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nr. 43 183 van 10 mei 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 1 maart 2010 heeft

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

29 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 de verzoekende partij en haar advocaat S. VANHEMMENS, 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 4 december 2008 en heeft zich op 5 december 2008 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 5 maart

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 18 augustus 2009 en 12 januari 2010.

1.3. Op 29 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 2 februari 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart Irakees staatsburger te zijn van Koerdische origine en afkomstig te zijn van

Kirkuk, meerbepaald van de wijk Imam Qasem.

U verklaart Irak te hebben verlaten op 15/11/2008. U verklaart school te hebben gelopen tot het vijfde

jaar lager onderwijs, waarna u uw vader zou geholpen hebben met de verkoop van benzine. Uw vader

zou een vaste verkoopstand hebben uitgebaat in het centrum van Kirkuk. Deze verkoopstand was

vlakbij het gebouw “Comité 5” gelegen, naast de Tabaq Chelli brug. Uw problemen begonnen in de

nacht van 14 op 15 november 2008, toen vijf mannen uw ouderlijke huis binnenkwamen. Uw vader werd

geslagen en bedreigd met een revolver. Toen u uw moeder wou beschermen, deelde uzelf in de

klappen. Ze dreigden ermee uw vader te vermoorden als deze weigerde om met hen mee te werken.

Uw vader werd gevraagd om explosieven in een jerrycan te verstoppen en deze voor “Comité 5” te

plaatsen. Uw vader werd met de dood bedreigd indien hij zijn medewerking zou weigeren. Hierna

gingen twee van de mannen naar buiten en plaatsten de explosieven in de wagen van uw vader. Uw

vader kreeg de opdracht niemand hierover in te lichten en de mannen zouden uw vader opnieuw

contacteren om een beloning te regelen. Toen uw vader hierna de explosieven aan zijn auto ontdekte,

besloten jullie allen om te vluchten.

U bent met uw vader, moeder en broers uit Irak vertrokken op15/11/2008 met de auto naar Turkije.

Jullie verbleven in Istanbul in een appartement en toen u klaar zat in een vrachtwagen om te vertrekken,

werd u gescheiden van uw ouders en twee broers. Na uw vertrek zouden uw familieleden gearresteerd

zijn door de Turkse autoriteiten.

U kwam aan in België op 05/12/2008 en vroeg asiel aan op diezelfde dag.

U legt ter ondersteuning van uw asielrelaas uw originele identiteitskaart voor en een kopie van

een geboorteakte.

B. Motivering

Na een grondige analyse van uw asielaanvraag door het CGVS dient te worden vastgesteld dat u

niet aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees voor

een persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie van Genève

of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming en dit omwille van de hiernavolgende redenen.

Er dient immers te worden vastgesteld dat er ernstige twijfels rijzen omtrent uw beweerde herkomst

uit Irak, met name Kirkuk. U verklaart geboren en getogen te zijn in Imam Qasem en er school te

hebben gelopen tot uw vijfde jaar lager onderwijs (gehoorverslag CGVS I dd.18/01/2009 p.3 en II dd.

12/01/2010 p.2).

Hieromtrent dient echter te worden opgemerkt dat u een originele identiteitskaart voorlegt en u

verklaart dat de voorgelegde vernieuwde identiteitskaart door uw vader werd verkregen in 2008

(gehoorverslag CGVS I p.2). Na onderzoek is gebleken dat deze Iraakse identiteitskaart een vervalst

document betreft. Door het neerleggen van valse identiteitsdocumenten heeft u getracht doelbewust de

Belgische asielinstanties te misleiden. Dit doet dan ook in ernstige mate afbreuk aan uw

algehele geloofwaardigheid. Bovendien kan hierdoor uw ware identiteit en herkomst niet worden

vastgesteld. Integendeel doet het voorleggen van valse identiteitsdocumenten twijfels rijzen over

de geloofwaardigheid van uw beweerde identiteit en dus ook van uw beweerde afkomst uit en verblijf

in Kirkuk. In het licht van deze vaststellingen kan evenmin worden gesteld dat u werkelijk de persoon

zou zijn die wordt vermeld in het voorgelegde geboorteattest. Temeer u slechts een kopie voorlegt van

dit geboorteattest kan dit document bezwaarlijk als bewijs van uw identiteit worden beschouwd.

Het voorleggen van een valse originele identiteitskaart doet eveneens ernstige twijfels rijzen omtrent

de echtheid van het voorgelegde geboorteattest.

Tijdens het tweede gehoor op het Commissariaat-generaal werd u geconfronteerd met de resultaten

van de authentificatie, waarbij u blijft verklaren dat uzelf de identiteitskaart bent gaan afhalen bij

de bevolkingsdienst en dat deze niet vals is (gehoorverslag CGVS II p.8). U geeft bijgevolg

geen aannemelijke verklaring voor het voorleggen van een vals identiteitsdocument. U verklaarde

eveneens dat u aan uw familie een originele geboorteakte heeft gevraagd maar dat deze nog steeds

niet werd opgestuurd omdat de familie te druk bezig was naar aanleiding van het overlijden van uw

oma (gehoorverslag CGVS II p.2). Gezien dit overlijden dateert van augustus 2009 en uw

verklaringen hieromtrent dateren van januari 2010 kan gesteld worden dat u genoeg tijd hebt gehad om

dit originele geboortebewijs naar België te sturen en aan het Commissariaat-generaal te bezorgen.

Zeker gezien u zelf verklaart dat u regelmatig contact hebt gehad met verschillende familieleden in Irak

(gehoorverslag CGVS II p.3).

Verder dient ook te worden vastgesteld dat u bij uw asielaanvraag bij de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde minderjarig te zijn. Na een medisch onderzoek bleek echter dat uw

leeftijd boven de 18 jaar ligt, waardoor eveneens fraude kan worden vastgesteld met betrekking tot uw
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leeftijd. Tezamen met de vaststelling dat u vervalste documenten voorlegt, dient bijgevolg ernstig

getwijfeld te worden aan uw voorgehouden identiteit, leeftijd en afkomst.

Verder dient te worden opgemerkt dat u niet op de hoogte blijkt te zijn van essentiële kenmerken van

uw land en beweerde regio van afkomst, waardoor het hierboven geuite vermoeden van fraude nog

wordt versterkt.

Zo vermeldt u vooreerst de wijk Al Karameh als wijk waar uw grootouders wonen. Als verder in

het gehoor gepeild wordt naar de dichtst bijzijnde Arabisch wijk t.o.v. uw eigen wijk Imam Qasem slaagt

u er slechts in verder gelegen wijken op te noemen terwijl Karamah een wijk is die dichtbij Imam

Qasem gelegen is. Het feit dat u deze dichtst bijzijnde bekende Arabische wijk niet opsomt, is al

merkwaardig te noemen (gehoorverslag CGVS II p2 en p. 3). Verder blijkt u ook de nieuwe naam van

deze wijk niet te kennen (gehoorverslag CGVS II p.4), hetgeen ook merkwaardig is. Ook dient te worden

opgemerkt dat u de wijk Hay Andalous niet kent en evenmin blijkt u ooit gehoord te hebben van het

Samarkand gebouw (gehoorverslag CGVS II p.3). Dit terwijl uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan zich een kopie in het dossier bevindt, blijkt dat Hay Andalous een

buurtwijk is van uw wijk en het genoemde gebouw zeer bekend is in Kirkuk. Dat u hiervan niet op de

hoogte bent, is bevreemdend.

Verder kan worden opgemerkt dat u nooit blijkt gehoord te hebben van de term “tienduizend

mensen” (gehoorverslag CGVS II p.3), die in Kirkuk gebruikt wordt als benaming voor de Arabieren die

van het zuiden naar Kirkuk kwamen tijdens de Arabiseringscampagne. Het is des te meer opvallend dat

u niet op de hoogte blijkt te zijn van deze term, gezien grote delen van uw eigen wijk ten prooi zijn

gevallen aan deze Arabiseringspolitiek.

Verder blijkt u niet op de hoogte van een andere naam voor de Tabaq Chelli brug (gehoorverslag

CGVS II p.3). Echter, als u verder tijdens het gehoor wordt gevraagd naar wat de naam Khabat u zegt,

verklaart u onmiddellijk dat dit een wijknaam is (gehoorverslag CGVS II p.6). Na de pauze tijdens het

gehoor verklaart u plots dat u zich herinnert dat de naam Khabat een oude naam is van een brug in

Kirkuk, maar dat u niet weet van welke brug (gehoorverslag CGVS II p.8). Deze wijzigende en vage

verklaringen wijzen op een ingestudeerd karakter, daar u hier nogmaals de bal mis slaat, aangezien het

hier een nieuwe naam van een brug betreft en geen oude naam, zoals blijkt uit info waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie zich in het dossier bevindt.

De fraude betreffende uw afkomst wordt eveneens duidelijk bij het feit dat u geen enkel ander district

in de provincie Kirkuk/Tamim blijkt te kunnen opnoemen, terwijl u wel de officiële naam blijkt te kennen

van de provincie (gehoorverslag CGVS II p.4). Deze hiaten in uw regionale kennis duiden nogmaals op

een ingestudeerd karakter van uw overige verklaringen.

Er dient verder te worden opgemerkt dat u wel de foto van een kerk en een kerkhof in een

buurtwijk herkent, hetgeen kan wijzen op het feit dat u er ooit bent geweest, maar als u vervolgens de

foto van de hoofdweg aan uw eigen wijk wordt getoond (die naar Suleymania gaat), blijkt u deze niet te

herkennen, en evenmin herkent u de foto van het Mausoleum van Talebani in diezelfde buurtwijk. Ook

deze vaststellingen zijn merkwaardig indien u werkelijk steeds in deze regio zou hebben

gewoond (gehoorverslag CGVS II p.5). Ook blijkt u niet op de hoogte van eventuele gebergten gelegen

rond Kirkuk (gehoorverslag CGVS II p.2).

Verder blijkt u ook geen enkele Arabische of Turkmeense familienaam te kunnen opnoemen, en

dit terwijl u wel verklaart dat er Arabieren en Turkmenen bij u op school zaten (gehoorverslag CGVS I

p.5). Evenzeer blijkt u slechts zeer beperkt op de hoogte van de namen van bekende Koerdische

families in Irak. U slaagt er slechts in Barzani en Talebani op te noemen (gehoorverslag CGVS I p.9),

maar als geboren en getogen Koerd uit Kirkuk is het op zijn minst merkwaardig te noemen dat u niet

meer bekende Koerdische familienamen kan opsommen. U verklaart hierbij nog nooit in Irak van

stamnamen te hebben gehoord, hetgeen eveneens merkwaardig kan genoemd worden (gehoorverslag

CGVS I p.3,4,5). Zo doen bij u ook de Koerdische stamnamen Al Barzinji en Jebari geen enkel belletje

rinkelen (gehoorverslag CGVS II p.3 en p.6), hetgeen eveneens opmerkelijk kan genoemd worden

gezien deze belangrijke actuele stamnamen in Kirkuk betreffen. Ook de naam van een bekende

Arabische stam die afkomstig is uit Kirkuk zegt u niets (gehoorverslag CGVS II p.3). Dit versterkt

nogmaals bovenstaand vermoeden van afkomstfraude.

Tenslotte wordt u gevraagd naar details over grote veiligheidsproblemen die zich voordeden in Kirkuk

in 2008. Hierbij somt u initieel een aantal operaties op zonder verdere details. Als u nogmaals

wordt gevraagd naar meer details hierover en u wordt geconfronteerd met het feit dat u uw ganse leven

in Kirkuk woonde en dus van u kan verwacht worden dat u hierover meer doorleefde verklaringen

aflegt, komt u op de proppen met een opsomming van de algemene problemen tussen soennieten en

sjiieten, problemen met de Amerikanen, de bomaanslagen en de problemen met Asayesh. Echter, na

nogmaals doorvragen naar meer uitgebreide verklaringen van uwentwege, verklaart u zelf nooit

persoonlijk getuige te zijn geweest van een veiligheidsprobleem, waarna u dan toch een datum in juli

2007 aanhaalt en een plaats opgeeft van een aanslag dichtbij uw huis, waarbij u het aantal slachtoffers
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opsomt. Echter u verklaart vervolgens zich geen recentere veiligheidsproblemen meer ter herinneren in

Kirkuk (gehoorverslag CGVS II p.7). U weet enkel nog dat er een probleem was in Rahim Awa en

Sordja maar herinnert zich geen verdere details naar plaats noch datum (gehoorverslag CGVS II p.7).

Uw verklaringen omtrent de aanslagen in Kirkuk in juli 2007 waarvan er verschillende plaatsvonden in

de nabijgelegen wijk Iskan, zijn heel erg summier te noemen gezien uit informatie waarover

het Commisariaat-generaal beschikt, blijkt dat het hier over een reeks van heel zware aanslagen ging

met vele doden en gewonden.

Bijgevolg kan van u die beweert in die tijd in de buurt te hebben gewoond, meer uitgebreide en

doorleefde details worden verwacht hierover. Bijgevolg kan er nogmaals ernstig worden getwijfeld aan

uw verklaringen dat u afkomstig bent uit Kirkuk.

U situeert verder een andere bekende Koerdisch-Arabische stad, Mosul, dichtbij Bagdad, en verder

kan u geen enkele stad in Irak opnoemen waardoor de rivieren de Tigris en de Eufraat lopen

(gehoorverslag CGVS p.9 en 10). Deze verklaringen zijn des te opmerkelijk daar u verklaart via Mosul te

zijn gereisd om Irak te verlaten. Verder blijkt u evenmin te kunnen weergeven of Mosul in Noord of

Centraal-Irak gelegen is, hetgeen eveneens merkwaardig kan genoemd worden.

Uw overige verklaringen met betrekking tot de geldbiljetten, de nummerplaten, de bruggen in Kirkuk,

de tv stations, uw school en uw werk, geven blijk van een ingestudeerd karakter, gezien uw

flagrante gebrek aan kennis van bovengaande evidente geografische en etnische kenmerken van uw

land van afkomst. Bovendien is het feit dat u een vervalste originele identiteitsdocument voorlegt en u

bedrieglijke verklaringen aflegt omtrent uw vermeende leeftijd, een ernstige aanwijzing van het

frauduleus karakter van uw asielaanvraag. Hierdoor kan evenmin nog enig geloof worden gehecht aan

uw verklaringen omtrent uw vluchtaanleiding.

Omwille van bovenvermelde redenen kan u de status van vluchteling, noch deze 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

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

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), voert verzoeker aan dat de bestreden beslissing niet correct is

en ook faalt naar motivering in rechte aangezien de echte inhoud van zijn relaas wel degelijk

beantwoordt aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van 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 artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, voert verzoeker aan dat er niet aan de

motiveringsvereisten, in het bijzonder de draagkrachtvereiste, is voldaan vermits de bestreden

beslissing niet berust op feitelijke gegevens en onredelijk is. Verzoeker onderneemt hierbij een poging

om enkele motieven van de bestreden beslissing te weerleggen.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen.

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat er ernstige

twijfels rijzen omtrent zijn beweerde herkomst uit Irak, met name Kirkuk, waardoor er geen geloof kan

worden gehecht aan zijn verklaringen omtrent zijn vluchtaanleiding. Dit besluit steunt inzonderheid op

de vaststellingen dat (i) na onderzoek gebleken is dat zijn Iraakse identiteitskaart een vervalst document

betreft, (ii) hierdoor evenmin kan gesteld worden dat hij werkelijk de persoon is die wordt vermeld in het

voorgelegde geboorteattest en door het voorleggen van een valse identiteitskaart, ook ernstige twijfels

rijzen omtrent de echtheid van het voorgelegde geboorteattest, (iii) hij, na een medisch onderzoek,

meerderjarig blijkt te zijn, (iv) hij niet op de hoogte blijkt te zijn van essentiële kenmerken van zijn land
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en beweerde regio van afkomst, zoals uitgebreid toegelicht, (v) gelet op zijn flagrant gebrek aan kennis

over evidente geografische en etnische kenmerken van zijn land van afkomst, zijn verklaringen omtrent

geldbiljetten, nummerplaten, de bruggen in Kirkuk, de tv-stations, school en werk, blijk geven van een

ingestudeerd karakter, en (vi) hem hierdoor noch de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire

beschermingsstatus kan worden toegekend.

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).

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

identiteitskaart en een kopie van een geboorteakte voorlegde, doch dat na verificatie door de Federale

Politie bleek dat de identiteitskaart een vervalsing betreft. Verzoeker volhardt in de verklaring dat hij zijn

identiteitskaart met zijn vader ging afhalen bij de bevolkingsdienst en zijn identiteitskaart derhalve niet

vals is. Hiermee worden echter de objectieve vaststellingen van de Federale Politie, die toegevoegd

werden aan het administratief dossier (stuk 19), weerlegd noch ontkracht. Gelet op het feit dat verzoeker

derhalve zijn identiteit niet bewijst, kon de Commissaris-generaal wel degelijk in alle redelijkheid

besluiten dat verzoeker niet aangetoond heeft dat hij de in de geboorteakte vermelde persoon is.

Daarenboven merkte de Commissaris-generaal ook terecht op dat hij slechts een kopie van zijn

geboorteakte voorlegde ofschoon hij zijn originele geboorteakte via zijn familieleden, waarmee hij in

contact staat, zou kunnen laten opsturen. Dat zijn oma de originele documenten bewaarde, doch dat

deze intussen overleden is en dat zijn oom of opa onwetend zouden zijn over de plaats waar zijn

originele geboorteakte zou liggen, is weinig aannemelijk, temeer verzoeker verklaarde dat de originele

geboorteakte reeds klaargelegd was voor verzoeker (CGVS II, p. 2).

De Raad stelt vast dat verzoeker ook de resultaten van het leeftijdsonderzoek, waaruit bleek dat hij

meerderjarig is, tegenspreekt doch deze met geen enkel concreet element weerlegt.

Ter terechtzitting legt verzoeker drie onvertaalde documenten neer in kleurenfotokopie ter staving van

zijn afkomst uit Kirkuk: een huwelijksakte van zijn opa en oma, een woonstattest van zijn vader

gedagtekend 13 februari 2007 en een gezinssamenstellingattest, afgegeven in Kirkuk. De Raad wijst er

in eerste instantie op dat geen objectieve bewijswaarde kan worden toegekend aan documenten

voorgelegd in kleurenfotokopie gelet op het feit dat (foto)kopieën gemakkelijk te manipuleren zijn.

Daarenboven kunnen documenten slechts in aanmerking worden genomen in de mate dat een coherent

en waarachtig relaas wordt ondersteund. Uit hetgeen volgt, blijkt dat verzoeker het middels zijn

verklaringen niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn uit Kirkuk.

Waar verzoeker ter terechtzitting nog voorhoudt dat hij niet weet waar zijn ouders thans verblijven

vermits hij en zijn familie tijdens de vlucht gescheiden werden, wijst de Raad erop dat aan deze

bewering geen geloof wordt gehecht aangezien verzoeker wel in contact staat met zijn familie (opa en

oom) en verwacht kan worden dat verzoekers ouders eveneens contact kunnen opnemen met de familie

in Irak teneinde te melden waar zij zich bevinden.

In de mate dat er ter terechtzitting tevens opmerkingen worden gemaakt over de tolk tijdens het gehoor

bij het Commissariaat-generaal, stelt de Raad, na lezing van de twee gehoorverslagen, vast dat uit niets

blijkt dat er problemen zouden zijn geweest met de tolk.

2.7. De Raad merkt op dat de overheid, bevoegd om over een asielaanvraag te beslissen, in de eerste

plaats moet nagaan of degene die zich vluchteling verklaart, werkelijk afkomstig is uit het land dat hij

beweert te zijn ontvlucht. Temeer verzoeker een vals identiteitsdocument heeft neergelegd, is het

bijgevolg niet onredelijk dat de Commissaris-generaal, de kennis van verzoeker over de streek toetst.
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Uit het aangetoonde gebrek aan kennis over Kirkuk en Irak kon de Commissaris-generaal derhalve in

redelijkheid afleiden dat verzoeker niet het bewijs levert van zijn beweerde herkomst.

Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt immers dat verzoeker verschillende wijken opsomt in de

buurt van zijn eigen wijk terwijl hij de dichtstbijzijnde wijk, waar volgens zijn verklaringen overigens zijn

grootouders zouden wonen, niet opnoemt, hij de nieuwe naam van deze wijk niet kent, hij de wijk Hay

Andalous, noch het Samarkand-gebouw kent ofschoon deze wijk een buurtwijk is van de zijne en het

gebouw zeer bekend is in Kirkuk, hij niet op de hoogte is van de term ‘tienduizend mensen’, hij geen

andere naam kent voor de Tabaq Chelli brug, hij wijzigende en vage verklaringen aflegt over de naam

‘Khabat’, zijnde de nieuwe naam van deze brug, hij de officiële naam van zijn provincie kent doch geen

enkel ander district in deze provincie, hij de hoofdweg van zijn wijk, noch het Mausoleum van Talebani

in dezelfde wijk herkent op foto, hij niet op de hoogte is van eventuele gebergten rond Kirkuk, hij geen

enkele Arabische of Turkmeense familienaam kan opnoemen terwijl er Arabieren en Turkmenen bij hem

in de klas zaten, hij zeer beperkt op de hoogte is van namen van bekende Koerdische families in Irak, hij

nog nooit van stamnamen in Irak heeft gehoord, hij slechts zeer algemene en vage verklaringen over

veiligheidsincidenten in Kirkuk kan geven terwijl van hem doorleefde gegevens kunnen worden

verwacht, hij de stad Mosul verkeerdelijk dichtbij Bagdad situeert, hij geen enkele stad kan opnoemen

waardoor de rivieren de Tigris en de Eufraat lopen, en hij niet kan weergeven of Mosul in Noord-Irak of

Centraal-Irak gelegen is.

Het verweer dat hij niet veel uit huis ging, dit enkel gebeurde met zijn vader om te werken, hij voor de

rest slechts tekenfilms volgde op de televisie en op zijn playstation speelde, hij dan ook niet veel afweet

van politiek en hij slechts tot het vijfde leerjaar school liep, is niet voldoende om zijn gebrek aan kennis

te verschonen.

Gelet op het feit dat verzoeker verklaarde het huis uit te gaan om met zijn vader te gaan werken, hij

gedetailleerde beschrijvingen kan geven van o.a. autowegen en bruggen, en hij tot het vijfde leerjaar

school liep, mag immers verwacht worden dat hij op eenvoudige vragen over wijken en districten correct

kan antwoorden. Dat hij de wijk Hay Anadalous wel kende maar ze niet exact wist liggen, en hij geen

verkeerde informatie wou doorgeven, is hierbij een blote bewering. Verzoeker blijkt ook niet op de

hoogte te zijn van de nieuwe naam van de brug Tabaq Chelli en, daargelaten de vraag of hij werkelijk

verward was toen hij op de vraag wat ‘Khabat’ (nieuwe naam van de brug) was, antwoordde dat dit een

wijk was, stelt de Raad vast dat verzoekers bijgestelde verklaring dat het een oude naam van een brug

is, nog steeds niet correct is vermits het de nieuwe naam van de Tabaq Chelli brug betreft.

Van iemand die tot het vijfde leerjaar naar school ging, mag eveneens verwacht worden dat hij wel

degelijk enkele familienamen van zijn Arabische en Turkmeense klasgenoten kan opsommen. Het

verweer dat hij de kinderen niet bij familienaam aansprak, dit geleden is van 2003 en hij dit niet

belangrijk vond, is niet ernstig. Gelet op het feit dat verzoeker een Koerd is, is het bovendien evenmin

aannemelijk dat hij geen enkele Koerdische stamnaam kan geven. Ook blijkt uit de aan het

administratief dossier toegevoegde informatie (CEDOCA antwoorddocument IRQ 2009-094w) dat het

algemeen geweten is onder de Iraakse Koerden dat de uitdrukking ’10 000 mensen’ doelt op de

Arabieren die tijdens de Arabiseringscampagne onder het regime van Saddam Hoessein in Kirkuk

kwamen wonen en 10 000 Iraakse Dinar werden toegekend om er een huis te bouwen. Dat verzoeker,

als Koerd, niet vertrouwd is met deze term, ondermijnt dan ook ten zeerste zijn beweerde afkomst uit

Kirkuk. Verzoekers verwijzing naar de arabisering in het onderwijs doet hieraan geen afbreuk. Dat het

ook niet onlogisch is dat hij geen details kent van de grote veiligheidsproblemen in Kirkuk vermits hij

voor zijn ouders minderjarig is en het huis niet uit mocht, is niet aanvaardbaar gezien de ingrijpende

invloed op het dagdagelijkse leven van burgers. Bovendien strookt deze bewering niet met zijn

verklaring dat hij het huis uitging met zijn vader om te werken. Het verweer dat hij inmiddels al bijna een

jaar en een half in België verblijft waardoor het logisch is dat bepaalde elementen/details gaan

vervagen, is niet afdoende aangezien verwacht kan worden dat zowel eenvoudige elementen als

belangrijke gebeurtenissen in het geheugen gegrift staan zo verzoeker afkomstig is uit Kirkuk.

Waar verzoeker nog stelt dat het niet abnormaal is dat hij alleen de stad Mosul kon opnoemen

waarlangs hij vluchtte, hij geen besef van plaats en tijd had, en hij ook weinig aandacht besteedde aan

de andere steden aangezien zijn reisweg geen toeristische bezigheid inhield, merkt de Raad op dat in

de bestreden beslissing nergens een opmerking wordt gemaakt over verzoekers beperkte informatie

over zijn reisweg. Met betrekking tot de stad Mosul stelde de Commissaris-generaal daarentegen wel

vast dat verzoeker deze stad verkeerdelijk dichtbij Bagdad situeerde en dat hij, ofschoon hij via Mosul
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zou zijn gereisd, niet weet of Mosul in Noord- of Centraal-Irak gelegen is. Deze motieven worden door

verzoeker nergens weerlegd.

Zo verzoeker in zijn verzoekschrift verschillende malen verwijst naar elementen die hij wel wist, wijst de

Raad erop dat geen enkele bepaling de Commissaris-generaal verplicht de elementen in het voordeel

van verzoeker op te nemen in zijn beslissing. Integendeel, verzoeker zijn gedetailleerde verklaringen

omtrent de geldbiljetten, nummerplaten, bruggen in Kirkuk, tv stations, zijn school en werk, zijn niet

verenigbaar met zijn gebrekkige kennis omtrent evidente en eenvoudige geografische en etnische

kenmerken van zijn regio zodat de Commissaris-generaal met reden stelde dat zijn verklaringen blijk

geven van een ingestudeerd karakter.

Gelet op het feit dat een asielzoeker minstens in staat moet zijn om te antwoorden op eenvoudige

vragen betreffende de streek vanwaar hij beweert afkomstig te zijn, en verzoeker hier in casu in gebreke

blijft, besluit de Raad dat verzoeker er niet in geslaagd is zijn afkomst uit Kirkuk, Irak, aannemelijk te

maken. In tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, betreffen de aangehaalde gebreken in zijn

algemene en geografische kennis van zijn beweerde regio van afkomst, geenszins details doch wel

essentiële zaken die zijn algehele geloofwaardigheid ondermijnen. Dat de Commissaris-generaal geen

rekening zou hebben gehouden met de omstandigheden eigen aan de zaak en verzoeker, kan de Raad

niet overtuigen. Tot slot wijst de Raad er nog op dat het merkwaardig is dat verzoeker, die beweert

school gelopen te hebben in Kirkuk tijdens het regime van Saddam Hoessein, zeer slecht Arabisch

spreekt (gehoor I, p. 5) zodat ook dit een aanwijzing is dat verzoeker niet afkomstig is uit Kirkuk.

2.8. Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers afkomst uit Kirkuk, 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

enkele mannen een voor hen volslagen onbekende zouden bedreigen in het bijzijn van de hele familie

en verplichten explosieven in een jerrycan te plaatsen en zelfs de explosieven zouden achterlaten in de

auto van verzoekers vader, is niet geloofwaardig vermits zijn vader onmiddellijk naar de autoriteiten zou

kunnen stappen waardoor hun plan voor een aanslag meteen in het water zou vallen. 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. Verzoekers verweer dat de Commissaris-generaal genoegen

nam met de twijfels rond zijn afkomst uit Kirkuk waardoor een controle van zijn vluchtrelaas niet meer

nodig was, mist derhalve feitelijke grondslag.

2.9. Gelet op de vaststelling dat verzoeker een vervalst identiteitsdocument neerlegde en hij er evenmin

in slaagde aan de hand van zijn verklaringen zijn afkomst uit Kirkuk, Irak, aannemelijk te maken, kan 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. 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. 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 tien mei 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


