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nr. 44 741 van 11 juni 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 maart 2010 heeft

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

24 februari 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 20 april 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. JONCKERS en van attaché K.

ALLYNS, 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 2 december 2009 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 18 januari

2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 15 februari 2010.

1.3. Op 24 februari 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 25 februari 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

A. Feitenrelaas
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U verklaart de Irakese nationaliteit te bezitten, een soennitische Arabier te zijn en afkomstig te zijn

uit Mosul, Centraal-Irak. U zou een winkel hebben gehad waarin u generatoren en autobatterijen

herstelde. Op 15 augustus 2009 zou een onbekend persoon u met de dood hebben bedreigd omdat u

herstellingen zou hebben gedaan voor de nationale garde en de politie. Hij beschuldigde u er eveneens

van informatie door te spelen aan uw broer die voor de Amerikanen werkte. Uw broer werkte immers als

elektricien op de luchthaven en dit in opdracht van de Amerikanen. U zou daarop de winkel hebben

gesloten, M.(…), die bij u tewerkgesteld was, naar huis hebben gestuurd en samen met uw zus M.(…)

en haar dochter zijn vertrokken naar uw zus A.(…) in Baladiyat. Op 18 augustus zou uw buurman,

S.(…), u hebben opgebeld met de mededeling dat er een aanslag was geweest op uw winkel. U zou

met uw neven naar uw winkel zijn gegaan en er twintig minuten zijn gebleven. U zou gevraagd hebben

aan uw neven om de sleutel van uw winkel te overhandigen aan uw buur S.(…), zodat hij de deur

kon openmaken indien iemand om materiaal kwam vragen. U verbleef een tijd bij uw zus en

verliet vervolgens op 22 november Mosul. Via Turkije en een voorts onduidelijke reisroute kwam u op

2 december 2009 aan in België. Dezelfde dag diende u een asielaanvraag in.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: een foto van uw broer ivm. zijn

werk, vier foto’s van een vernielde winkel, twee studentenkaarten, vijf attesten van uw broer ivm.

zijn tewerkstelling bij de Amerikanen, uw nationaliteitsbewijs, uw identiteitskaart, het huurcontract van

uw winkel, een kopie van uw voedselrantsoenkaart en een kaart van woonst van uw vader.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) te

worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève niet aannemelijk heeft gemaakt. U bracht immers

onvoldoende elementen aan die uw bewering ondersteunen te worden geviseerd door onbekenden en

bijgevolg duiden op een persoonlijke vrees.

U verklaarde dat u door een onbekende persoon met de dood werd bedreigd omdat u, zowel als

uw broer die voor de Amerikanen werkt, verraders zouden zijn (CGVS, p.10). Opmerkelijk is echter dat

uw broer, althans volgens uw verklaringen, zelf niet zou zijn bedreigd in die periode (CGVS, p.10). Op

de vraag of hij ooit bedreigd is geweest, hij werkte immers rechtstreeks voor de Amerikanen,

antwoordde u ontkennend (CGVS, p.11). Bizar genoeg geeft u aan dat u het nooit aan uw broer heeft

gevraagd of hij al dan niet werd bedreigd. U verduidelijkte dat, mocht uw broer daadwerkelijk zijn

bedreigd, dat hij het u dan zeker en vast zou hebben verteld. In deze context is het dan ook

merkwaardig dat u rechtstreeks zou zijn bedreigd, alsook dat er bedreigingen aan het adres van uw

broer zouden zijn geuit, maar dat uw broer zelf nooit iets negatiefs zou hebben vernomen. Wat in de

gegeven omstandigheden evenmin aannemelijk is, is dat u na uw vertrek geen enkele moeite hebt

ondernomen om te vragen of uw broer sindsdien bedreigingen heeft ontvangen (CGVS, pp. 13-14),

evenmin heeft u nagegaan of hij tot op heden is teruggekeerd naar zijn huis (CGVS, p.14). Dit is zeer

opmerkelijk daar uw broer eveneens werd bedreigd en dat deze onbekende eveneens wist waar uw

broer woonde (CGVS, p.10). De actuele situatie van uw broer kan immers indicatief zijn voor uw situatie

en kan een belangrijk element zijn om tot een correcte inschatting te komen van de door u aangegeven

vrees voor vervolging.

Bovendien kunnen er eveneens vragen worden gesteld bij de bedreigingen die u van deze

onbekende zou hebben ontvangen alsook de daaropvolgende explosies. Zo kwam deze man op

klaarlichte dag langs (CGVS, p.12) maar heeft u nooit moeite gedaan om bij buren of andere winkeliers

te polsen of men deze man had gezien en of ze hem kenden (CGVS, p.12). U heeft bovendien slechts

zeer geringe informatie over de explosie die zich zou hebben voorgedaan. Zo heeft u nooit gevraagd

aan buren of ze iets speciaal hadden opgemerkt; of zij individuen rond uw winkel hebben opgemerkt

(CGVS, p.13). U weet vervolgens te melden dat de politie is langsgekomen om alles te registreren maar

laatstgenoemde zou u verder nooit hebben gecontacteerd (CGVS, p.13), evenmin heeft u een

inspanning geleverd om te weten te komen of er effectief een onderzoek gaande was en of er extra

informatie aan het licht is gekomen (CGVS, p.13).

Dient daarnaast te worden opgemerkt dat u zich nooit heeft geïnformeerd bij M.(…), die bij u in

de winkel tewerkgesteld was, of ook hij werd bedreigd (CGVS, p.14). U heeft hem na de bedreigingen

nooit gecontacteerd, noch vanuit Irak, noch vanuit België (CGVS, p.14). U heeft zich overigens

evenmin geïnformeerd of er na de explosie in uw winkel, iemand bij u thuis is langsgekomen, op uw

privé-adres (CGVS, p.12). Zo heeft u nooit uw buren gecontacteerd om dit te vragen tijdens uw verblijf

bij uw zus in Irak, noch na uw vertrek (CGVS, p.12). Dit is op zijn minst merkwaardig te noemen daar

deze onbekende persoon uitdrukkelijk zou hebben gezegd te weten waar u woonde (CGVS, p.10).

Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat hij ook zou proberen u thuis te komen lastigvallen. U verklaart

eveneens niets te hebben ondernomen om na uw vertrek op de hoogte te blijven van eventueel

nieuwe ontwikkelingen (CGVS, p.14). Nochtans heeft u nog altijd familie in Mosul, zoals uw broer en uw
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zussen, en kan het niet onmogelijk zijn om hen te bellen of via een andere weg te contacteren teneinde

u hierover te informeren. Zoals eerder reeds werd aangestipt valt het niet uit te sluiten dat zij

eveneens worden lastiggevallen en kan deze bijkomende informatie essentieel zijn in het kader van

uw asielaanvraag.

Deze nonchalante houding jegens uw problematiek en het manifest gebrek aan initiatief dat u

heeft gesteld, zowel toen u bij uw zus woonde in Irak, zowel als hier in België (CGVS, p. 3), wijst op

een gebrek aan interesse voor uw situatie en relativeert in ernstige mate de door u ingeroepen vrees

voor vervolging. Van een asielzoeker kan immers verwacht worden dat hij moeite onderneemt om zich

te informeren betreffende de gebeurtenissen die de aanleiding vormen van zijn vertrek en dat hij

zich informeert over de evolutie van zijn persoonlijke problemen. Dat u nagelaten hebt deze handelingen

te stellen doet ernstige twijfels reizen omtrent uw vluchtrelaas.

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de door u voorgelegde documenten niet in staat

zijn de bovenstaande appreciatie te wijzigen. De door u neergelegde identiteitskaart,

nationaliteitsbewijs, studentenkaart, kopie van de voedselrantsoenkaart en de kaart van woonst van uw

vader betreffen documenten die enkel uw identiteit, studies en woonplaats aantonen, telkens gegevens

die niet meteen door het CGVS worden betwist. Verder legt u vier foto’s van een vernielde winkel neer,

ook een huurcontract, een foto van uw broer bij de Amerikanen en vijf attesten van tewerkstelling van

uw broer. Om enige bewijskracht aan een document te ontlenen, dient het te worden ondersteund

door geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is (zie

supra). Bovendien geven de foto’s van uw winkel geen uitsluitsel omtrent de plaats, het moment en

de omstandigheden waarin deze zijn genomen. De documenten betreffende uw broer geven aan dat

de hierop vermelde persoon werkzaam was voor de Amerikanen, niets meer en niets minder.

Tot slot, uit uw verklaringen blijkt echter wel dat u afkomstig bent uit Mosul, Centraal-Irak. 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 aan reëel binnenlands vluchtalternatief

geloofwaardig worden geacht, wordt u, rekening houdend met de actuele situatie in Centraal-Irak, de

status van subsidiaire bescherming 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. 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 1A van de Conventie van Genève en de

bepalingen 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 het

Commissariaat-generaal ten onrechte stelt dat hem de status van vluchteling op grond van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet niet kan worden toegekend. Verzoeker meent dat zijn terechte vrees voor

vervolging om godsdienstige en/of politieke redenen, met name werkzaamheden voor de politie en de

nationale garde ofwel het regime alsook de verdenking van het doorspelen van informatie aan de

Amerikaanse strijdkrachten, bewezen dient te worden geacht. Volgens verzoeker laat het loutere feit dat

zijn verhaal met betrekking tot zijn familie niet altijd even gedetailleerd is, niet toe te stellen dat hij

onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er in zijn hoofde sprake is van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Conventie van Genève. Hij stelt dat er in het dossier geen objectieve

elementen aanwezig zijn die twijfel aan de correctheid van zijn verhaal zouden rechtvaardigen zodat,

gelet op de objectieve gegevens in deze en het feit dat hij het voordeel van de twijfel verdient, hem het

statuut van vluchteling dient te worden toegekend.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de

fundamentele rechten van de mens, zoals die blijken uit het Europees Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), verwijt verzoeker de Commissaris-

generaal te hebben nagelaten de passende belangenafweging te maken en geen enkele feitelijke

omstandigheid in aanmerking te hebben genomen. Verzoeker stelt bij terugkeer naar zijn land een zeer

groot risico te lopen het doelwit te zullen zijn van terroristen/extremisten, met gevaar op aantasting van

zijn fysieke integriteit en met de eventuele dood tot gevolg, hetgeen indruist tegen de principes van een
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rechtstaat en in het bijzonder tegen de fundamentele rechten van de mens zodat de bestreden

beslissing artikel 3 van het EVRM schendt.

2.3. In ondergeschikte orde vraagt verzoeker de bestreden beslissing te bevestigen in zoverre zij hem

de subsidiaire bescherming toekent.

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

verklaarde door een onbekende persoon met de dood te zijn bedreigd omdat hij, net zoals zijn broer die

voor de Amerikanen werkt, een verrader zou zijn terwijl zijn broer zelf niet zou zijn bedreigd en

verzoeker zijn broer hierover zelfs niet zou hebben gecontacteerd, terwijl de actuele situatie indicatief

kan zijn voor verzoekers situatie en een belangrijk element kan zijn om tot een correcte inschatting te

komen van de door verzoeker aangegeven vrees voor vervolging (ii) verzoeker nooit enige moeite heeft

gedaan om bij buren of winkeliers te polsen of men zijn agressor, die op klaarlichte dag zou zijn

langsgekomen, had gezien en of ze hem kenden, (iii) hij naar aanleiding van de explosie in zijn winkel

evenmin aan buren heeft gevraagd of ze iets speciaal hadden opgemerkt en of zij individuen rond zijn

winkel hebben opgemerkt, (iv) hij nooit de politie heeft gecontacteerd noch enige inspanning heeft

geleverd om te weten te komen of er effectief een onderzoek gaande was en of er extra informatie aan

het licht is gekomen, (v) hij noch vanuit Irak noch vanuit België contact heeft opgenomen met M., die bij

hem in de winkel tewerkgesteld was, om te informeren of ook hij bedreigd werd en, (vi) hij zich nooit

heeft geïnformeerd bij familie of buren of er na de explosie in de winkel iemand bij hem thuis is

langsgekomen op zijn privé-adres noch na zijn vertrek iets heeft ondernomen om op de hoogte te blijven

van eventuele nieuwe ontwikkelingen ondanks het feit dat hij nog familie heeft in Mosul. Op grond van

het geheel van deze vaststellingen concludeerde de Commissaris-generaal dat verzoekers nonchalante

houding jegens zijn problematiek en het manifest gebrek aan initiatief dat hij heeft gesteld, zowel in Irak

als vanuit België, wijst op een gebrek aan interesse voor zijn situatie en in ernstige mate de door hem

ingeroepen vrees voor vervolging relativeert.

2.5. De Raad benadrukt dat van een persoon die beweert te vrezen voor zijn vrijheid en leven en

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij

voor de diverse asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt, dat hij de

feiten die de aanleiding vormden voor zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan

voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige, coherente en

geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek, en dat hij ernstige pogingen

onderneemt om contacten te hebben met zijn thuisbasis teneinde recente informatie omtrent de evolutie

van zijn persoonlijke problemen te vergaren en de nodige bewijsstukken hiervan te bekomen, zodat op

grond hiervan kan worden nagegaan of er met betrekking tot de asielzoeker aanwijzingen zijn om te

besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie, hetgeen in casu niet het geval is zoals blijkt uit de motieven van de bestreden

beslissing.

Het betoog in het verzoekschrift dat hij wel degelijk getracht heeft om informatie te verkrijgen maar hij

zich daarbij begrijpelijkerwijze beperkte tot de handelingen waarvan hij niet onmiddellijk vreesde dat ze

hemzelf en zijn naasten in nog meer narigheid konden brengen dan waarmee hij al werd

geconfronteerd, kan geenszins overtuigen en ontslaat verzoeker niet van zijn plicht om optimale

medewerking te verlenen aan de instanties die zijn asielrelaas beoordelen. Het is de Raad overigens

niet duidelijk op welke wijze het louter informeren bij buren, vrienden en familie verzoeker nog meer

problemen zou bezorgen, temeer hij tot op heden zelfs nalaat dit vanuit België te doen. Hij maakt dan

ook niet aannemelijk dat het voor hem onmogelijk was/is om meer gedetailleerde en recente informatie

te bekomen omtrent zijn voorgehouden vervolging. Zoals terecht wordt opgemerkt in de bestreden

beslissing, doet het manifest gebrek aan interesse in de evolutie van zijn voorgehouden problemen en

het lot van zijn broer en zijn vriend M. afbreuk aan de ernst van verzoekers voorgehouden vrees voor

vervolging en ondermijnt dit in ernstige mate de geloofwaardigheid van zijn relaas.

2.6. Zo verzoeker argumenteert dat hij geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen heeft

afgelegd, de door hem bijgebrachte documenten zijn vluchtrelaas volledig staven, zich in het dossier

geen aanduiding bevindt waaruit blijkt dat hij niet de waarheid vertelt en hem minstens het voordeel van

de twijfel moet worden toegekend, merkt de Raad op dat in de bestreden beslissing terecht wordt

gesteld dat de door verzoeker voorgelegde stukken louter zijn identiteit, studies en woonplaats betreffen

evenals het feit dat zijn broer werkzaam was voor de Amerikanen. De Commissaris-generaal

concludeerde correct dat de foto’s van een vernielde winkel geen uitsluitsel geven omtrent de plaats, het

moment en de omstandigheden waarin deze zijn genomen en dat om enige bewijskracht aan
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documenten te ontlenen, deze dienen te worden ondersteund door geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen. In de mate verzoeker de Commissaris-generaal verwijt geen verder onderzoek

te hebben gevoerd met betrekking tot de foto’s wijst de Raad erop dat een onderzoek naar de plaats

waar een bepaalde foto zou zijn genomen weinig realiseerbaar is en dat hij zij voorgehouden relaas kan

aantonen middels het afleggen van coherente verklaringen en een houding die blijk geeft van interesse

in zijn relaas. De Raad wijst er overigens nog op dat hoe dan ook de foto van een vernielde winkel nog

niet aantoont dat verzoeker een persoonsgerichte vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke

zin dient te koesteren. 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,

hetgeen in casu niet het geval is zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Ook de dreigbrief van “Het leger van Al Morabtin – De strijders voor de waarheid”, waarvan verzoeker

kopie bij zijn verzoekschrift voegt, kan de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas niet

herstellen. Het is de Raad vooreerst niet duidelijk waarom deze dreigbrief niet werd ingehouden door de

politie, aangezien volgens verzoekers verklaringen het document werd gevonden naar aanleiding van

een wijkcontrole door de politie. Verzoeker verduidelijkt evenmin of er naar aanleiding van de dreigbrief

al dan niet klacht werd ingediend door zijn familie. Tot slot blijkt uit de vertaling in het verzoekschrift dat

het document niet gedateerd werd en niet ondertekend is zodat eender wie, die in het bezit is van een

computer en een printer, een dergelijk document kan hebben opgesteld en evenmin kan worden

vastgesteld wanneer het document werd opgesteld. Gelet op het geheel van bovenstaande

overwegingen kan aan het stuk geen bewijswaarde worden toegekend.

2.7. Wat betreft de motivering van de bestreden beslissing dat het merkwaardig is dat verzoekers broer,

die werkzaam is voor de Amerikanen, nooit rechtstreeks bedreigd zou zijn, komt verzoeker niet verder

dan het herhalen van zijn eerdere verklaringen, namelijk dat dit niet verwonderlijk is vermits zijn broer

binnen de beschermingssfeer van de Amerikanen verblijft en het bedreigen van familieleden een

veelgebruikte techniek is aangezien het intimiderende effect ervan des te groter is. Zoals reeds werd

opgemerkt in de bestreden beslissing kan dergelijke uitleg niet overtuigen, temeer volgens verzoeker

zijn agressor tevens wist waar zijn broer woonde, namelijk in de Ghezianiwijk die zich buiten de

“Amerikaanse beschermingssfeer” bevindt. Hoe dan ook, zelfs indien verzoekers broer inderdaad zelf

nooit rechtstreeks werd bedreigd, blijft het volstrekt ongeloofwaardig dat verzoeker bij zijn broer – die

omwille van zijn activiteiten het meest voor de hand liggende doelwit is – zelfs niet zou hebben

geïnformeerd of ook hij enige bedreiging heeft ontvangen.

Zo verzoeker nog meent dat het Commissariaat-generaal een te grote aandacht besteedt aan de

situatie van zijn familie/broer en diens situatie op zich niet doorslaggevend mag zijn om zijn vluchtrelaas

al dan niet bewezen te achten en hij stelt dat dient te worden nagegaan of hij zich in een situatie bevindt

die het recht om als vluchteling te worden erkend opent en niet of zijn familie of broer gevaar lopen,

treedt de Raad de Commissaris-generaal bij in zijn oordeel dat de actuele situatie van verzoekers broer

indicatief kan zijn voor zijn eigen situatie en belangrijk kan zijn om tot een correcte inschatting te komen

van zijn vrees voor vervolging. Daarenboven vormt het motief van de bestreden beslissing dat handelt

over de toestand van verzoekers broer slechts één onderdeel van de motivering, die moet worden

gelezen als een geheel aangezien één onderdeel van de motivering misschien niet voldoende

draagkrachtig is om de beslissing te dragen maar dit wel is in samenhang met de andere motieven. De

stelling als zou de Commissaris-generaal een te grote aandacht hebben besteed aan de situatie van

verzoekers broer/familie kan dan ook niet worden bijgetreden.

2.8. Waar verzoeker zijn verzoekschrift doorspekt met talrijke geciteerde rechtspraak van de Vaste

Beroepscommissie voor vluchtelingen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en tevens een

aantal arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als bijlage bij het verzoekschrift voegt,

wijst de Raad er nog op dat iedere asielaanvraag op individuele basis en aan de hand van de hiertoe in

concreto aangevoerde elementen moet worden onderzocht en dat beslissingen van de Vaste

Beroepscommissie voor Vluchtelingen of arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen geen

precedentwaarde hebben. Ook de proceduregids van het UNHCR bevat geen afdwingbare rechtsregels.

2.9. De Raad stelt vast dat de vaststellingen in de bestreden beslissing correct zijn, steun vinden in het

administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoekers asielrelaas. Aangezien in de

bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende partij worden

aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd, schragen de gezamenlijke motieven

de bestreden beslissing. Immers, de bewijslast rust in beginsel op de verzoekende partij die in de mate

van het mogelijke bewijzen moet aanbrengen van de feiten die zij aanhaalt. Het is vervolgens de taak
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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 betrokkene te beoordelen.

De verklaringen van de verzoekende partij kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn. Deze verklaringen moeten cohe-

rent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. (UNHCR, Guide des procédures et critères à ap-

pliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, september 1979, 196-205). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de

bestreden beslissing is het asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig en is er derhalve 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 van 28 juli 1951 juncto artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.10. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de Commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op het

Commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn

asielmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende

stukken neerleggen en heeft hij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een

tolk die het Arabisch machtig is. De Raad stelt verder vast dat de Commissaris-generaal zich voor het

nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op

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

dienstige stukken. Dat de Commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden.

2.11. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2,

§1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, §2, b) van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van

verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

De Raad stelt vast dat verzoeker zich voor zijn verzoek tot toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op geen andere gronden beroept dan de elementen aangehaald in het kader van

zijn asielaanvraag. Aangezien verzoekers feitenrelaas ongeloofwaardig werd bevonden, kan hij zich niet

baseren op de elementen die aan de basis van dit 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, §2 a) of b) van de Vreemdelingenwet.

De Raad stelt verder vast dat, aangezien 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, de bestreden beslissing aan verzoeker de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet toekent en dat er in het

administratief dossier geen reden voorhanden is om dit onderdeel van de bestreden beslissing te

hervormen.

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 toegekend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf juni 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


