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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 4452 van 4 december 2007
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, van Iraakse nationaliteit, op 28 september 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 10 september 2007.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 5 november 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. BUYSSE en van
attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:
“Volgens uw verklaringen bent u een Yezidi, van Koerdische origine, afkomstig uit Essian nabij
Shekhan in Centraal-Irak. Op 1 februari 2007 zou u zich hebben aangesloten bij het nieuwe Iraakse
leger. U zou gedurende twee maanden een opleiding gevolgd hebben in Kirkush in de provincie Diyala.
Op 1 april 2007 zou u zijn overgeplaatst naar het militaire kamp X in X. Op 23 april 2007 zouden u en
een christelijke medesoldaat, een zekere (M. J.), de opdracht gekregen hebben om een aantal
Amerikaanse soldaten te vergezellen die een huiszoeking gingen doen in een lokale moskee. Tijdens
deze huiszoeking zouden er vele wapens zijn aangetroffen. De imam van de moskee werd gearresteerd.
Na deze operatie zouden de Amerikaanse soldaten jullie beloond hebben en jullie tien dagen verlof
gegeven hebben. De luitenant van uw eenheid, een zekere (B.), zou zijn ongenoegen geuit hebben over
deze huiszoeking en over de arrestatie van de imam. Hij zou de Amerikanen ongelovigen genoemd
hebben en ermee gedreigd hebben wraak te zullen nemen voor wat er was gebeurd. Toen u op 25 april
2007 samen met (M.) in het centrum van Mosul aan het wachten was op een taxi om naar Shekhan te
reizen, zou er plots een grijze Opel met hoge snelheid in jullie richting zijn gekomen. Vervolgens zou er
door twee inzittenden vanuit deze wagen op jullie zijn geschoten. (M.) zou hierbij om het leven zijn



      RvV X / Pagina 2 van 6

gekomen. Omdat u vreesde voor uw leven, zou u besloten hebben om zo snel mogelijk  de plaats van
het incident te verlaten. Even later zou u een taxi genomen hebben. Vanuit de taxi zou u gezien hebben
dat de Iraakse autoriteiten ter plekke waren gekomen. Toen u later die dag thuis kwam, zou u enkel uw
moeder op de hoogte gebracht hebben van wat u was overkomen. Zij zou u aangeraden hebben om
voortaan het huis niet meer te verlaten. Op 27 april 2007 zou er 's nachts op jullie deur geklopt zijn.
Onbekende mannen zouden naar u gevraagd hebben. Even later werd er op jullie huis geschoten. U en
uw familieleden zouden via de achterdeur van jullie huis zijn weggevlucht. Jullie zouden geprobeerd
hebben om bij de buren onder te duiken, maar niemand zou jullie hebben binnengelaten. U zou
besloten hebben om naar uw oom (S. Z.) te vluchten in het nabijgelegen dorp, X. De volgende dag zou u
vanuit het dorp X naar Turkije gereisd zijn, waar u ongeveer twee dagen verbleef op een onbekende
plaats. Vervolgens zou u naar België gereisd zijn, waar u op 10 mei 2007 aankwam. Dezelfde dag vroeg
u asiel aan in België.”

2. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van
zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn
(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. 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 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, 204). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (R.v.St., X,
nr. 43.027,19 mei 1993) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de
bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (R.v.St., X, nr. 173.197, 5 juli 2007). De
ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit
tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) te worden
opgemerkt dat u tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd in de loop van uw asielprocedure waardoor de
geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het gedrang komt.
Zo verklaarde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u en uw christelijke medesoldaat (M. J.)
samen met ongeveer 8 Amerikaanse soldaten een huiszoeking deden in een lokale moskee (zie
gehoorverslag DVZ, vraag 41). Op het Commissariaat-generaal werd u uitdrukkelijk  gevraagd hoeveel
Amerikaanse soldaten aanwezig waren bij deze huiszoeking. U antwoordde dat er in totaal vier
legerwagens werden ingeschakeld en dat in elke wagen ongeveer vier militairen aanwezig waren. U
bevestigde even later dat er aldus ongeveer 15 à 16 militairen aanwezig waren. Na confrontatie met uw
tegenstrijdige verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken, ontkende u deze te hebben afgelegd
(zie gehoorverslag CGVS, p. 12). Nochtans heeft u dit gehoorrapport, nadat het u in uw moedertaal werd
voorgelezen, voor akkoord ondertekend.
Verder verklaarde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat op 25 april 2007 uw medesoldaat (M.) en
nog één onschuldige burger om het leven waren gekomen toen de onbekende mannen vanuit de Opel
in jullie richting schoten (zie gehoorverslag DVZ, vraag 41). Op het Commissariaat-generaal verklaarde u
dat er naast (M.) geen andere gewonden of doden waren gevallen omdat de terroristen het enkel op jullie
tweeën hadden gemunt. Ter bevestiging werd u nog eens gevraagd of er buiten (M.) werkelijk  niemand
anders werd gedood. Opnieuw gaf u aan dat enkel uw collega werd gedood. Na confrontatie met uw
andersluidende verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken, ontkende u deze te hebben afgelegd
(zie gehoorverslag CGVS, p. 8).
Vervolgens verklaarde u dat kort nadat het incident had plaatsgevonden, er een groep van Amerikaanse
en Irakese soldaten ter plaatse was gekomen. Nadat ze van alles kennis hadden genomen, mocht u
uw weg naar huis vervolgen (zie gehoorverslag DVZ, vraag 41). Hieruit kan duidelijk  worden afgeleid
dat u contact heeft gehad met deze soldaten en dat u pas kon vertrekken nadat ze u daartoe de
toestemming hadden gegeven. Nochtans verklaarde u op het Commissariaat-generaal dat u
onmiddellijk na het incident een taxi had genomen om zo snel mogelijk  naar Shekhan te kunnen
reizen. U verklaarde wel dat u vanuit de taxi nog net had gezien dat er politie arriveerde. Er werd u
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gevraagd of u enkel de politie hebt gezien vanuit de taxi. U bevestigde dit. U voegde eraan toe dat u niet
wist of er nog een andere officiële instantie ter plekke was gekomen. U werd er vervolgens mee
geconfronteerd dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken enkel had verwezen naar Amerikaanse én
Iraakse “soldaten”. U antwoordde nu plots in tegenstelling tot even daarvoor dat u wel degelijk  soldaten
had gezien. Op de vraag waarom u zojuist dan naar de politie had verwezen, antwoordde u dat u geen
onderscheid maakte tussen de politie en het leger. Ze vertegenwoordigen namelijk  allebei de autoriteiten
(zie gehoorverslag CGVS, p. 9 en p. 10). Deze uitleg is niet afdoende, temeer u zelf verklaart een
militair te zijn die bijgevolg een onderscheid zou moeten kunnen maken tussen de Iraakse politie en het
Iraakse leger. Eveneens werd u er op gewezen dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken had verklaard
dat men u pas liet vertrekken naar X nadat van alles kennis was genomen. U ontkende deze
verklaringen te hebben afgelegd (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Deze vaststelling komt de
geloofwaardigheid van uw relaas niet ten goede.
Voorts verklaarde u voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat u thuis niets vertelde over het incident
van 25 april 2007 omdat u uw familie niet wilde verontrusten (zie gehoorverslag DVZ, vraag 41), terwijl u
op het Commissariaat-generaal verklaarde wel degelijk uw moeder op de hoogte gebracht te hebben
van hetgeen u was overkomen. Na confrontatie met deze incoherentie ontkende u andermaal de
genoemde verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken te hebben afgelegd (zie gehoorverslag
CGVS, p. 10).
Bovenstaande tegenstrijdigheden stellen uw asielrelaas in een bedrieglijk  daglicht.
Vervolgens wenst het Commissariaat-generaal nog op te merken dat uit een grondige analyse van de
actuele situatie in Irak blijk t dat er in Centraal-Irak een reëel risico bestaat op 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). Deze vaststelling volstaat echter niet om u de status van subsidiaire
bescherming toe te kennen. U verklaarde immers sinds 1 februari 2007 te zijn toegetreden tot het
nieuwe Iraakse leger en aldus een militair te zijn. Echter, gezien de bedrieglijkheid van uw verklaringen
kunnen er zowel twijfels rijzen omtrent uw vluchtaanleiding als betreffende uw profiel als militair. De
vastgestelde ongeloofwaardigheden zijn van die aard dat het voor het Commissariaat-generaal
onmogelijk is om een correct beeld te krijgen van uw (al dan niet militaire) activiteiten in het
verleden, van uw positie of situatie in Irak, van de mogelijkheid voor u tot het bekomen van bescherming
in uw land of om te besluiten dat u een burger dan wel een militair was. Gezien evenmin met zekerheid
kan worden gesteld dat u een burger was op het ogenblik van uw vertrek uit Centraal-Irak kan u
bijgevolg de status van subsidiaire bescherming niet worden toegekend.
Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten voor: uw originele identiteitskaart, uw
origineel bewijs van nationaliteit, uw legerkaart en een aantal foto's van uzelf in militair uniform. Uw
identiteitskaart bevestigt uw identiteit. Uw bewijs van nationaliteit bevestigt uw nationaliteit. Uw
legerkaart en de foto's van uzelf in legeruniform bevestigen dat u ooit soldaat was in Irak maar geven
geen indicaties over het tijdstip en de plaats waar u actief bent geweest, noch over de feiten die
aanleiding zouden hebben gegeven tot uw vertrek. Op uw legerkaart staat overigens nergens enige
datum (bijvoorbeeld van intrede of van geldigheid) vermeld. De door u voorgelegde documenten zijn niet
van die aard om bovenstaande vaststellingen in positieve zin te wijzigen.”

4.1. Verzoeker voert de schending aan van artikel 1, A (2), van de Conventie van Genève
van 28 juli 1951, de artikelen 52 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980, de
artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen en de algemene rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur,
meer specifiek de rechten van verdediging en de zorgvuldigheidsverplichting. Hij stelt dat het
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) een
manifeste beoordelingsfout begaat.
Verzoeker is ervan overtuigd dat zijn leven in gevaar is in zijn land van herkomst. Hij spreekt
niet alleen vanuit zijn persoonlijke ervaring, maar wijst tevens op de ernstige misbruiken die
nog steeds bestaan in zijn land.
Met betrekking tot de bestreden motivering, merkt verzoeker op dat:

het wel degelijk vier soldaten per auto waren, dus een vijftien tot zestien soldaten in
totaal. Hij ontkent dat hij voor de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) ooit zou
hebben gezegd dat er maar acht soldaten waren;
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alleen hij en zijn vriend M. bij de schietpartij aanwezig waren en er geen onschuldige
burger was. Verzoeker zou dit niet hebben verteld voor DVZ en vermoedt dat de tolk
niet correct heeft vertaald;
hij na de schietpartij de politie of soldaten zag aankomen in de verte, een taxi nam en
ervan doorging;
hij dit alles wel degelijk vertelde aan zijn moeder;
de legerkaart in het Engels is opgesteld, hij zelf niet verstaat wat er precies wel of niet
opstaat en vermoedt dat de Amerikanen er geen verdere gegevens opzetten uit
veiligheid. Hij heeft zich ingeschreven bij een soldaat in zijn dorp op 1 december 2006
en is soldaat geworden op 1 februari 2007.

Verzoeker wijst er op dat de zaken die bij DVZ werden genoteerd niet allemaal zijn woorden
zijn. Hij heeft natuurlijk wel zijn interview achteraf opnieuw gehoord en ondertekend, met
andere woorden goedgekeurd.
Hij stelt dat overeenkomstig artikel 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 de
beslissingen van het CGVS met redenen zijn omkleed en dat aan iedere administratieve
rechtshandeling draagkrachtige motieven ten grondslag moeten liggen. Verzoeker stelt dat de
bestreden beslissing niet afdoende werd gemotiveerd. Hij gaf tijdens zijn verhoor aan het
CGVS een omstandig relaas omtrent het gebeurde en heeft voldaan aan de bewijslast in de
ontvankelijkheidsfase.

4.2 Verzoeker verklaart ter zitting uitdrukkelijk dat hij een militair is.

4.3 De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel
of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat
rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (R.v.St., X., nr. 168.403,
2 maart 2007; R.v.St., X., nr. 166.392, 8 januari 2007; R.v.St., X., nr. 165.291, 29 november
2006). De Raad stelt vast dat verzoeker niet aantoont op welke wijze artikel 52 van de
voormelde wet van 15 december 1980, de rechten van verdediging of het
zorgvuldigheidsbeginsel zouden zijn geschonden. Het middel is derhalve, wat deze
onderdelen betreft, onontvankelijk.
De uitdrukkelijke motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de wet van 15 december
1980 en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de burger in kennis te
stellen van de redenen waarom de administratieve overheid een beslissing heeft genomen,
zodat de rechtszoekende kan oordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen
waarover hij beschikt. Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de
schending van de materiële motiveringplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit
oogpunt wordt onderzocht.
Verzoekers bewering dat zijn verklaringen verkeerd werden weergegeven voor DVZ en zijn
vermoeden dat de tolk daar niet correct heeft vertaald, vinden geen steun in het administratief
dossier waaruit blijkt dat hij nergens voor DVZ enige melding maakte van eventuele
problemen met de tolk, verklaarde niets meer te willen toevoegen en het gehoorverslag
expliciet aanvaardde, nadat het hem werd voorgelezen in het Badini. Verzoeker verklaarde
uitdrukkelijk dat de in het gehoorverslag vermelde inlichtingen oprecht zijn (administratief
dossier, stuk 10).
Verzoeker legt tegenstrijdige verklaringen af aangaande de gebeurtenissen die onmiddellijk
volgden op de beweerde schietpartij. Voor DVZ verklaarde hij dat er na het incident een groep
Amerikaanse en Iraakse soldaten ter plaatse kwam en dat hij nadat van alles notitie was
genomen zijn weg naar huis mocht vervolgen (administratief dossier, stuk 10). Voor het
CGVS ontkende hij dit te hebben gezegd en stelde hij dat hij enkel de politie zag en niet weet
of er nog iemand anders is gekomen. Verzoeker gaf tevens aan dat hij geen contact had met
de politie, dat hij al was weggegaan toen ze aankwamen en de politie zag aankomen toen hij
in de taxi zat. Hij verklaarde dat hij niet had gezien dat de politie notitie had genomen, maar
dat ze dat allicht hadden gedaan (administratief dossier, stuk 4, p.9-10). In het verzoekschrift
beweert hij dat hij de politie of soldaten zag aankomen in de verte, een taxi nam en ervandoor
ging. Verzoeker, die bovendien militair is en derhalve geacht wordt het verschil te kennen
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tussen militairen en politieagenten, legt bijgevolg tegenstrijdige verklaringen af die zijn
geloofwaardigheid omtrent het schietincident ondermijnen.
De Raad stelt vast dat verzoeker zich er voor het overige toe beperkt louter zijn verklaringen
te herhalen met betrekking tot (i) het aantal soldaten dat aanwezig was bij de huiszoeking (ii)
de burger die al dan niet aanwezig zou zijn geweest en zou zijn omgekomen bij de
schietpartij (iii) het al dan niet inlichten van zijn moeder,  hetgeen niet dienstig is ter
weerlegging van de motieven van de bestreden beslissing (R.v.St., X., nr. 156.221, 10 maart
2006; R.v.St., X., nr. 153.278, 4 januari 2006). 
De motivering inzake de tegenstrijdigheden in verzoekers verklaringen is terecht, vindt steun
in het administratief dossier en wordt niet dienstig weerlegd. Zij wordt derhalve door de Raad
tot de zijne gemaakt.
Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker de
bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit niet kan of niet wil inroepen
omwille van een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in artikel 1, A (2), van de
Conventie van Genève van 28 juli 1951. 

5.1. Verzoeker vraagt in ondergeschikte orde hem de subsidiaire bescherming te verlenen.
Hij stelt dat zijn rechten niet gevrijwaard zijn in zijn land van herkomst, wat duidelijk blijkt uit
het dossier. Hij verwijst naar het afschrift van de nota van het UNHCR die hij toevoegt aan het
dossier. Verzoeker stelt dat er in Centraal-Irak sprake is van willekeurig geweld en dat het niet
uitmaakt of men nu burger is of militair. Hij wijst erop dat door de Vaste Beroepscommissie
ook voor Koerden aanvaard werd dat het daar gevaarlijk is. Verzoeker beroept zich op de
artikelen 2 en 3 van het EVRM en verwijst naar de rechtspraak van het EHRM. Hij betoogt dat
de vrees die hij heeft bevestigd wordt in mensenrechtenrapporten.

5.2. De Raad wijst erop dat hij te dezen in het kader van zijn bevoegdheid, bepaald in
artikel 39/2,§1, van de voormelde wet van 15 december 1980, geen uitspraak doet over een
terugleidingsmaatregel en aldus niet vermag de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden rechtstreeks te
toetsen (zie R.v.St, nr 173.134, 3 juli 2007). De Raad onderzoekt enkel het reële risico op
foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker in zijn land
van herkomst in casu in het kader van de subsidiaire bescherming van artikel 48/4, §2, van de
voormelde wet van 15 december 1980.
De Raad merkt op dat verzoeker geen afschrift van de nota van het UNHCR toevoegt aan het
dossier.
Krachtens artikel 48/4, §2, c, van de voormelde wet van 15 december 1980 bestaat de
“ernstige schade” uit “ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als
gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend
conflict.” Verzoekers verklaring dat er in Centraal-Irak sprake is van willekeurig geweld en dat
het niet uitmaakt of hij burger is of militair, is niet dienstig daar in casu moet worden
vastgesteld dat hij ter zitting uitdrukkelijk verklaart militair te zijn, hetgeen bevestigd wordt door
de neergelegde legerkaart en de foto’s waarop hij in legeruniform afgebeeld staat
(administratief dossier, stuk 13). Derwijze beantwoordt verzoeker niet aan het begrip “burger”
zoals bepaald in voormeld artikel 48/4, §2, c, en kan aan verzoeker de subsidiaire
beschermingsstatus niet worden toegekend.
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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 4 december 2007 door:

dhr. W. MULS,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 R. SANEN. W. MULS.


