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nr. 45 366 van 24 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 27 april 2010 heeft

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

30 maart 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 mei 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juni 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENRICKX, die loco advocaat B. VRIJENS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché P. WALRAET, 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 26 juli 2004 en heeft zich vluchteling verklaard op 27 juli 2004.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd verzoekers asielaanvraag op 27 juli 2004

ontvankelijk verklaard en werd zijn dossier door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker diende een schriftelijke

verklaring in op 16 augustus 2004. Hij werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen op 27 juli 2005.

1.3. Op 28 juli 2005 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling. Op 2 december 2009 ging de Commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen over tot intrekking van deze beslissing. Op 30 maart 2010 nam

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot weigering van de



RvV X - Pagina 2

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 31

maart 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Irakese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Kirkuk. U bent van

Koerdische origine. Uw ouders zijn afkomstig van Galadza (Noord-Irak). Volgens uw verklaringen was

uw vader ten tijde van het regime van Saddam Husayn lid van de Ba’th-partij en was hij werkzaam voor

de Istikhbarat (geheime dienst). Hij verliet Galadza omdat hij problemen had met de familie van vier

peshmerga’s (Koerdische strijders) die hij zou hebben verklikt. Hij kende ook problemen met zijn eigen

familie omwille van een vrouw. Uw ouders verhuisden voor uw geboorte naar Kirkuk. Na de val van

Saddam Husayn dook uw vader onder. DE PUK (Patriotic Union Kurdistan) vaardigde een

arrestatiebevel tegen u en uw vader uit. Ze kwamen u meermaals thuis zoeken. Twee weken na de val

van Baghdad dook u onder in Mosul. Van daaruit verliet u Irak op 1 juli 2004. U kwam in België aan op

26 juli 2004 en vroeg hier de volgende dag asiel aan.

B. Motivering

Niettegenstaande de initiële beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om uw

asielaanvraag ontvankelijk te verklaren, dient in deze fase van de procedure worden gesteld dat er geen

geloof kan worden gehecht aan uw vluchtmotieven.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde

afkomst uit Kirkuk. U kan onvoldoende antwoorden op essentiële kennisvragen over Kirkuk. U kan wel

zeggen dat er een rivier door Kirkuk stroomt, maar u kan niet zeggen wat de naam van deze rivier is

(CG p.6). U kent geen van de hoofdstraten of pleinen in Kirkuk (CG p.7,8). U weet dat er parken waren

in Kirkuk, maar u kan er geen situeren, noch kent u de naam ervan (CG p.7). Het is ook opmerkelijk dat

u slechts zes wijken kan opnoemen in een stad als Kirkuk (CG p.6). Daarbij kan u wel zeggen dat

Koerden, Arabieren, Turkmenen elk min of meer in eigen wijken wonen. Wanneer u echter wordt

gevraagd wie waar woont, kan u bij de Koerden 3 wijken opgeven, bij de Arabieren slechts één en van

de Turkmenen, die een grote gemeenschap hebben in Kirkuk, weet u het helemaal niet (CG p.12).

Bovendien blijft u zeer vaag over de situatie van de Koerden in Kirkuk ten tijde van het regime van

Saddam Husayn. U kan alleen zeggen dat die slecht was. Bij de vraag om dit wat nader uit te leggen is

het enige concrete dat u kan zeggen, dat ze geen vrijheid hadden, en dat soms water en elektriciteit

werd afgesloten (CG p.13-14). Van een Koerd uit Kirkuk, zelfs al behoorde uw vader tot het Ba’th-

regime, kan toch meer kennis terzake worden verwacht. U kan niet zeggen waar in Kirkuk het bureau

van de Istikhbarat was gelegen, hoewel u verklaart dat uw vader er werkte en u er enkele keren met uw

vader bent geweest (CG p.16). Het is bevreemdend dat u niet kan zeggen wat het zonenummer voor de

telefoon is van Kirkuk omdat u geen telefoon zou hebben gehad (CG p.8). Aan het begin van het gehoor

ten gronde had u immers, toen u werd gevraagd naar uw adres, gezegd dat u geen adres kon opgeven,

maar u zei dat u wel het telefoonnummer kon geven (CG p.3).

Verder moet worden vastgesteld dat u onvoldoende kan antwoorden op enkele essentiële

kennisvragen over Centraal-Irak. Zo geeft u een foutief antwoord op de vraag welke geldbriefjes en/of

muntstukken voor de val van Saddam Husayn werden gebruikt in Centraal-Irak. U verklaart dat er

briefjes waren van 5, 10 en 25 dinar en muntstukken van 1 dinar (CG p.10-11). Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratieve dossier is

gevoegd, blijkt dat dit niet correct is. Uit deze informatie blijkt dat er de laatste jaren voor de val van

Saddam Husayn geldbriefjes in omloop waren van 25, 50, 100 en 250 dinar. Bovendien bestond er een

briefje van 10000 dinar dat slechts werd gebruikt voor grotere transacties. U geeft eveneens een

verkeerde beschrijving van de nummerplaten. U verklaart dat ze geel zijn met zwarte cijfers/letters. Uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier is toegevoegd, blijkt dit niet te kloppen. U weet ook niet of voertuigen van de

autoriteiten andere nummerplaten hadden (CG p.11-12). Het is opmerkelijk dat u, hoewel u beweert in

het bezit te zijn geweest van een nationaliteitsbewijs, u niet de correcte officiële naam van het document

kan geven. U noemt het louter “jinsiya” (nationaliteit).

Bovendien is het zeer merkwaardig dat u zo weinig kennis heeft over Saddam Husayn, temeer daar

u beweert dat uw vader voor het Ba’th-regime werkte en zowel hij als u lid waren van de Ba’th-partij.

U weet niet van waar Saddam Husayn afkomstig is, noch tot welke clan hij behoort. U kan niet

zeggen wanneer het de verjaardag is van Saddam Husayn. U denkt dat het in juli was, maar uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier is gevoegd, blijkt dat dit niet correct is. U weet ook niet sinds wanneer Saddam

Husayn president was (CG p.10). Evenzeer opmerkelijk is dat u niets kan zeggen over de ideologie van

de Ba’th-partij. U zegt dat u dit wel allemaal wel heeft gehoord, maar dat u het zich niet kan herinneren
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(CG p.17). U weet niet of er gradaties zijn van lidmaatschap bij Ba’th, noch weet u hoe je lid wordt van

de partij. Het enige wat u zou weten is dat uw vader u heeft ingeschreven en dat u geen activiteiten had

voor de partij (CG p.18). Zelfs al was u niet actief voor de partij, dan zou u toch een minimale kennis

over de partij en zijn leider moeten hebben.

Het is eveneens bevreemdend dat u verklaart dat er geen schoolplicht is in Irak (CG p.5). Uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier is toegevoegd, blijkt dit niet correct te zijn. U beweert nooit naar school te zijn

gegaan. Dit is toch opmerkelijk daar uw vader voor het Ba’th-regime heeft gewerkt. Uw verklaring dat uw

vader problemen had met een familie van peshmerga’s en vrouwen in Galadze (CG p.3-5), is niet echt

afdoende. U woonde immers in Kirkuk, dat onder controle viel van het Ba’th-regime.

Bovenstaande vaststellingen laten niet toe geloof te hechten aan uw beweerde afkomst. Bijgevolg

komt ook uw asielrelaas in een bedrieglijk daglicht te staan.

Rekening houdend met het feit dat, zoals boven aangetoond, ernstige twijfels dienen te

worden geformuleerd betreffende uw afkomst, kan u de status van subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet evenmin worden toegekend. Indien u het de

asielinstanties immers niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u gedurende de

laatste jaren werkelijk heeft verbleven, maakt u het deze instanties onmogelijk om een correct inzicht te

krijgen over uw leefsituatie en uw eventuele nood aan bescherming.

Tot slot bent u niet in het bezit van enig identiteitsdocument aan de hand waarvan uw identiteit

of afkomst kan worden gestaafd.

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 enig 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, artikel 3 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM),

de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur,

meer bepaald de zorgvuldigheids- en motiveringsverplichting, voert verzoeker aan dat hij ondertussen in

het bezit is gekomen van zijn identiteitskaart en enkele foto’s uit zijn land zodat zijn afkomst voldoende

vaststaat en derhalve zijn vrees voor vervolging opnieuw dient te worden getoetst aan artikel 1, A (2)

van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, artikel 3 van het EVRM en de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker herhaalt dat hij afkomstig is uit Kirkuk

(Centraal-Irak) en stelt dat hij als voormalig lid van de Ba’ath Party wel degelijk ressorteert onder de

Vluchtelingenconventie en dat hem minstens het subsidiaire beschermingsstatuut dient te worden

verleend. Hij verwijst in dit verband naar de aanbevelingen van het UN High Commissioner for

Refugees, “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi

Asylum-Seekers, april 2009”, document dat niet als bijlage aan het verzoekschrift wordt gevoegd.

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

bestuurshandelingen 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 de bewoordingen van de bestreden

beslissing blijkt dat de Commissaris-generaal in het eerste deel van de beslissing de verklaringen van

verzoeker uiteenzet. Vervolgens worden de bevindingen weergegeven van het onderzoek van deze

verklaringen. De Commissaris-generaal concludeert ten slotte aan de hand van deze vaststellingen dat

verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend en

dat hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet. De bestreden beslissing is derhalve genomen in overeenstemming met de

wetsbepalingen betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling, aangezien zij de

feitelijke en juridische overwegingen vermeldt die eraan ten grondslag liggen.

2.3. Uit de lezing van het gehoorverslag, toegevoegd aan het administratief dossier, en de bestreden

beslissing blijkt dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vaststelt dat

verzoeker onvoldoende kan antwoorden op essentiële kennisvragen over Kirkuk zoals uitvoerig wordt
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toegelicht, hij tevens onvoldoende kan antwoorden op enkele essentiële kennisvragen over Centraal-

Irak zoals eveneens omstandig uiteengezet, hij zeer weinig kennis heeft over Saddam Hussein, hetgeen

zeer merkwaardig is temeer hij beweert dat zijn vader voor het Ba’ath-regime werkte en hijzelf lid was

van de Ba’ath-partij, hij verkeerdelijk verklaart dat er geen schoolplicht is in Irak en beweert zelf nooit

naar school te zijn gegaan, wat opmerkelijk is vermits zijn vader voor het Ba’ath-regime zou hebben

gewerkt. Gelet op het in de bestreden beslissing vastgestelde gebrek aan kennis over Kirkuk, Centraal-

Irak en het Ba’ath-regime, en de vaststelling dat verzoeker in zijn verzoekschrift geen enkele verklaring

biedt voor deze gebrekkige kennis en ook niet de minste poging onderneemt om de concrete en

pertinente motieven van de bestreden beslissingen te weerleggen, is de Raad van oordeel dat de

Commissaris-generaal op goede gronden concludeert dat verzoeker zijn afkomst uit Kirkuk, Centraal-

Irak niet aannemelijk maakt. Van een persoon die zich vluchteling verklaart kan immers redelijkerwijs

worden verwacht dat hij kan antwoorden op eenvoudige en elementaire kennisvragen in verband met

zijn beweerde regio van herkomst. Verzoeker blijft echter op dit vlak in gebreke, zodat het voor de

asielinstanties en de Raad onmogelijk is om een correct beeld te krijgen van verzoekers verblijfplaatsen

en leefsituatie de laatste jaren voor zijn beweerde vertrek uit Irak. Daar geen geloof kan worden gehecht

aan zijn beweerde afkomst uit Kirkuk, kan evenmin geloof worden gehecht aan de door verzoeker

beweerde vervolgingsfeiten die zich aldaar zouden hebben afgespeeld. Het louter neerleggen van een

kopie van verzoekers identiteitskaart en een aantal foto’s doet geen afbreuk aan de pertinente motieven

van de bestreden beslissing die steun vinden in het administratief dossier en die door verzoeker in het

verzoekschrift, zoals reeds gesteld, geenszins worden betwist noch weerlegd zodat deze motieven

staande blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

De Raad benadrukt dat documenten die worden ingediend ter ondersteuning van een aangehaald

relaas en vervolgingsfeiten, en in casu een identiteitskaart ter ondersteuning van verzoekers identiteit en

afkomst, slechts in aanmerking kunnen worden genomen voor zover geloofwaardige en waarachtige

verklaringen worden ondersteund, wat in casu niet het geval is. Overigens stelt de Raad vast dat

verzoeker tijdens het gehoor bij het Commissariaat-generaal verklaarde dat hij in Irak een

identiteitskaart had (gehoor 27/07/05, p.3) maar in het verzoekschrift geen enkele verklaring geeft

waarom hij dit identiteitsdocument pas nu indient en verder ook geen enkele toelichting verschaft over

de wijze waarop hij dit document zou hebben bekomen.

Volledigheidshalve wijst de Raad erop dat verzoeker, die beweert afkomstig te zijn uit Kirkuk, tijdens zijn

verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij Koerdisch spreekt en een beetje

Arabisch ( gehoor DVZ 27 juli 2004, punt 12) en ook voor de behandeling van zijn asielaanvraag om de

bijstand van een tolk Sorani heeft gevraagd (adm. doss., stuk 13). Verzoeker bevestigt dit tijdens het

gehoor bij het Commissariaat-generaal. Tijdens het gehoor wordt verzoekers kennis van het Arabisch

getest. Uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeker na twee vragen in het Arabisch overschakelt naar het

Koerdisch hetgeen er, naar het oordeel van de Raad, duidelijk op wijst dat verzoekers kennis van de

Arabische taal minimaal is, hetgeen niet aanvaardbaar is voor een jongeman uit Kirkuk, zelfs als hij

Koerd is en analfabeet zou zijn.

2.4. 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. 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 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 coherent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. (UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer 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. 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). Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in

de bestreden beslissing is het asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig zodat er geen reden is 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 juncto artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.
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2.5. 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).

Om voor de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking te komen moet verzoeker het bestaan van

zwaarwegende gronden op een reëel risico op ernstige schade aantonen bij terugkeer naar zijn land van

herkomst. Ook zonder de noodzaak van het bewijs van een “individuele” bedreiging kan een aanvrager

van de subsidiaire beschermingsstatus niet louter naar een algemene toestand in het land van herkomst

verwijzen, maar moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk kunnen maken. Door

ongeloofwaardige verklaringen af te leggen, in het bijzonder betreffende Kirkuk en Centraal-Irak

waarvan hij beweert afkomstig te zijn, heeft verzoeker zelf het bewijs van dergelijk verband met zijn

persoon onmogelijk gemaakt. De Raad herhaalt dat de door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegde

stukken geen afbreuk doen aan deze overwegingen. De foto’s vormen immers niet het minste bewijs

van verzoekers beweerde afkomst en ook de voorgelegde identiteitskaart kan niet in aanmerking

worden genomen als bewijs van verzoekers afkomst uit Kirkuk, vermits documenten slechts een

ondersteunende werking hebben en aan stukken slechts objectieve bewijswaarde kan worden

toegekend voor zover een waarachtig relaas wordt ondersteund, wat in casu niet het geval is zoals blijkt

uit de motivering van de bestreden beslissing.

2.6. Tot slot dient omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 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. Verder stelt de Raad 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.

Het enig middel is ongegrond. De motivering van de bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen.

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 vierentwintig 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


