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nr. 47 537 van 30 augustus 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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, en Layla HAMAMI, die

verklaart van Tunesische nationaliteit te zijn, op 12 mei 2010 hebben ingediend tegen de beslissingen

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 9 april 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 25 juni 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juli 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat H. VAN NIJVERSEEL, loco

advocaat P. VANCRAEYNEST, 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, en X, die verklaart van Tunesische nationaliteit te

zijn, zijn volgens hun verklaringen het Rijk binnengekomen op 17 mei 2009 en hebben zich op 19 mei

2009 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat vragenlijsten werden ingevuld en ondertekend, werden de dossiers van verzoekers op 30 juni

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekers werden gehoord op 28 augustus 2009.

1.3. Op 9 april 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Deze beslissingen werden op 12 april 2010 aangetekend verzonden.



RvV X - Pagina 2

De bestreden beslissing ten aanzien van Sattar Jabbar AL-ABOUDI (hierna: verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Irakese nationaliteit te bezitten, atheïst te zijn en afkomstig te zijn van Bagdad.

Begin 1999 leerde u uw tweede echtgenote L. (…) H. (…) (O.V.6.434.618) kennen toen zij op bezoek

was bij haar tante. Op 27 januari 1999 trouwden jullie voor de wet. L. (…) keerde één maand later terug

met haar familie naar Tunesië terwijl u in Irak verbleef. Op 25 maart 2001 vond jullie huwelijksfeest te

Bagdad plaats. Rond augustus 2002 vernam u dat uw echtgenote zwanger was. Jullie besloten dat L.

(…) terug zou keren naar haar familie in Tunesië waar ze zou kunnen rusten tot na haar bevalling. Op

25 februari 2003 werd uw zoon N. (…) in Ariane (Tunesië) geboren. Door het uitbreken van de oorlog,

de slechte veiligheidssituatie in uw land, alsook het feit dat L. (…)’s familie zich verzette tegen haar

terugkeer naar Irak, slaagde u er niet in uw echtgenote naar Bagdad te laten komen. In mei 2008 kwam

L. (…) terug naar Irak en gingen jullie samenwonen in een door u gehuurd huis in de Shaab-wijk te

Bagdad. Begin december 2008 was u op bezoek bij uw broer K. (…), toen Sjeikh S. (…), een fanatiek

religieus lid van de familie die tevens lid was van het Mehdi-leger, er langskwam. U begon met hem te

discussiëren over religie en u stelde dat religie de oorzaak was van alle problemen in Irak. Sjeikh S. (…)

werd vervolgens zeer kwaad, beschuldigde u ervan een ongelovige te zijn en verklaarde dat u gedood

moest worden. De volgende dag kwam uw broer K. (…) u meedelen dat hij van een vriend die

samenwerkte met de Jaysh Al Mehdi te horen had gekregen dat deze groepering van plan was om u te

doden. Diezelfde dag besliste u om het huis te verlaten en ging u naar uw zus K. (…) in Karrada. Enige

tijd later contacteerde K. (…) u opnieuw, ditmaal om u te zeggen dat uw stam besloten had om u te

verstoten, waardoor u vogelvrij verklaard werd en Sjeikh S. (…) u zou kunnen laten doden zonder de

wraakacties van de stam te moeten vrezen. Op 10 januari 2009 verliet u Irak en op 17 mei 2009 kwam u

in België aan. Twee dagen later vroeg u asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: uw identiteitskaart uit 1973;

uw nationaliteitsbewijs dd. september 1982; uw identiteitskaart dd 4 februari 2006; de identiteitskaart

van uw zoon dd. 4 februari 2006; een attest van tewerkstelling bij Al Sumaria TV dd. 4 juni 2006; een

kopie van uw diploma secundair onderwijs; een certifikaat van uw studie kalligrafie; een attest van de ter

dood veroordeling van uw stam dd. 22 december 2008.

B. Motivering

Er dient na uw gehoor bij het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u

niet aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie en wel om volgende redenen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw identiteitskaart dd. 4 februari 2006 en de

identiteitskaart van uw zoon dd. 4 februari 2006 ter verificatie werden voorgelegd aan de Federale

Politie. Uit hun analyse blijkt dat deze documenten volledig vervalst zijn en dus niet als authentieke

bewijsstukken kunnen worden aanvaard. Het feit dat u vervalste documenten voorlegt, doet vermoeden

dat u getracht heeft de Belgische autoriteiten op intentionele manier te misleiden. De hierboven

vastgestelde fraude ondermijnt uw algehele geloofwaardigheid en doet ernstige twijfels rijzen

aangaande de oprechtheid van uw asielaanvraag.

U verklaart dat u als gevolg van een discussie met Sjeikh S. (…) over de rol van religie in Irak

geviseerd wordt door het Mehdi-leger en door uw stam Al-Ba’abod ter dood veroordeeld werd (zie

gehoorverslag CGVS, p. 12-13 en p. 21). Wat uw verklaringen betreffende voornoemde reden van uw

vlucht uit Irak betreft, dient echter te worden opgemerkt dat u onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt

dat de door u aangehaalde feiten die de grondslag vormen voor uw vervolgingsvrees werkelijk

hebben plaatsgevonden en dat uw vrees voor persoonlijke en systematische vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie gegrond is. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u zich ten volle bewust bent

van de gevolgen voor geloofsafval. Meer zelfs, u verklaart dat men in Irak al bestraft wordt vanaf het

moment dat iemand onvoldoende religieus is. U weet bovendien dat de straf in kwestie de dood is

(zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Daarenboven verklaarde u spontaan dat u ervaring hebt en zeer

voorzichtig was, zeker op het domein van religie (zie gehoorverslag CGVS, p. 12). Meer zelfs, gevraagd

of u het niet riskant vond om over religieuze zaken te spreken met een lid van de Jaysh Al Mehdi,

antwoordt u onomwonden dat u heel uw leven in Irak voorzichtig geweest bent, want het is gevaarlijk

(zie gehoorverslag CGVS, p. 15). Daarom is het zeer opmerkelijk dat u, geheel in strijd met uw

behoedzame levenswijze, zich zo onbezonnen en onvoorzichtig zou gedragen dat u tegen uw ver

familielid Sjeikh S. (…) zou gaan verkondigen dat religie de oorzaak is van de huidige situatie in Irak.

Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u er niet alleen van op de hoogte was dat voornoemd familielid lid

is van de Jaysh Al Mehdi, maar ook dat Sjeikh S. (…) een fanatiek religieus persoon was. U stelt voorts

dat hij u probeerde te provoceren door te verkondigen dat Moqtada Al Sadr en religie de oplossing
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waren voor de problemen in Irak (zie gehoorverslag CGVS, p. 12 en p. 14-15). Dat u, gelet op uw

voorzichtige levenswijze en de Irakese politiek-maatschappelijke context waar religie geleid heeft tot de

uitbraak van sektarisch geweld en geloofsafval met de dood bestraft wordt, zich dan zo onzorgvuldig

zou gedragen dat u onomwonden uw mening over religie zou verkondigen tegen een, volgens uw eigen

verklaringen fanatiek religieus familielid, die lid was van de Sadr-groepering, is weinig plausibel. Daar

het weinig aannemelijk is dat u werkelijk het gestelde discours gevoerd hebt, kan er bijgevolg weinig

geloof gehecht worden aan uw bewering dat u ingevolge dit gesprek geviseerd wordt door het Mehdi-

leger.

Bovendien is het opmerkelijk dat u, wanneer gevraagd naar uw verwantschap met Sheikh S. (…), u

niet verder komt dan te zeggen dat hij deel uitmaakt van uw verre familie (zie gehoorverslag CGVS,

p.13). Het wekt de nodige verbazing dat u de persoon die uzelf aanduidt als de oorzaak voor uw vrees

en waarvan u verklaart dat hij een verwant is, niet preciezer kan aangeven welke verwantschap u met

hem heeft. Meer nog, u blijkt zelfs niet te kunnen zeggen wat de volledige naam is van deze persoon

(zie gehoorverslag CGVS, p.14). Dergelijke vage verklaringen over de persoon die aan de oorsprong

van uw ingeroepen vrees zou liggen, kunnen allerminst overtuigen.

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat u onvoldoende ernstige elementen aanhaalt waaruit

kan worden geconcludeerd dat u Irak heeft moeten verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging

door uw eigen stam omdat u een atheïst bent. Ter staving van uw verklaring legt u een attest dd. 22

december 2008 voor waarvan uit de vertaling blijkt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het

administratief dossier) dat diverse stammen verklaren dat u niet meer tot hun stam behoort, dat u een

heiden bent en derhalve gedood moet worden. U stelt dat dit document werd opgesteld op vraag van

Sjeikh Safa (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). Hierbij dient vooreerst te worden opgemerkt dat aan dit

document slechts geloof kan worden gehecht indien het gepaard gaat met geloofwaardige verklaringen,

wat hier allerminst het geval is. Bovendien moet worden vastgesteld dat met het blote oog duidelijk kan

worden vastgesteld dat de stempels op het document ingescand zijn. Nochtans insinueert u dat dit een

origineel document betreft dat door uw broer K. (…) van uw vader gestolen werd (zie gehoorverslag

CGVS, p. 21) Bovenstaande opmerkingen doen dan ook niet alleen ernstige twijfels rijzen aangaande

de authenticiteit van dit document, maar ondermijnen ook de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Verder dient te worden opgemerkt dat u zeer vage verklaringen heeft afgelegd over uw reisweg

naar België. U verklaart dat u vanuit Damascus met het vliegtuig bent vertrokken. Het is echter

opmerkelijk dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet kon aangeven met welke

luchtvaartmaatschappij u vloog, noch naar welk land u vanuit Syrië zou zijn gevlogen (DVZ, vraag 34).

Gelet op bovenstaande vaststellingen dient geconcludeerd te worden dat u er niet in geslaagd bent

om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken.

Verder wenst het CGVS op te merken dat 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). Deze

vaststelling is op zich echter niet voldoende om u de status van subsidiaire bescherming toe te kennen.

Uit uw verklaringen blijkt immers dat u gehuwd bent met een Tunesische vrouw en dat uw zoon N. (…)

in Tunesië geboren is (zie gehoorverslag CGVS, p. 6-7). Gevraagd waarom u dan niet naar

uw schoonouders in Tunesië gevlucht bent, antwoordt u dat dit moeilijk was. U stelt dat u niet naar

de Tunesische ambassade gegaan bent, omdat u niets wist of ze dat wel zouden toekennen.

Daarenboven werpt u de slecht economische toestand in het land en stelt u dat het een Arabisch land is

waar geen asiel bestaat (zie gehoorverslag CGVS, p. 7 en p. 22) Gevraagd of u de toelating heeft om in

Tunesië te verblijven antwoordt u dat dit aan de Tunesiërs moet gevraagd worden, maar voor zover u

weet is het heel moeilijk voor een Irakees om een visum te krijgen laat staan daar te wonen. Wanneer u

dan gevraagd wordt of u zich daar ooit over heeft ingelicht antwoordt u tot tweemaal toe ontkennend

(zie gehoorverslag CGVS, p. 7 en p. 10). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan

een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd blijkt echter dat een buitenlandse echtgenoot

van een Tunesische vrouw of de buitenlander die vader is van Tunesische kinderen een

verblijfsvergunning kan verkrijgen voor een periode van twee jaar, dit telkens verlengbaar. Meer zelfs,

volgens de Code de la Nationalité Tunisienne (waarvan een kopie aan het administratief dossier werd

toegevoegd) kan één ieder die getrouwd is met een Tunesische vrouw genaturaliseerd worden mits hij

met zijn gezin in Tunesië verblijft. Overwegende dat uw echtgenote in Tunesië kan verblijven omdat zij

de Tunesische nationaliteit heeft, en dat uw jongste kind er geboren is en ingevolge artikel 3 van de

Code de la Nationalité Tunisienne derhalve ook aanspraak maakt op de Tunesische nationaliteit, kan er

op basis van bovenstaande informatie besloten worden dat u samen met uw Tunesische vrouw en uw

zoon in Tunesië kan verblijven. U brengt geen doorslaggevende redenen aan waarom u niet met uw

gezin naar dit land zou kunnen gaan. De status van subsidiair beschermde kan u bijgevolg niet worden

toegekend.



RvV X - Pagina 4

Uw identiteitskaart uit 1973, uw nationaliteitsbewijs dd. september 1982 en het attest van

tewerkstelling bij Al Sumaria TV dd. 4 juni 2006 zijn niet van dien aard dat zij de appreciatie van uw

asieldossier in gunstige zin kunnen wijzigen, temeer daar de identiteitskaart die u heeft voorgelegd een

vervalst document is.

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.”

De bestreden beslissing ten aanzien van Layla HAMAMI (hierna verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Tunesische nationaliteit te hebben, soenniet van Arabische origine te zijn en afkomstig

te zijn van Tunis. In januari 1999 reisde u naar Bagdad om er een bezoek te brengen aan uw tante.

Daar leerde u uw echtgenoot S. (…) J. (…) A.(…)-A. (…) (O.V. 6.434.618) kennen, met wie u op 27

januari 1999 voor de wet in het huwelijksbootje stapte. Eén maand later keerde u terug naar Tunesië

om vervolgens op 25 maart 2001 uw huwelijk in Bagdad te vieren. Rond augustus 2002 vernam u

dat zwanger was. Daar u zoveel problemen ondervond met de familie van uw echtgenoot besloten jullie

dat het beter zou zijn dat u zou terugkeren naar uw familie in Tunesië om daar in alle rust te bevallen.

Op 25 februari 2003 werd uw zoon N. (…) in Ariane (Tunesië) geboren. U slaagde er pas in mei 2008 in

om terug te keren naar Bagdad, waar u ging gaan samenwonen met uw echtgenoot in de Shaab-wijk.

Begin december 2008 raakte uw echtgenoot verwikkeld in een discussie over religie met een zekere

een Sjeik S. (…). De volgende dag deelde uw schoonbroer mee dat er een groot probleem was en dat

jullie moesten vertrekken. Jullie doken vervolgens een maand onder bij uw schoonzus. Op 10 januari

2009 verliet u samen met uw echtgenoot en uw zoontje Nadim Irak. Op 17 mei 2009 kwamen jullie in

België aan en twee dagen later vroeg u asiel aan.

Ter staving van uw asielrelaas legt u uw originele identiteitskaart dd. 5 maart 1999.

B. Motivering

Er dient na uw gehoor bij het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u noch

de vluchtelingenstatus, noch de status van subsidiaire bescherming kan worden toegekend.

U verklaarde tijdens uw gehoor dd. 28 augustus 2009 bij het CGVS uw asielaanvraag te baseren

op deze van uw echtgenoot S. (…) J. (…) A.(…)-A. (…) (zie gehoorverslag CGVS, p. 9 en p.12).

Vermits besloten werd dat uw man er niet in geslaagd is, aannemelijk te maken dat er in zijn hoofde

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie bestaat, kan er evenmin in

uw hoofde positief gevolg gegeven worden aan uw asielaanvraag.

Bovendien dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen geen elementen

aanbrengt waaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen bestaan dat u Tunesië verlaten hebt of niet kan

terugkeren naar uw land van herkomst, omdat er in uw hoofde een gegronde vrees voor persoonlijke

en systematische vervolging, omwille van één van de criteria vervat in de Vluchtelingenconventie,

bestaat (zie gehoorverslag CGVS, p. 3-4). Gelet op bovenstaande vaststellingen kan u het statuut van

vluchteling niet worden toegekend. Daar u zich voor uw verzoek tot toekenning van de subsidiaire

bescherming beroept op dezelfde feiten als voor uw aanvraag tot erkenning als vluchteling, dient te

worden vastgesteld dat u evenmin een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming in de Vreemdelingenwet aannemelijk heeft gemaakt.

Uw identiteitskaart dd. 5 maart 1999 bewijst weliswaar uw identiteit en afkomst, maar is niet van

dien aard dat zij bovenstaande appreciatie in positieve zin kan wijzigen.

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. Verzoekers trachten in verschillende onderdelen de motieven van de bestreden beslissingen te

weerleggen. Vooreerst betwisten zij dat verzoeker zou getracht hebben de Belgische overheden te

misleiden door het neerleggen van twee identiteitsdocumenten vermits hij de documenten uit eigen wil

ingediend heeft, hij nooit heeft willen bedriegen, de broer van verzoeker intussen erkend heeft dat hij de

documenten via een derde en niet via de administratie bekomen heeft, verzoeker volledig onkundig was
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over de authenticiteit van de documenten en hij de documenten nooit voorgelegd zou hebben indien hij

had geweten dat de documenten vervalst waren, temeer hij in het bezit is van een officieel document

van 1973 dat zijn identiteit en nationaliteit aantoont. Verzoekers wijzen er tevens op dat, gelet op zijn

antwoorden op de herkomstvragen tijdens het gehoor, zijn herkomst in de bestreden beslissing

geenszins wordt betwijfeld en zijn herkomst blijkt uit meerdere foto’s die bij het verzoekschrift zijn

gevoegd. Met betrekking tot hun vluchtmotief voeren verzoekers aan dat de commissaris-generaal zich

omtrent de discussie met Sheikh S. slechts steunt op zijn persoonlijke beoordeling en dat verzoeker,

ondanks zijn doorgaans voorzichtige houding en de gevolgen van apostasie kennende, wel degelijk in

discussie is getreden met Sheikh S. omdat hij zich had laten meeslepen door zijn gevoelens. Verzoeker

betwist dat hij de familieband met de Sheikh niet zou kunnen uitleggen, noch zijn identiteit zou kunnen

geven en verduidelijkt dat de vader van Sheikh S., de neef van verzoekers moeder is en dat zijn

volledige naam S.A.A. is. Omtrent de authenticiteit van het attest uitgaande van verzoekers familieleden,

merken verzoekers op dat dit document slechts aan een oppervlakkig en niet-officieel onderzoek werd

onderworpen en dat dit document verzoekers vrees wel degelijk rechtvaardigt. Verder zijn verzoekers

van mening dat de commissaris-generaal het argument omtrent hun reisweg waarschijnlijk als laatste

redmiddel aan de bestreden beslissing heeft toegevoegd teneinde de rechtmatigheid ervan te gronden,

ofschoon zij door de commissaris-generaal niet werden ondervraagd over hun reis en hij zich louter

baseert op verzoekers hun antwoorden uit de bij de Dienst Vreemdelingenzaken ingevulde vragenlijst.

Ten slotte vragen verzoekers in een laatste onderdeel de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus, zoals opgenomen in artikel 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). Verzoekers verwijzen naar de veiligheidssituatie in Irak en menen dat, naast de

algemene situatie, ook niet uit het oog mag verloren worden dat hij als een ongelovige erkend wordt en

derhalve een bedreigde Irakees is. Met betrekking tot hun verblijf in Tunesië, voeren verzoekers aan dat

een recht op verblijf in Tunesië in zijn hoofde niet in overweging dient genomen te worden aangezien hij

een Irakees is en, hoe dan ook, het onthaal van Irakese vluchtelingen in Tunesië niet optimaal is, hij er

niet over al zijn rechten zou kunnen beschikken en Tunesië het Europees Verdrag tot bescherming van

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden niet naleeft. Verzoekers besluiten dat

verzoekster niet verweten mag worden dat zij zich niet tot Tunesië gericht heeft omdat zij de Tunesische

nationaliteit beschikt aangezien de familiale eenheid moet gerespecteerd worden.

Waar verzoekers de motieven van de bestreden beslissing bekritiseren, voeren zij de schending van de

materiële motiveringsplicht aan.

2.2. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

2.3. Blijkens de bestreden beslissing van verzoeker wordt zijn asielaanvraag geweigerd omdat (i) de

door hem neergelegde identiteitskaart van 4 februari 2006 en de identiteitskaart van zijn zoon van 4

februari 2006 na onderzoek door de Federale Politie volledige vervalsingen blijken te betreffen, (ii) het

ongeloofwaardig is dat verzoeker, gelet op zijn voorzichtige levenswijze en de Irakese politiek-

maatschappelijke context waar religie geleid heeft tot de uitbraak van sektarisch geweld en geloofsafval

met de dood bestraft wordt, zich zo onzorgvuldig zou gedragen dat hij onomwonden zijn mening over

religie zou verkondigen tegen een, volgens zijn eigen verklaringen fanatiek religieus familielid, die lid

was van de Sadr-groepering, en er bijgevolg weinig geloof kan worden gehecht aan zijn bewering

ingevolge dit gesprek geviseerd te worden door het Mehdi-leger, (iii) er twijfels rijzen over de

authenticiteit van het attest, uitgaande van verschillende stammen waarin gesteld wordt dat hij niet meer

tot hun stam behoort en hij een heiden is die gedood moet worden, aangezien aan documenten slechts

geloof kan worden gehecht indien ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, hetgeen in casu

niet het geval is, en met het blote oog duidelijk vastgesteld kan worden dat de stempels op het

document ingescand zijn, (iv) hij zeer vage verklaringen heeft afgelegd over zijn reisweg naar België, en

(v) uit een analyse van de situatie in Irak blijkt dat er in Centraal-Irak een reëel risico bestaat op ernstige
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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, doch in casu uit de aan het administratief

dossier toegevoegde informatie blijkt dat verzoeker samen met zijn Tunesische vrouw en zoon in

Tunesië kan verblijven, en (vi) zijn overige documenten, met name zijn identiteitskaart uit 1973, zijn

nationaliteitsbewijs van september 1982 en het attest van tewerkstelling bij Al Sumaria TV van 4 juni

2006, niet van dien aard zijn dat ze de appreciatie in zijn asieldossier in gunstige zin kunnen wijzen.

Blijkens de bestreden beslissing van verzoekster wordt haar asielaanvraag geweigerd omdat (i) zij

tijdens het gehoor verklaarde haar asielaanvraag te baseren op deze van haar echtgenoot en, gelet op

het feit dat haar echtgenoot er niet in slaagde een gegronde vrees vervolging aannemelijk te maken,

evenmin in haar hoofde een positief gevolg kan gegeven worden aan haar asielaanvraag, (ii) zij geen

elementen aangebracht heeft waaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen bestaan dat zij Tunesië verlaten

heeft of dat zij niet kan terugkeren naar Tunesië omdat er in haar hoofde een vluchtelingenrechtelijke

vrees zou bestaan, en (iii) gelet op het feit dat zij haar verzoek tot toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op dezelfde feiten als voor haar aanvraag tot erkenning als vluchteling baseert, zij

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

bescherming in de vreemdelingenwet aannemelijk heeft gemaakt.

2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen 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 afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.5. Het vaststellen van de identiteit en nationaliteit is een essentieel element in elke procedure. De

Raad stelt vast dat verzoekers volgende identiteitsdocumenten ingediend hebben: een Iraakse

identiteitskaart afgeleverd in 1973 op naam van verzoeker, een Iraakse identiteitskaart afgeleverd op 4

februari 2006 op naam van verzoeker, een identiteitskaart op naam van hun zoon afgeleverd op 4

februari 2006 en een nationaliteitsbewijs op naam van verzoeker. Uit de resultaten van het

echtheidsonderzoek, gevoerd door de Federale Politie, blijkt echter dat verzoekers identiteitskaart

afgeleverd op 4 februari 2006 en de identiteitskaart van zijn zoon vervalsingen betreffen en derhalve niet

kunnen aanvaard worden als authentieke bewijsstukken ter staving van hun identiteit en nationaliteit.

Verzoekers verweer dat hij dit document zelf uit eigen wil heeft ingediend, hij de Belgische overheden

dus nooit heeft willen bedriegen, hij na het vernemen van de bestreden beslissing van zijn broer

vernomen heeft dat hij de documenten niet via de administratie verkregen heeft, doch wel via een derde

waardoor hij de authenticiteit niet kon waarborgen en dat indien hij geweten had dat het valse

documenten betroffen, hij deze zeker niet had voorgelegd, is niet aanvaardbaar vermits deze blote

beweringen geen afbreuk doen aan de vaststellingen van de Federale Politie en niet overeenkomen met

verzoekers verklaringen afgelegd tijdens het gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen: “Hoe heeft uw zoon een IK gekregen? Toen mijn echtgenote in Tunesië

was is ze naar de Irakese ambassade gegaan om een en heeft ze een geboorteakte gevraagd en naar

mij opgestuurd. Ik heb de kaart dan verkregen; In welk jaar werd uw IK afgeleverd? Ik denk in 2006”.

(CGVS, p. 30) De Raad is dan ook van oordeel dat verzoekers op intentionele wijze proberen de

asielautoriteiten te misleiden met betrekking tot de nationaliteit(en) van verzoeker en hun zoon, geboren

in Tunesië. Immers uit de Tunesische nationaliteitswetgeving van 28 februari 1963, waarvan kopie is

toegevoegd aan het administratief dossier, is het kind dat geboren is in Tunesië uit een Tunesische

moeder en een vreemde vader een Tunesiër (artikel 6, 3.), zoals in casu het geval is. Derhalve is het
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ongeloofwaardig dat het kind van verzoekers de Iraakse nationaliteit zou hebben zoals zij beweren.

Daarenboven blijkt uit artikel 21 van voornoemde nationaliteitswetgeving dat ook verzoeker op vrij

eenvoudige wijze Tunesiër kan worden door naturalisatie. Deze vaststellingen zetten de

geloofwaardigheid van verzoekers hun vrees voor vervolging op de helling. Verzoekers leggen

weliswaar ten bewijze van de nationaliteit van verzoeker een Iraakse identiteitskaart van 1973 en een

nationaliteitsbewijs van 1982 neer doch dit verhinderd niet dat verzoeker, sinds 1999 gehuwd met een

Tunesische, de Tunesische nationaliteit kan hebben.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekster weliswaar beweert in 2008 naar Bagdad te zijn

teruggekeerd met hun zoon doch daarvan geen enkel begin van bewijs indient.

De medewerkingsplicht vereist dat de kandidaat-vluchteling zo gedetailleerd en correct mogelijk

informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, recente verblijfsplaatsen, leefwereld en asielrelaas.

De asielinstanties mogen derhalve van een kandidaat-vluchteling correcte verklaringen en waar mogelijk

documenten verwachten over diens plaats(en) van eerder verblijf en de door hem afgelegde reisroute.

Uit de verklaringen van zowel verzoeker als verzoekster blijkt dat zij reeds vóór hun vlucht naar Europa

in het bezit waren van een paspoort. Verzoeker verklaarde in april – mei 2008 een paspoort te hebben

aangevraagd om naar Syrië te reizen en aldaar zijn vrouw op te wachten die uit Tunesië kwam (CGVS,

gehoorverslag verzoeker p. 30-31) en ook verzoekster verklaarde een internationaal paspoort te hebben

gehad (CGVS, gehoorverslag verzoekster p. 11), hetgeen inderdaad vereist moet zijn geweest vermits

ze volgens haar verklaringen verschillende keren van Tunesië, via Syrië, naar Irak zou gereisd zijn.

Volgens verzoekers hun verklaringen werden deze documenten hen afgepakt door de smokkelaar.

Gelet echter op het feit dat verzoekers beiden in het bezit van een internationaal paspoort waren, stelt

de Raad zich de vraag waarom zij 30 000 dollar betaalden aan een smokkelaar, daarbij het risico lopen

om met een vals paspoort tegen de lamp te lopen terwijl zij op eigen houtje en op zeer eenvoudige wijze

naar Tunesië konden reizen. Dat een smokkelaar verzoekers hun originele paspoorten zou hebben

afgenomen, is dan ook zeer twijfelachtig. Het verweer dat verzoeker niet naar Tunesië wilde vluchten

omwille van de hoge werkloosheid aldaar, kan de Raad allerminst overtuigen, en staat haaks op

verzoekers hun beweerde vrees voor vervolging in Irak. Immers, dat verzoekers verkiezen naar een

totaal onbekend land te vluchten, daarvoor 30 000 dollar neertellen en het risico lopen om gesnapt te

worden met een vals paspoort terwijl zij in het bezit zijn van eigen paspoorten die hen zonder enig

probleem in veiligheid konden brengen in het thuisland van verzoekster ondermijnt verder de

geloofwaardigheid van de door verzoekers beweerde vervolgingsfeiten en de wijze waarop zij Irak

zouden zijn ontvlucht.

Verzoekers verklaren verder Europese paspoorten te hebben gekregen van de smokkelaar waarmee ze

vanuit Syrië, Damascus, het vliegtuig namen naar een onbekend land in Europa. Gelet op het feit dat

het algemeen geweten is dat op internationale luchthavens veelvuldige identiteitscontroles plaatsvinden

en dat de mogelijkheid bestaat om er grondig te worden ondervraagd over reisdocumenten en identiteit,

zeker bij vluchten uit niet-Schengenlanden die aankomen in de Schengenzone en dit telkens op

individuele basis, kan geen enkel geloof worden gehecht aan verzoeksters bewering niet de tijd te

hebben gehad om in het paspoort te kijken (CGVS, vragenlijst vraag 33). Gelet ook op het feit dat zowel

bij het opstijgen als het landen meermaals de vluchtgegevens worden omgeroepen, is het evenmin

geloofwaardig dat verzoekers niet weten welke bestemming hun vlucht had en dat ze niet kunnen

meedelen met welke vliegtuigmaatschappij ze gevlogen hebben. De Raad ziet ten dezen niet in hoe de

vaststelling dat zij op het Commissariaat-generaal niet gehoord werden over hun reisweg en dat de

desbetreffende motivering in de bestreden beslissing louter steunt op de bij de Dienst

Vreemdelingenzaken ingevulde vragenlijst, aan bovenstaande vaststellingen afbreuk kan doen, temeer

deze vaststellingen niet worden betwist in het verzoekschrift. Waar verzoekers opmerken dat de

argumenten uit de bestreden beslissing omtrent verzoekers hun reisweg waarschijnlijk als laatste

redmiddel op het einde van de beslissing werden toegevoegd, teneinde de rechtmatigheid ervan te

gronden en dat verzoeker zich in ieder geval niet goed kan inbeelden hoe het feit de naam van de

luchtvaartmaatschappij niet te kennen, het geheel van zijn verklaringen opnieuw in twijfel kan trekken,

wijst de Raad erop dat rekening dient gehouden te worden met het geheel van de motivering en niet met

de diverse onderdelen van de motivering op zich aangezien één onderdeel misschien niet voldoende

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

2.6. De Raad wijst erop dat de nood aan bescherming geboden door de voornoemde artikelen 48/3 en

48/4 van de vreemdelingenwet moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de

nationaliteit van de verzoekende partij of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze

vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te beoordelen indien de verzoeker de bescherming van dit land
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niet kan inroepen of indien hij geldige redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

Derhalve dient de nood aan bescherming in hoofde van verzoeker getoetst te worden ten aanzien van

Irak, eventueel Tunesië en de nood aan bescherming in hoofde van verzoekster getoetst te worden ten

aanzien van Tunesië, vermits iedere asielaanvraag individueel dient beoordeeld te worden.

2.6.1. Wat de nood aan internationale bescherming betreft in hoofde van verzoekster kan de Raad enkel

vaststellen dat verzoekster op geen enkel ogenblik een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingrechtelijke zin aannemelijk heeft gemaakt en evenmin dat er zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat, wanneer zij naar haar land van herkomst terugkeert, zij een reëel risico zou lopen

op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 § 2 van de vreemdelingenwet, vaststelling die door

verzoekers niet wordt betwist in het verzoekschrift. Het argument van verzoekers dat de tegenpartij de

familiale eenheid uiteraard moet respecteren wijzigt niets aan deze vaststelling. Bovendien merkt de

Raad op dat blijkens de informatie toegevoegd aan het administratief dossier, een buitenlandse

echtgenoot van een Tunesische vrouw of de buitenlander die vader is van Tunesische kinderen een

verblijfsvergunning kan verkrijgen voor een periode van twee jaar, een periode die telkens verlengd kan

worden, en dat bovendien eenieder die getrouwd is met een Tunesische vrouw genaturaliseerd kan

worden mits hij met zijn gezin in Tunesië verblijft.

2.6.2. Wat verzoeker betreft dient de Raad vast te stellen dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers vrees gedood te worden door zijn stam omdat die hem als een ongelovige zou

beschouwen. Gelet op de overheersende rol van religie in het Iraakse leven en mede gelet op

verzoekers eigen verklaringen dat het zeer moeilijk is om over religie te spreken in Irak, atheïsme in Irak

met de dood bestraft wordt, men zelfs al straft vanaf dat iemand onvoldoende religieus is en hij zijn hele

leven voorzichtig is geweest in Irak omdat het gevaarlijk is over religie te discussiëren (CGVS,

gehoorverslag verzoeker p. 3, 4 en 15), is het niet geloofwaardig dat verzoeker onomwonden zou stellen

dat religie de grootste oorzaak is van de huidige situatie in Irak. Dit geldt des te meer nu verzoeker

discussieerde met een lid van het Mehdi-leger die volgens zijn eigen verklaringen fanatiek religieus is.

Verzoeker tracht de ernst van de discussie en de betekenis van zijn discussiepartner te minimaliseren,

doch slaagt hier niet in. Dat de discussie voor hem volkomen onbetekenend en zonder risico was, deze

ontaard is omdat de Sheikh provocerende uitspraken gedaan had en hij zich vervolgens door zijn

gevoelens zou laten meeslepen hebben, is immers weinig aannemelijk aangezien uit verzoekers

verklaringen duidelijk blijkt dat hij op de hoogte was van de risico’s verbonden aan dergelijke

gesprekken. Dat het besluit van de commissaris-generaal, met name dat het onwaarschijnlijk is dat

verzoeker een onderhoud over godsdienst zou hebben gehad met de fanatieke Sheikh S., gebaseerd is

op een persoonlijke beoordeling, is dan ook niet ernstig aangezien verzoeker zelf aangegeven heeft

welke de risico’s aan apostasie verbonden zijn. Bovendien herhaalt de Raad dat de bestreden beslissing

moet gelezen worden als een geheel, waarbij bovenstaand motief in het licht van de andere motieven

moeten worden beschouwd.

Voorts stelt de Raad ook vast dat verzoeker, ondanks dat Sheikh S. familie zou zijn, de familieband,

noch de identiteit van zijn gesprekspartner kon toelichten. Verzoeker beweert thans dat hij de

interviewer wel een antwoord heeft gegeven over de familieband, met name dat hij een neef van de

ruimere familiekring was (neef in de derde graad), en dat de interviewer geacht heeft dat dit antwoord

voldoende was aangezien hij geen bijkomende uitleg heeft gevraagd, doch uit de lezing van het

gehoorverslag blijkt dat verzoeker een zeer ontwijkend antwoord gaf op de vraag hoe Sheikh S. familie

is: “Hij is van de grote familie. Je moet weten dat je daar iemand een neef kan noemen zelf al is hij de

derde neef van de tante of de grootvader, maar het is dan geen echte neef. Maar hij maakt deel uit van

de grote familie.” (CGVS, gehoorverslag verzoeker, p. 13). De toevoeging in het verzoekschrift, met

name dat de vader van Sheikh S. in werkelijkheid de neef van de moeder van verzoeker is, is een post-

factum verklaring die niet dienstig wordt aangevoerd. Verder strookt de bewering dat hij tijdens het

gehoor verklaarde dat hij zich de naam van Sheikh S. niet meer herinnerde, vermits hij het gehoor met

veel stress en angst beleefde, geenszins met het gehoorverslag waaruit blijkt dat verzoeker expliciet

ontkende zijn naam te kennen: “Ik ken zijn volledige naam niet, iedereen kent hem als S., Sheikh S”.

(CGVS, gehoorverslag verzoeker, p. 14). Bovendien wijst de Raad erop dat een zekere mate van stress

en angst inherent is aan elk interview, doch dat dit niet in de weg staat dat van een kandidaat-

vluchteling redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij op vragen over essentiële onderdelen van zijn

asielrelaas correct kan antwoorden. Dat zijn volledige naam S. A. A. is, is opnieuw een post-factum

verklaring waarmee de Raad geen rekening kan houden.

Gelet op het feit dat documenten die worden ingediend ter ondersteuning van een aangehaald relaas en

vervolgingsfeiten slechts in aanmerking kunnen worden genomen voor zover deze een coherent,
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plausibel en waarachtig relaas ondersteunen, kan voorts geen bewijswaarde worden gehecht aan het

attest van 22 december 2008 waarin wordt gesteld dat verzoeker als ongelovige mag gedood worden.

Met de bewering dat het attest het voorwerp moet uitmaken van een officieel en concreet onderzoek en

niet van een oppervlakkig onderzoek zoals dit werd gevoerd door de commissaris-generaal, blijkt

verzoeker ervan uit te gaan dat aan een voorgelegd document slechts bewijswaarde kan worden

ontzegd indien de valsheid of het niet-authentiek karakter ervan wordt aangetoond en gaat hij bijgevolg

voorbij aan het feit dat de commissaris-generaal, en derhalve ook de Raad, evenwel aan de

aangebrachte stukken ook bewijswaarde kunnen ontzeggen wanneer deze onvoldoende garanties op

het vlak van authenticiteit bieden. Dit geldt des te meer nu uit de bestreden beslissing blijkt dat met het

blote oog vastgesteld kan worden dat de stempels op het document ingescand zijn. Dat de “zegels

genumeriseerd” zouden zijn, blijkt nergens uit de bestreden beslissing, en met het verweer dat hij nooit

beweerd heeft dat het een officieel document was, weerlegt verzoeker geenszins dat de stempels op het

document ingescand zijn.

Gelet op wat voorafgaat, kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin van artikel 48/3 van

de vreemdelingenwet. Wanneer zoals in casu het asielrelaas niet geloofwaardig is, is er immers 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.

2.6.3. Wat de subsidiaire beschermingsstatus in hoofde van verzoeker betreft, herhaalt de Raad dat de

nood aan bescherming geboden door artikel 48/4 van de vreemdelingenwet moet getoetst worden ten

aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van de verzoekende partij of, voor staatlozen, van

de vroegere gewone verblijfplaats.

Het probleem van het bewijs van de nationaliteit van de asielzoeker stoot op moeilijkheden, zowel in

rechte als in feite. Het feit dat de Raad overeenkomstig de artikelen 144 en 145 van de Grondwet geen

rechtsmacht heeft om de nationaliteit van de asielzoeker te bepalen, noch om te beslissen welke

nationaliteit deze bezit, of hij er meerdere heeft dan wel of hij staatloze is, mag er niet toe leiden dat het

onderzoek naar de gegrondheid van een asielaanvraag onmogelijk wordt gemaakt.

In geval van twijfel komt het beide partijen toe de Raad zo precies en gedetailleerd mogelijk in te lichten

over het land ten aanzien van hetwelk het onderzoek van de beschermingsaanvraag dient te worden

uitgevoerd.

Gelet op het feit dat aan verzoekers afkomst uit Irak, meer in het bijzonder Bagdad, niet getwijfeld wordt,

dient in casu de nood aan internationale bescherming onder andere ten aanzien van zijn land van

nationaliteit beoordeeld te worden. De commissaris-generaal stelt in de bestreden beslissing dat: “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”. Echter, zo verzoeker in aanmerking

komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming ten aanzien van Irak dient te worden vastgesteld

dat niet kan worden nagegaan of verzoeker, als echtgenoot van een Tunesische vrouw met wie hij een

kind heeft dat in Tunesië werd geboren, daadwerkelijk nood heeft aan internationale bescherming omdat

verzoeker dit onderzoek zelf onmogelijk maakt door het voorleggen van twee valse Irakese

identiteitskaarten, gedagtekend 4 februari 2006, een ongeloofwaardig asielrelaas, een gebrek aan enig

begin van bewijs dat zijn echtgenote, verzoekster, en hun zoon naar Irak terugkeerden in 2008 nadat zij

in 2002 het land verlieten, verzoekers ongeloofwaardige verklaringen afleggen over hun beweerde

vertrek uit Irak in 2008, verzoekers hun paspoort waarmee zij reisden niet voorleggen terwijl zij daartoe

in de mogelijkheid moeten zijn vermits geen geloof wordt gehecht aan het relaas dat zij met een

smokkelaar zouden hebben gereisd die hun paspoorten heeft afgenomen, en het enige bewijs dat hij

aanbrengt in verband met zijn verblijf in Irak een tewerkstellingsattest is van 2005-2006 en enkele foto’s.

De Raad herhaalt dat niet kan worden uitgesloten dat verzoeker een verblijfsrechtelijk voordeel geniet in

Tunesië of zelfs het staatsburgerschap heeft waardoor de noodzaak aan het recht op subsidiaire

bescherming zou wegvallen (RvS nr. 202.357 van 25 maart 2010; 202.487 van 29 maart 2010). Dat

verzoeker enkele herkomstvragen met betrekking tot Irak zou beantwoord hebben, doet hieraan geen

afbreuk. Waar verzoeker tenslotte nog fotokopieën van foto’s bij zijn verzoekschrift voegt ter staving van

zijn herkomst, merkt de Raad op dat deze foto’s enkel afbeeldingen van verzoeker en andere personen

zijn, doch op geen enkele manier bewijzen dat verzoeker recent in Bagdad zou gewoond hebben. Dat

verzoeker twee dochters heeft die in Bagdad verblijven wijzigen niets aan het feit dat hij mogelijkerwijs

de Tunesische nationaliteit heeft hetgeen niet kan worden nagegaan vermits hij zijn paspoort niet

voorlegt, noch de geboorteakte van zijn kind.
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Verzoekers verschaffen met hun loutere beweringen in het verzoekschrift dat het onthaal van de Iraakse

vluchtelingen in Tunesië niet optimaal is, de Irakezen in Tunesië niet over al hun rechten beschikken en

“dat Tunesië van verre is het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens na te leven”, geen

duidelijkheid over verzoekers statuut in Tunesië, noch maken zij aannemelijk dat zij dit land hebben

verlaten hebben uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of wegens een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4

van dezelfde wet. In dit verband verwijst de Raad nog naar de richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004.

Overeenkomstig artikel 4 van hoofdstuk II (beoordeling van verzoeken om internationale bescherming)

"mogen (de lidstaten) van de verzoeker verlangen dat hij alle elementen ter staving van het verzoek om

internationale bescherming zo spoedig mogelijk indient", waarbij onder "elementen" wordt verstaan "de

verklaringen van de verzoeker en alle documentatie in het bezit van de verzoeker over zijn leeftijd,

achtergrond, ook die van relevante familieleden, identiteit, nationaliteit(en), land(en) en plaats(en) van

eerder verblijf (eigen onderlijning), eerdere asielverzoeken, reisroutes, identiteits- en reisdocumenten en

de redenen waarom een verzoek om internationale bescherming (wordt) ingediend. Het voordeel van de

twijfel kan slechts worden verleend wanneer is voldaan aan de volgende voorwaarden: "a) de verzoeker

heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven, b) alle relevante elementen waarover

de verzoeker beschikt zijn overgelegd, of er is een bevredigende verklaring gegeven omtrent het

ontbreken van andere relevante elementen, c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en

aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd met beschikbare informatie die relevant is voor zijn verzoeker,

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, tenzij

hij goede redenen kan geven waarom hij dit heeft nagelaten en e) vast is komen te staan dat de

verzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd. (…)”.

De Raad besluit dat de onmogelijkheid om de eventuele nood aan bescherming in hoofde van verzoeker

te beoordelen derhalve toe te schrijven is aan het doen en (na)laten van verzoekers zelf. Verzoekers

verhinderen zowel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als de Raad om

inzicht te krijgen in diverse essentiële of wezenlijke aspecten met betrekking tot hun profiel,

nationaliteit(en), voorgeschiedenis, levenswandel en levensomstandigheden. Immers, bij een jarenlang

verblijf in het buitenland valt niet uit te sluiten dat de asielzoeker in een derde land het

staatsburgerschap heeft waardoor de noodzaak aan het recht op subsidiaire bescherming in het Rijk

zou wegvallen (RvS 25 maart 2010, nr. 202.357; RvS 29 maart 2010, nr. 202.487).

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig augustus 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


