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nr. 42 704 van 29 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

25 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 26 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 april 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. GALLIN, die loco advocaat X. MONTIEL CORTE 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 27 oktober 2009 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

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

november 2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken (verder: DVZ) overgemaakt aan het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder: CGVS), dat verzoeker heeft

opgeroepen om gehoord te worden op 6 januari 2010.

1.3. Op 25 januari 2010 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 op 26 januari 2010 aangetekend verzonden.
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Waar verzoeker aanvoert dat hij geen enkel argument heeft kunnen doen gelden en de

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de motieven van verzoeker, die hem

gedwongen hebben Irak te verlaten, niet heeft kunnen onderzoeken, hij niet betwist dat de Dienst een

aangetekend schrijven heeft gestuurd maar betwist deze of enig advies van de briefdrager dat deze

voorbij gekomen was, te hebben ontvangen, terwijl hij alle briefwisseling ontvangt op dit adres en vraagt

dat het CGVS alle documenten voorlegt die de effectieve verzending bewijzen van de dagvaarding en

indien nodig de terugkeer van het aangetekend schrijven dat niet afgehaald werd op de post, stelt de

Raad vast dat uit het administratief dossier blijkt dat een aangetekend schrijven werd gericht aan

verzoeker op 10 december 2009 teneinde hem op te roepen voor een gehoor op 6 januari 2010. Deze

oproeping werd aangetekend verstuurd op naam van verzoeker naar het adres “Rue de la Madeleine

30, 4000 Liège” (adm. doss., stuk 3), dit is de door verzoeker gekozen woonplaats (adm. doss., stuk 5).

Uit de teruggekeerde enveloppe van de verzending blijkt dat de postbode heeft aangemerkt dat het

adres onjuist is (“adresse incorrecte”). Waar de raadsman van verzoeker stelt dat verwerende partij

alsnog een nieuwe oproeping zou kunnen versturen, wijst de Raad erop dat de Commissaris-generaal

correct op grond van artikel 57/10 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

bestreden beslissing kon nemen, vermits de oproeping correct is verstuurd naar de door verzoeker

gekozen woonplaats en hij zich niet heeft aangemeld op de in de oproeping vastgestelde datum.

2.2. 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.

2.3. Blijkens de vragenlijst, ingevuld ter voorbereiding van zijn gehoor bij het CGVS, is verzoeker

afkomstig van Kirkuk, werd hij nooit gearresteerd of veroordeeld, en is hij nooit actief geweest bij een

organisatie (vereniging, partij). Hij verklaarde op 20 september 2009 aanwezig geweest te zijn in het

theehuis toen twee personen, één sprak Arabisch en de andere Koerdisch, binnenkwamen. ’s Nachts

kwamen deze twee personen bij hem thuis langs en vroegen ze verzoeker om met hen mee te gaan een

paar straten verderop waar ze hem wilden spreken. Verzoeker vertrouwde hen en ging mee. Ze vroegen

om met hem samen te werken en zonder dat ze meer uitleg gaven, besefte verzoeker dat het om

terroristische activiteiten ging. Hij weigerde en zij bedreigden hem met de dood indien hij niet zou

samenwerken. Ze lieten verzoeker gaan, verzoeker vertelde alles aan zijn familie en besloot te

vertrekken. Verzoeker weet dat er al veel mensen vermoord zijn omdat ze niet meewerkten.

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dat hij rond 20 september 2009, toen hij in het “Theehuis” werkte,

door twee mannen werd aangesproken, één was van Koerdische afkomst, de andere een Arabier.

Enkele dagen later kwamen deze twee heren op zijn domicilie rond 00u, zonder dat hij hen ooit zijn

adres had gegeven. Verzoeker veronderstelt “dat zij hem ontmoet hebben wegens het feit dat hij in zijn

wijk gekend is gezien hij er permanent woont, zijn activiteiten erin bestaande voor zijn familie te zorgen”

en “hij (…) ook professioneel en spiritueel regelmatig naar de moskee “Kalid Ben Oualid” (gaat)”. Zijn

familie was aan het slapen en ze vroegen verzoeker hen in een voertuig te volgen, wat hij heeft gedaan.

Ze hebben hem gevraagd deel te nemen aan terroristische activiteiten, het vervaardigen en plaatsen

van springstof. Verzoeker, niet goed wetend wat te doen, heeft hen gezegd dat hij moest nadenken. Ze

hebben hem enkele dagen gegeven om dit te doen en hebben hem onmiddellijk doen verstaan dat hij

moest meewerken, anders zouden zij hem van zijn leven kunnen beroven. Daar hij geen vertrouwen

heeft in de veiligheidsdiensten en de volledige krachteloosheid van de stadspolitie, die corrupt en zelf

teveel verbonden zijn aan terroristische activiteiten tegen het in functie zijnde politiek regime, heeft

verzoeker onmiddellijk zijn familie en ouders gesproken. In gemeenschappelijk overleg heeft de familie

begrepen dat er slechts twee oplossingen bestonden: de terroristische beweging bij te treden of ten

minste hen hulp en bijstand te verlenen, of het grondgebied te verlaten indien ze geen represailles
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wilden kennen. Verzoeker vluchtte uit Irak met een smokkelaar voor de prijs van 9.000 dollar via Syrië

en Turkije naar België in een vrachtwagen.

2.4. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 1951,

voert verzoeker aan dat uit zijn verhaal onweerlegbaar ressorteert dat hij ernstige redenen had te

geloven dat hij vervolgd zou worden, of zelfs terechtgesteld, indien hij niet deelnam aan de terroristische

activiteiten, en dat deze handelwijze vanwege de opposanten tegen de heersende politiek in Irak voor

het ogenblik zeer frequent is. Volgens verzoeker rekruteren de terroristische bewegingen hun leden bij

de bevolking die geen andere keuze heeft dan het aan te nemen en is het niet betwistbaar dat de lokale

overheden niet in staat zijn gelijk welke bescherming toe te kennen aan Iraakse onderdanen. Ten

subsidiaire titel vraagt verzoeker dat men hem de subsidiaire bescherming toekent.

2.5. Niettegenstaande verzoeker zich perfect kan laten vertegenwoordigen door een raadsman is het op

zijn minst merkwaardig, gegeven de omstandigheden dat hij “geen enkel argument (kon doen) gelden”

bij het CGVS, dat verzoeker geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om zijn asielmotieven en

vervolgingsfeiten toe te lichten ter terechtzitting terwijl in het verzoekschrift wel een tolk werd gevraagd.

Hoe dan ook, na de lezing van verzoekers relaas, zoals weergegeven in de vragenlijst ter voorbereiding

van het gehoor en zijn verzoekschrift, is de Raad van oordeel dat het relaas en de voorgehouden

vervolgingsfeiten ongeloofwaardig zijn. Zo is het niet aannemelijk dat verzoeker, die geen enkel politiek

profiel heeft, door twee wildvreemde mannen zou worden benaderd om deel te nemen aan terroristische

activiteiten “er juist in bestaand in het vervaardigen en plaatsen van springstof” en daarbij zelfs nog een

aantal dagen bedenktijd krijgt. Verzoeker had immers de veiligheidsdiensten op de hoogte kunnen

brengen en zijn blote beweringen in het verzoekschrift dat de Iraakse autoriteiten de burgers niet

kunnen beschermen, hij geen vertrouwen heeft in de veiligheidsdiensten en de stadspolitie, die corrupt

en zelf teveel verbonden zijn aan terroristische activiteiten, wijzigen niets aan deze vaststelling. Nog

minder realistisch en geloofwaardig is dat een inwoner van Kirkuk die ’s nachts om 12uur door twee

voor hem onbekende personen benaderd wordt, hen niet alleen te woord staat maar hen in een voertuig

volgt, zoals hij beschrijft in het verzoekschrift. Dit klemt des te meer nu verzoeker ook stelt dat de

terroristen thans rekruteren bij de bevolking (“deze handelswijze vanwege de opposanten aan het, voor

het ogenblik, heersend politiek regime in Irak is voor het ogenblik zeer frequent” en “inderdaad, de

situatie op het grondgebied kalmer wordend, rekruteren de terroristische bewegingen hun leden, bij de

bevolking , die geen andere keuze hebben dan het aan te nemen”). De Raad is derhalve van oordeel

dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan dit opgedist relaas.

2.6. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden,

maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Wanneer er zoals in casu geen

geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebrachte asielrelaas, bestaat er geen reden om dit aan

artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève te toetsen.

2.7. Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze

regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad stelt echter vast dat

verzoeker geen elementen aanbrengt waarom hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Voor

zover hij zich zou beroepen op de elementen die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas, merkt de

Raad op dat, gelet op het voorgaande, kan worden besloten tot de ongeloofwaardigheid van dit

feitenrelaas. Bijgevolg kan verzoeker zich niet baseren op de elementen die aan de basis van zijn relaas

liggen om aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel

risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

In de mate dat verzoeker aanvoert dat hij bij het verzoekschrift identiteitsdocumenten voegt, stelt de

Raad vast dat het louter fotokopieën betreffen, zonder dat er een vertaling werd bijgevoegd. De Raad

neemt deze stukken, overeenkomstig artikel 8 PR RvV, derhalve niet in overweging. Overigens kan ook

geen objectieve bewijswaarde worden toegekend aan fotokopieën vermits deze gemakkelijk te

manipuleren zijn.

Verzoeker toont niet aan dat hij afkomstig is uit Irak / Kirkuk zodat bijgevolg de subsidiaire bescherming

op grond van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet niet wordt toegekend.

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 geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig 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


