zijn echtgenote niet op de

hoogte was van het eerste incident met de familieleden van zijn ex-echtgenote tot na het eerste gehoor.

Verder stelt hij dat hij nooit heeft beweerd dat hij officieel met zijn tweede echtgenote is gehuwd.

Verzoeker vervolgt dat hem tijdens het gehoor nooit expliciet werd gevraagd of hij officieel gehuwd was
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doch enkel de termen ‘gehuwd’ en ‘trouwen’ werden gebezigd, allemaal in de veronderstelling voor

verzoeker dat dit het religieuze huwelijk betrof, dat tijdens het gehoor verwarring ontstond omtrent het

soort huwelijk dat werd afgesloten, namelijk bij volmacht, en verzoeker hierbij aanduidde dat de

volmacht op de ene datum werd verleend en de uiteindelijke voltrekking op een andere (twee aparte

huwelijkscontracten), dat de ondervrager hieruit ten onrechte vertrok van de veronderstelling dat de

tweede datum de datum van het officiële huwelijk betrof en dat de transcriptie van het gehoor niet altijd

de letterlijke bewoordingen van de tolk overneemt, doch antwoorden samenvat en hierbij geregeld

onmiskenbaar het gezegde van verzoeker wordt geïnterpreteerd naargelang de veronderstellingen van

de ondervrager.

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) de vrees die

hij zegt te koesteren ten aanzien van de familie van zijn ex-vrouw bezwaarlijk gegrond kan worden

genoemd vermits hij na zijn terugkeer in juli 2007 tot aan zijn vertrek in september 2009 geen enkele

bedreiging meer van hen heeft ontvangen en geen problemen meer met hen heeft gekend, (ii) het

weinig waarschijnlijk is dat de problemen die hij heeft met de familie van zijn ex-vrouw een politieke

dimensie bevatten daar hij slechts zes maanden lid is geweest van de Da’wa partij tijdens zijn verblijf in

Dahuk in 1996 en hij nadien nooit nog politiek actief is geweest, (iii) enkele ongeloofwaardige elementen

schuilen in zijn verklaringen over de gebeurtenissen van oktober 2005, daar zijn vrouw tijdens haar

gehoor vreemd genoeg enkel weet had van één incident, (iv) uit zijn verklaringen blijkt dat de reden

waarom hij zijn land heeft verlaten vooral een administratieve kwestie betreft aangezien het volgens

hem onmogelijk zou zijn om zijn eerdere doodverklaring ongedaan te maken, hetgeen hem tal van

praktische moeilijkheden zou opleveren, wat echter buiten het toepassingsgebied van de Conventie van

Genève valt en (v) de beschrijving van de wijze waarop hij naar België is gereisd vaag en onrealistisch

aandoet, zoals wordt toegelicht.

2.5. De Raad beschikt inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

2.6. Na lezing van het administratief dossier, is de Raad van oordeel dat verzoekers relaas op een

aantal cruciale punten geloofwaardigheid ontbeert.

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker een aantal tegenstrijdige verklaringen aflegt. Zo verklaarde

hij tijdens het invullen van de vragenlijst op de Dienst Vreemdelingenzaken dat hij door het regime van

Saddam Hussein en de oorlog, zijn gezin en familie verliet en gedurende drie jaren in het noorden van

Irak ging wonen, waarna hij naar Syrië vertrok. Verzoeker stelde dat hij in contact bleef met zijn vrouw

en dat hij wilde dat ze naar Syrië kwam met de kinderen, doch zij dit niet wilde (administratief dossier,

stuk 17). Tijdens zijn eerste gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (CGVS) herhaalde verzoeker dat hij tijdens zijn afwezigheid van 1991 tot 2005 steeds contact

heeft gehouden met zijn ex-echtgenote en zij dus altijd op de hoogte is geweest van zijn verblijfplaats

(administratief dossier, stuk 7, p. 13). In strijd hiermee verklaarde verzoeker tijdens zijn tweede gehoor

dat hij Irak heeft verlaten zonder dat zijn familie wist waar hij was (administratief dossier, stuk 4, p. 2, p.

4 en p. 16). Volgens verzoeker zijn de problemen die hij kent met zijn schoonbroers dan ook deels

ingegeven door wraak omdat hij zijn echtgenote heeft achtergelaten.

Verzoeker maakt echter geenszins een gegronde vrees voor vervolging vanwege de familieleden van

zijn ex-vrouw aannemelijk. Verzoeker beweert dat zijn schoonbroers hem op 3 of 4 oktober 2005

hebben aangevallen, waarbij hij werd geslagen en met een mes in het voorhoofd en de schouder werd

gestoken (administratief dossier, stuk 7, p. 14 en stuk 4, p. 7-8). Verzoekers echtgenote maakte tijdens

haar gehoor echter geen melding van dit incident en bleek enkel weet te hebben van het incident

waarbij verzoeker gewond zou zijn geraakt nadat iemand vanuit een auto een granaat naar hem had

gegooid (gehoor echtgenote, p. 7). Verzoekers bewering dat zijn vrouw van het eerste incident geen

weet had daar hij hierover omwille van zijn eergevoel met niemand heeft gesproken, zelfs niet met haar
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(administratief dossier, stuk 4, p. 9), kan bezwaarlijk ernstig worden genomen. Verzoeker verklaarde

immers dat hij gewond was en dat de wonden weliswaar oppervlakkig waren, doch dat hij deze wel

heeft laten verzorgen door een verpleger die bij hem in de buurt woonde (administratief dossier, stuk 4,

p. 8-9). De Raad acht het dan ook niet aannemelijk dat zijn echtgenote bij verzoekers thuiskomst niet

zou gemerkt hebben dat er iets gebeurd was, noch dat zij hieromtrent geen vragen zou hebben gesteld.

Ook verzoekers betoog in het verzoekschrift dat het niet ongewoon is dat een persoon die een

asielaanvraag indient na zijn gehoor zijn asielrelaas tot in detail overloopt met zichzelf, andere

asielzoekers en zijn advocaat, dat dit gegeven des te meer geldt voor verzoeker en zijn echtgenote die

een intieme vertrouwensband hebben en vlak na elkaar werden gehoord, dat het verder mogelijk is om

na het gehoor hiervan afschrift aan te vragen bij het CGVS waaruit zijn echtgenote de tweede aanval op

verzoeker kon vernemen en bovendien de raadsman van verzoeker en zijn echtgenote bij beide

verhoren aanwezig was en deze raadsman uiteraard met beiden de verhoren besprak, inclusief alle

eigenaardigheden waaruit de verwerende partij ten onrechte tot de ongeloofwaardigheid besluit, kan

geen verklaring bieden voor het feit dat verzoekers echtgenote niet op de hoogte was van het feit dat er

zich reeds een steekincident had voorgedaan waarbij verzoeker gewond werd, voorafgaand aan het

incident waarbij een granaat naar verzoeker werd gegooid. Verzoeker brengt van dit laatste incident

overigens niet het minste begin van bewijs bij, terwijl hij nochtans verklaart gedurende drie dagen

gehospitaliseerd te zijn geweest (administratief dossier, stuk 4, p. 11).

In maart 2006, tijdens de burgeroorlog, zou verzoeker terug naar Syrië zijn gevlucht. Zoals reeds werd

opgemerkt in de bestreden beslissing, kende verzoeker volgens zijn verklaringen sinds zijn terugkeer

naar Irak in juli 2007 tot aan zijn vertrek in september 2009 geen problemen meer met de familie van

zijn ex-echtgenote. Verzoeker stelde immers dat hij gedurende deze periode geen direct contact meer

had met de familie van zijn eerste vrouw, dat hij wel zijn dochter in het geheim zag maar dat hij haar

niets meer vroeg over heel de zaak, ze ook gezegd hebben dat ze hem met rust zouden laten als hij niet

naar de rechtbank ging, ze hem nooit gewaarschuwd hebben en evenmin een dreigbrief hebben

gestuurd (administratief dossier, stuk 4, p. 13). Zo al enig geloof zou worden gehecht aan de

voorgehouden problemen die verzoeker in het verleden met zijn schoonbroers zou hebben gehad –

quod non –, blijkt derhalve uit zijn verklaringen dat hij de twee jaren voor zijn komst naar België met hen

geen problemen meer heeft gekend zodat bezwaarlijk kan worden aangenomen dat hij zijn land van

herkomst heeft verlaten omwille van een gegronde vrees voor vervolging door zijn ex-schoonfamilie. In

de mate verzoeker argumenteert dat het feit dat er recent geen bedreigingen of daden van vervolging

zijn geweest, geenszins wil zeggen dat er geen gegronde vrees voor vervolging meer zou bestaan, en

hij aanvoert dat hij en zijn echtgenote amper naar buiten gingen of zich buiten hun wijk begaven en zij

op die manier geen gelegenheid gaven tot daden van vervolging, kan hij geenszins overtuigen.

Verzoekers ex-schoonbroers kenden immers zijn adres en zij waren volgens verzoekers verklaringen

lijfwachten van de Minister van Financiën en leden van de partij rond Hakim (ISCI met de Badr brigades

als gewapende vleugel) zodat zij er zeker niet voor zullen terugdeinzen om verzoeker thuis, waar hij

overigens een pita-bar uitbaatte, op te zoeken indien zij hem werkelijk uit de weg zouden willen ruimen.

2.7. Ook in zijn beweringen dat hij over geen identiteitsdocumenten beschikt omdat zijn eerste

echtgenote hem tijdens zijn afwezigheid heeft laten doodverklaren, waarna al zijn documenten en

identiteitsbewijzen in beslag werden genomen door de dienst bevolking en daar werden vernietigd

(administratief dossier, stuk 4, p. 3), kan verzoeker niet overtuigen. Ter staving van zijn doodverklaring

legde verzoeker in de loop van de administratieve procedure een attest neer van een getuigenis

die bevestigt dat hij overleden zou zijn, zijn overlijdensakte, een beslissing van het gerechtshof dat

hij overleden is en een volmacht voor ontvangst van zijn pensioen gericht aan de moeder van zijn ex-

vrouw. Verzoeker maakt echter niet aannemelijk dat hij zijn identiteitsdocumenten niet opnieuw zou

kunnen verkrijgen via een procedure voor de rechtbank. Zijn verklaringen hieromtrent zijn vaag en

onduidelijk. Zo verklaarde verzoeker aan het begin van zijn eerste gehoor dat hij er in 2005 aan heeft

gedacht om naar de rechtbank te stappen om te zeggen dat hij niet dood was (administratief dossier,

stuk 4, p. 2). Later in hetzelfde verhoor stelde hij dan weer dat hij effectief naar de rechtbank is gestapt.

Verzoeker stelde aanvankelijk dat de rechter beide partijen heeft gehoord, om onmiddellijk zijn

verklaringen aan te passen en te stellen dat “zij (…) niet voor de rechtbank (wilden) verschijnen”.

Volgens verzoeker kon de rechter geen beslissing nemen omdat de politieke partijen alles controleerden

en er geen centrale macht was in Bagdad. Nog volgens verzoeker wilde de rechtbank geen problemen,

was de rechter bang en kon hij geen beslissing nemen omdat hij anders zou worden gedood

(administratief dossier, stuk 4, p. 5). Daargelaten de vaststelling dat verzoeker zich hier beperkt tot blote

beweringen, geeft hij geen aannemelijke verklaring waarom hij zich na zijn terugkeer naar Irak in juli

2007 niet opnieuw tot de rechtbank heeft gericht teneinde zijn doodverklaring ongedaan te laten maken

en opnieuw zijn identiteitsdocumenten te verkrijgen (administratief dossier, stuk 4, p. 2).
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In dit verband acht de Raad het nog uiterst bevreemdend dat verzoeker meermaals verklaarde dat hij

van zijn eerste echtgenote is gescheiden: “Mijn eerste vrouw 29 november 90 was f.(…) a.(…) e.(…)

i.(…) ik ben gescheiden van haar” (administratief dossier, stuk 7, p. 5), “Nadat ik van mijn eerste vrouw

gescheiden ben ben ik in syrie een telefonische relatie begonnen met de dochter van de broer van mijn

moeder.” (administratief dossier, stuk 4, p. 12). Ook verzoekers echtgenote legde gelijkaardige

verklaringen af: “(…) in oktober 2007 dan heeft hij drie dagen in het ziekenhuis van el nahman verbleven

heeft, nadien heeft zijn vrouw van hem gescheiden volgens islamitische rituelen (…)” (gehoor

echtgenote, p. 6), en “Wat is er juist gebeurd in 2005 met uw man? Hij was aan het wandelen in de

straat waar mijn faculteit was, een auto kwam dicht bij hem en gooiden explosieven naar hem hij was

gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht door mensen, hij was toen zeer kwaad en heeft zich toen

laten scheiden van zijn vrouw.” (gehoor echtgenote, p. 7). Het feit dat verzoeker als doodverklaarde uit

de echt zou zijn gescheiden, kan op zijn minst uiterst merkwaardig worden genoemd. In dit verband is

het de Raad overigens niet duidelijk hoe verzoeker, met het oog op deze echtscheiding, zijn identiteit

ten aanzien van zijn autoriteiten kon bewijzen. Zoals hoger aangehaald, verklaarde verzoeker immers

dat al zijn identiteitsbewijzen na zijn doodverklaring door de dienst bevolking in beslag werden genomen

en daar werden vernietigd. Zoals reeds werd opgemerkt in de bestreden beslissing is het eveneens

bevreemdend dat verzoeker in dezelfde hoedanigheid als doodverklaarde en zonder identiteitspapieren,

een officiële huwelijksakte (administratief dossier, stuk 7, p.11) op zijn naam kon laten opstellen.

2.8. Tot slot merkt de Commissaris-generaal terecht op dat verzoekers beschrijving van de wijze waarop

hij naar België is gereisd vaag en onrealistisch aandoet. Zo zou verzoeker per vliegtuig van Bagdad

naar Zweden zijn gevlogen en vervolgens van Zweden naar België via een derde land. Hij weet echter

niet met welk soort vals paspoort hij naar hier is gereisd, meer nog, hij zou het tijdens de gehele reis

nooit in zijn handen hebben gehad. Daar het algemeen geweten is dat de controles op de internationale

luchthavens omtrent de identiteit en het reisdoel steeds op individuele basis gebeuren, is het volstrekt

ongeloofwaardig dat verzoeker noch op de luchthaven van Bagdad noch bij zijn aankomst in Europa en

België niet persoonlijk zijn paspoort en reisdocumenten zou getoond hebben. Volledigheidshalve kan in

dit verband nog worden opgemerkt dat niet kan worden ingezien waarom ook verzoekers echtgenote

met een vals paspoort zou gereisd hebben aangezien zij over een geldig Iraaks paspoort blijkt te

beschikken, waarmee zij in het verleden naar Syrië en Libanon is gereisd. Verder acht de Raad het niet

plausibel dat verzoeker niet kan verduidelijken via welk land hij van Zweden naar België is gereisd

(administratief dossier, stuk 7, p.12). Hoe dan ook moet verzoeker minstens in het bezit geweest zijn

van een vliegtuigticket, instapkaart of bagageticket waaruit kan blijken met welke vlucht, wanneer en

waar hij in België is aangekomen. Hij kan echter geen reisbescheiden voorleggen en maakt aldus op

vrijwillige wijze iedere controle van zijn reisweg onmogelijk, welke houding getuigt van een manifest

gebrek aan medewerking.

2.9. Gelet op het geheel van bovenstaande overwegingen kan geen geloof worden gehecht aan

verzoekers voorgehouden problemen met zijn ex-schoonfamilie noch aan het feit dat hij niet over

identiteitsdocumenten zou kunnen beschikken omdat het voor hem onmogelijk zou zijn om zijn eerdere

doodverklaring ongedaan te maken. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het

naar voren gebracht asielrelaas, is er geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de

erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève juncto

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.10. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing aan verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus

toekent omdat enerzijds in Centraal-Irak een reëel risico bestaat op een 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 en anderzijds verzoekers afkomst uit Centraal-Irak, zijn

positie en situatie in Irak, zijn hoedanigheid van burger, en het tekort aan bescherming en aan een reëel

binnenlands vluchtalternatief geloofwaardig worden geacht. In het administratief dossier zijn geen

redenen voorhanden om dit onderdeel van de bestreden beslissing te hervormen.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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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 toegekend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig april tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


