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nr. 47 820 van 3 september 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 25 augustus 2010 heeft

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

10 augustus 2010.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 31 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 september

2010.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. WERNIERS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché P. VERBEKE, 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 16 juli 2010 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 23 juli

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 3 augustus 2010.

1.3. Op 10 augustus 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 dezelfde dag per drager betekend.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Iraakse nationaliteit en bent u op 30 december 1988 geboren

in Nasiriyah in de provincie Thi Qar. U bent een sjiiet van Arabische origine. Uw vader zou werkzaam

zijn als aqid (kolonel) bij de inlichtingendienst van de lokale politie in Nasiriyah. Omdat u niet akkoord

was met het tweede huwelijk van uw vader en omdat u zelf gehuwd was zou u één à anderhalf jaar

geleden verhuisd zijn naar een woning niet ver gelegen van het huis van uw vader. Daar verbleef u

samen met uw echtgenote en uw moeder. Uw zus A.(…) A.(…) S.(…) (O.V. 6.658.278) en uw broer

S.(…), die eveneens werkzaam zou zijn bij de inlichtingendienst, zouden soms nog op bezoek komen.

Eind 2009 zou uw vader een lid van de El Juaber clan hebben gearresteerd en overgebracht hebben

naar Bagdad. Hierna zouden leden van deze clan uw vader bedreigd hebben. Ze dreigden ermee om

zijn zoon te doden. Ze zouden u één maal in uw zaak hebben bezocht. Daarom besliste uw vader dat u

naar Syrië of Iran moest gaan. U vertrok naar Iran waar u twintig dagen verbleef. Hierna keerde u

gewoon terug naar Nasiriyah. Op 1 februari 2010 zou u ontvoerd zijn geweest door leden van de El

Juaber clan. U werd één nacht vastgehouden op een plek buiten Nasiriyah. Omdat uw vader dreigde dat

hij de leden van de El Juaber clan zou arresteren en dankzij de bemiddeling van de ouderen van uw

clan werd u de volgende dag reeds vrijgelaten en was het probleem opgelost. Doordat u echter niet

meer bij uw vader woonde kon u geen beroep meer doen op zijn bewakers en voelde u zich onveilig. Na

uw vrijlating ging u opnieuw naar Iran waar u anderhalve of twee maanden verbleef. Hierna keerde u

weer terug naar Irak. Op 2 of 3 juli 2010 reisde u naar Teheran. Daar verbleef u een tweetal weken

alvorens samen met uw zus A.(…) op 16 juli 2010 per vliegtuig naar België te reizen.

Ter staving van uw asiel aanvraag legt u kopies voor van volgende documenten: uw identiteitskaart

en nationaliteitsbewijs, het nationaliteitsbewijs van uw echtgenote, de woonstkaart van uw vader,

een werkbadge van uw vader, een werkbadge van uw broer S.(…) en een vals Frans paspoort waarmee

u naar België reisde.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat na een grondige analyse van uw asielaanvraag door het CGVS u

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

voor persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie van

Genève of dat u een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming en dit omwille van de hierop volgende redenen.

Uw leven zou in gevaar zijn omwille van het werk van uw vader en broer. Omdat u niet meer bij

uw vader kon wonen omdat u ruzie met hem had over zijn tweede huwelijk en omdat u ondertussen

zelf gehuwd zou zijn kon u bovendien geen beroep meer doen op zijn bewakingsdienst. Ook de vrees

die uw zus inroept is gebaseerd op het werk van uw vader en uw broer.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u en uw zus in de loop van uw asielprocedure

incoherente verklaringen hebben afgelegd waardoor ernstige twijfels rijzen omtrent de

geloofwaardigheid van uw ingeroepen vluchtmotieven. Zo verklaart u eerst dat u voor februari 2010

nooit persoonlijk bedreigd zou zijn of problemen heeft gehad (CGVS A.(…), p.9, 12). Pas nadat u

geconfronteerd werd met het feit dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaard had dat u

twee maal bedreigd werd, maakt u melding van een éénmalige bedreiging in uw café. Toen de Juaber

familie twee maal naar het huis van uw vader kwam om hem te bedreigen, zouden ze ook één maal

naar uw zaak zijn gekomen (CGVS p.15). Gevraagd waarom u dit niet eerder had gezegd, kan u geen

afdoende verklaringen geven en antwoordt u slechts zeer vaag dat u had gezegd dat wanneer uw vader

bedreigd werd dat u dan ook in gevaar zou zijn (CGVS A.(…), p.15). Het feit dat u uw verklaringen op

dergelijke wijze aanpast, doet ernstige twijfels rijzen over de oprechtheid van uw verklaringen.

Vervolgens dient er vastgesteld te worden dat er een groot aantal discrepanties bestaan tussen

de verklaringen van uzelf en die van uw zuster A.(…). Deze discrepanties hebben betrekking

op essentiële elementen uit uw relaas en zijn bovendien zo flagrant dat uw algemene geloofwaardigheid

en de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het bijzonder ernstig ondermijnd worden. Zo verklaart u

dat u de laatste 18 maanden samen met uw moeder en echtgenote woonde en dat uw broer en zus af

en toe op bezoek kwamen. Uw zus A.(…) zou in Basra wonen met haar echtgenoot. Uw broer S.(…) en

uw twee jongere broers H.(…) en S.(…) zouden nog bij uw vader wonen (CGVS A.(…), p.2, 3, 18).

Het is echter zeer bevreemdend dat uw zus verklaart dat zij het laatste twee jaar samen met u en

uw echtgenote, jullie moeder, jullie zus D.(…) en jullie twee broers H.(…) en S.(…) in hetzelfde huis

in Nasiriyah zou hebben gewoond. Ze zou slechts soms voor een korte periode in Basra hebben

verbleven (CGVS A.(…), p.2).

Verder zou u volgens uw verklaringen een geschil hebben met uw vader omwille van zijn

tweede huwelijk (CGVS A.(…), p.3). Volgens uw zus zou dit geschil echter te maken hebben met het feit
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dat u niet hetzelfde werk wilde uitoefenen als uw vader en broer (CGVS A.(…), p.17). U

beweert eveneens dat u geen contact meer zou hebben met uw vader omwille van de ruzie (CGVS

A.(…), p.4). Volgens uw zus hebt u echter wel nog contact met uw vader (CGVS A.(…), p.17,

18). Dergelijke discrepanties in jullie verklaringen ondermijnen verder de geloofwaardigheid van

jullie vluchtrelaas.

Ook over uw voorgehouden ontvoering leggen jullie zeer uiteenlopende verklaringen af. Zo zou u op

1 februari 2010 ontvoerd zijn geweest door leden van de el Juaber clan omdat uw vader één van

hen gearresteerd had. U zou zijn vrijgelaten na het dreigement van uw vader dat hij iedereen van de

stam zou arresteren en bemiddeling van uw clan (CGVS A.(…), p. 9, 10, 11, 17). Volgens uw zus zou

u echter ontvoerd zijn om financiële redenen. Ze heeft geen idee wie de daders zouden zijn. U zou

pas zijn vrijgelaten nadat er losgeld werd betaald. (CGVS A.(…), p.9, 12, 15, 17, 18). Dit laatste

komt helemaal niet overeen met uw verklaringen waarin u stelt dat de ontvoerders, door de bemiddeling

van de stammen, eigenlijk aan u moesten betalen om geleden schade te vergoeden (CGVS A.(…),

p.17). Temeer daar ook uw zus verklaart te zijn gevlucht omwille van het werk van uw vader, mag

men verwachten dat jullie hieromtrent op een meer coherente wijze verklaringen zouden afleggen.

Ook over uw verblijfplaatsen na uw ontvoering, lopen jullie verklaringen uiteen . Zo blijkt uit

uw verklaringen dat u na uw ontvoering niet veel in Nasiriyah gebleven bent . U zou eerst enkele

dagen naar Najaf gegaan zijn, dan naar Iran voor anderhalve à twee maanden en vervolgens hier en

daar verbleven hebben in Irak. U zou maar een maand of zo in Nasiriya hebben verbleven (CGVS

A.(…), p. 10, 11, 18). Volgens uw zus zat u na uw ontvoering echter meestal gewoon depressief thuis

in Nasiriyah (CGVS A.(…), p.18). Dergelijke uiteenlopende verklaringen over uw ontvoering en

de gebeurtenissen nadien, doen ernstige twijfels rijzen over de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas.

Tot slot is het bijzonder bevreemdend dat uw zus verklaart dat zij en jullie broer S.(…) meerdere

malen zijn beschoten en dat er een bom is ontploft aan het huis van uw vader terwijl u hier geen

enkele melding van maakt. (CGVS A.(…), p. 9, 13, 14, 15). Op de vraag of uw zus persoonlijke

problemen heeft gehad, antwoordt u ontkennend. U vermeldt alleen dat ze bang is dat haar kinderen

iets zou overkomen omwille van de situatie in Irak (CG A.(…), p.18). Met betrekking tot uw vader haalt

u alleen aan dat hij één maal telefonisch werd bedreigd en dat dezelfde persoon éénmaal naar zijn

huis kwam (CGVS A.(…), p.15).

Wat er ook van zij, er dient te worden opgemerkt dat u onvoldoende zwaarwichtige aanwijzingen

heeft aangebracht, waaruit blijkt dat u een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie hoeft te koesteren. Zo blijkt echter dat u vóór 2010 nooit problemen zou

gekend hebben door het werk van uw vader (CGVS A.(…), p. 9, 12). Dit terwijl hij reeds sinds 2005

werkzaam was voor deze inlichtingendienst (CGVS A.(…), p. 2, 4). U zou begin 2010 één maal in uw

zaak bezocht zijn geweest door de leden van de El Juaber clan. Na de dreigementen van de leden van

de El Juaber clan besliste u om naar Iran te gaan. U bleef echter maar twintig dagen en keerde

daarna gewoon terug naar Nasiriya, de plaats waar uw leven in gevaar zou zijn (CGVS A.(…), p. 9, 15).

Op 1 februari 2010 zou u dan ontvoerd zijn geweest. Na één nacht werd u blijkbaar weer vrijgelaten

(CGVS A.(…), p.10). Zoals u zelf herhaaldelijk verklaart waren alle problemen toen opgelost

(CGVS A.(…), p. 13). Na deze ontvoering zou u geen enkel probleem meer gekend hebben hoewel u

nog steeds in Nasiriyah verbleven zou hebben. Ook uw vader of broer zouden na deze

voorgehouden ontvoering geen enkel probleem meer gekend hebben (CGVS A.(…), p. 11, 12, 14). U

geeft aan dat u zich onveilig voelt omdat u niet meer in het bewaakte huis van uw vader zou kunnen

wonen. Omdat u ruzie zou hebben met uw vader omwille van zijn tweede huwelijk zou u niet meer bij uw

vader willen wonen. Omdat het huis te klein zou zijn zou u niet meer bij uw vader kunnen wonen (CGVS

A.(…), p. 13). Dit gevoel van onveiligheid is op zich echter geen voldoende aanwijzing dat u

daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie hoeft te

koesteren. Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging volstaat echter niet om de

vluchtelingenstatus te verwerven. U dient deze vrees nog steeds aannemelijk te maken, wat hier niet het

geval is, daar uw vrees voor vervolging eerder gebaseerd is op veronderstellingen dan op concrete

feiten.

Bovenstaande elementen laten het CGVS niet toe te concluderen dat u in Irak een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie hoeft te koesteren.

Naast de toekenning van een beschermingsstatus op individuele gronden, kan een Iraakse

asielzoeker door het CGVS ook een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de algemene situatie

in zijn regio van herkomst. Asielzoekers uit Centraal-Irak krijgen de subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 § 2 c Vw. toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio; dit indien zij hun
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reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken. De subsidiaire

beschermingsstatus wordt bijgevolg niet aan elke Irakees toegekend.

Uit grondige en uitgebreide research en op basis van een analyse van de beschikbare

en geraadpleegde bronnen en literatuur door CEDOCA blijkt enerzijds dat de algemene

veiligheidssituatie voor burgers in Irak sinds 2008 opmerkelijk is verbeterd en anderzijds dat deze

veiligheidssituatie regionaal erg verschillend is (zie bijgevoegde SRB inzake “Irak - Actuele

veiligheidssituatie in Centraal en Zuid-Irak" dd. 20 mei 2010). De daling van het aantal

burgerslachtoffers, een trend die zich vooral heel duidelijk vanaf mei 2008 aftekende (ogenblik waarop

een akkoord werd bereikt tussen het Mehdi-leger en de Iraakse overheid), bleef doorgaan in 2009. In

2010 was het aantal veiligheidsincidenten over heel het Iraakse grondgebied in de periode vlak voor de

verkiezingen op haar laagste peil sinds vijf jaar en dit ondanks de verhoogde politieke spanning en een

aantal belangrijke bomaanslagen onder andere in Baghdad in de aanloop naar de

parlementsverkiezingen van maart. Na de verkiezingen zorgde de politieke impasse wel voor grotere

onzekerheid en is het geweld vooral in de hoofdstad Baghdad en omgeving gestegen.

Het geweld in Irak neemt verschillende vormen aan. Het geweld werd in 2009 overwegend

veroorzaakt door bomaanslagen van diverse aard. Een tweede type van geweld dat heel vaak voorkomt

zijn beschietingen ('drive-by-shootings', schietpartijen tussen rivaliserende groepen of tussen

troepen/politie en opstandelingen). Daarnaast komen ook kidnapping, mortier- en raketaanvallen en de

vernietiging van infrastructuur regelmatig voor. De algemene veiligheidssituatie is verbeterd, maar de

geografische spreiding van het geweld en het daarbij behorende risico voor burgers is regionaal erg

verschillend. In de vijf Centraal-Iraakse provincies blijft de veiligheidssituatie voor burgers nog steeds

erg problematisch. In de zuidelijke provincies is de veiligheidssituatie echter sinds geruime tijd erg

verbeterd en is het aantal veiligheidsincidenten en aanslagen laag.

De situatie in de zuidelijke gebieden van Irak, waarvan Nasiriyah deel uitmaakt, is relatief stabiel.

In 2008 vonden daar geen noemenswaardige incidenten plaats. In het Zuiden is het

aantal burgerslachtoffers sinds midden 2008 erg gedaald. Ondanks de verbeterde veiligheidssituatie

doen sjiietische militante groepen in het Zuiden wel een poging om hun netwerken er terug op te

bouwen, wat blijkt uit aanslagen die er nog in beperkte mate plaatsvinden. Er zijn echter geen berichten

dat het aantal aanslagen opmerkelijk zou zijn gestegen in het Zuiden van Irak sinds januari 2010. Wel

werden er op 10 mei 2010 vermoedelijk door Al Qaeda een aantal gecoördineerde aanslagen gepleegd

waarvan enkele aanslagen in het Zuiden die gericht waren op sjiietische burgers. Toch hebben de

terreurgroepen die verantwoordelijk zijn voor deze aanslagen veel minder slagkracht dan in het verleden

en kan de globale veiligheidssituatie in het Zuiden nog steeds als relatief stabiel worden omschreven.

Ook UNHCR maakte reeds in april 2009 een duidelijk onderscheid tussen de veiligheidssituatie in de

vijf Centraal-Iraakse provincies en de zuidelijke provincies. UNHCR riep toen rekening houdend met

het reële risico op ernstige schade voor burgers in de context van het gewapend conflict nog steeds op

tot het automatisch bieden van complementaire vormen van bescherming aan Irakezen uit de

vijf Centraal-Iraakse provincies doch adviseerde voor Irakezen uit Zuid-Irak een beoordeling van het

risico op individuele basis (zie UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the international protection

needs of Iraqi asylum-seekers van april 2009, p.18 – p.21).

Uit een analyse van het asielbeleid van andere Europese landen blijkt overigens dat zij actueel

geen beschermingsstatus meer toekennen op basis van de algemene veiligheidssituatie in de

zuidelijke provincies van Irak en dat ze de asielaanvragen op individuele basis beoordelen.

U komt uit Nasiriyah in Thi-Qar, Zuid–Irak waar de algemene veiligheidssituatie relatief kalm is.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hoger

vermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers uit Nasiriyah actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden

van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het

kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers uit Nasiriyah aldus geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. Bovendien voert u zelf geen

elementen aan die zouden wijzen op een individueel risico in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet.

In hoofde van uw zus, A.(…) A.(…) S.(…), werd eveneens een beslissing tot weigering van de

status van vluchteling en tot weigering van de status van subsidiaire bescherming genomen. Een kopie

van deze beslissing is toegevoegd aan het dossier.

De kopies van documenten die u voorlegt ter staving kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen.

De identiteitskaart, het nationaliteitsbewijs en de woonstkaart zijn een aanwijzing voor uw identiteit

en herkomst maar doen geen uitspraak over de door u ingeroepen vluchtmotieven. De badges van
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uw vader en broer zijn slechts kopies. Gezien de makkelijke manipuleerbaarheid hebben kopies

geen objectieve bewijswaarde.

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. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift uitdrukkelijk vermeldt dat hij beroep

aantekent tegen de weigering van de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus en dat hij dit uitwerkt aan de hand van een aantal grieven waarin hij de motieven

van de bestreden beslissing aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt en deze poogt te verklaren of te

weerleggen. Derhalve blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker zich in deze beroept op de schending

van de materiële motiveringsplicht. Hij meent dat er wel degelijk een logica in zijn verhaal zit, dat hij

geen tegenstrijdigheden heeft verteld en uit zijn relaas blijkt dat in zijn hoofde wel degelijk een gegronde

vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève bestaat, minstens dat

hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald 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) en hij zich niet onder de bescherming van de Iraakse overheid kan

stellen aangezien deze hem niet voldoende kan beschermen.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) hij

incoherente verklaringen heeft afgelegd over het feit of hij voor februari 2010 al dan niet persoonlijk

werd bedreigd of problemen heeft gehad, (ii) flagrante discrepanties bestaan tussen zijn verklaringen en

deze van zijn zus A. betreffende 1) de woonplaats van diverse gezinsleden, waaronder verzoekers zus,

de laatste twee jaren voor hun komst naar België, 2) de reden van verzoekers geschil met zijn vader, 3)

de achterliggende reden van verzoekers voorgehouden ontvoering en 4) verzoekers verblijfplaatsen na

zijn ontvoering, (iii) verzoekers zus verklaart dat zij en haar broer S. meerdere malen zijn beschoten en

dat er een bom is ontploft aan het huis van hun vader terwijl verzoeker hiervan geen enkele melding

maakt en ontkennend antwoord op de vraag of zijn zus persoonlijke problemen heeft gehad en in dit

verband enkel vermeldde dat ze bang is dat haar kinderen iets zou overkomen omwille van de situatie in

Irak, (iv) hij hoe dan ook onvoldoende zwaarwichtige aanwijzingen heeft aangebracht waaruit blijkt dat

hij een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie hoeft te koesteren

aangezien hij uitdrukkelijk verklaart dat hij, zijn vader en zijn broer na zijn voorgehouden ontvoering

geen enkel probleem meer hebben gekend en hij weliswaar aangeeft dat hij zich onveilig voelt omdat hij

niet meer in het bewaakte huis van zijn vader zou kunnen wonen doch dit gevoel van onveiligheid op

zich geen voldoende aanwijzing is dat hij daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de vluchtelingenconventie dient te koesteren daar zijn vrees eerder gebaseerd is op

veronderstellingen dan op concrete feiten en (v) uit de aan het administratief dossier toegevoegde

informatie blijkt dat verzoeker op basis van de veiligheidssituatie in de zuidelijke gebieden van Irak,

waarvan Nasiriyah deel uitmaakt, niet in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus omdat er voor burgers uit Nasiriyah actueel geen risico bestaat om het slachtoffer

te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in

het kader van een gewapend conflict zodat er actueel voor burgers uit Nasiriyah geen reëel risico is op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, en verzoeker bovendien zelf

geen elementen aanvoert die zouden wijzen op een individueel risico in de zin van genoemd artikel.

2.3. Verzoeker bevestigt in zijn verzoekschrift dat er een aantal zaken in zijn verklaringen niet duidelijk

zijn. Hij verduidelijkt dat hij zelf nooit rechtstreeks werd bedreigd maar dat de personen die zijn vader

bedreigden wel naar zijn zaak zijn gekomen, zonder iets te doen of te zeggen. Gelet op de bedreigingen

die zijn vader en zijn broer ontvingen, wist verzoeker dat de bedreiging ook tegen hem gericht was, zij

het niet rechtstreeks aangezien tegen hem nooit iets werd gezegd.

De Raad stelt vast dat verzoeker hiermee simpelweg zijn verklaringen zoals afgelegd voor het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen herhaalt. De loutere bevestiging van
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één versie van de tegenstrijdige verklaringen is echter niet afdoende om de vastgestelde

tegenstrijdigheid te herstellen.

2.4. Betreffende de verblijfplaats van zijn zus A., stelt verzoeker dat zij officieel in de buurt van Basra

woonde. Maar aangezien haar echtgenoot niet altijd werk had, woonden ze soms bij de moeder in

Nasiriyah. De Raad stelt vast verzoeker in voorliggend verzoekschrift zijn verklaringen aanpast,

waarmee hij geen uitleg biedt voor de vastgestelde tegenstrijdigheid doch integendeel zijn

geloofwaardigheid bijkomend ondermijnt. Uit het gehoorverslag blijkt immers duidelijk dat verzoeker

meermaals expliciet verklaarde dat zijn zus in Basra woonde (administratief dossier, stuk 5, p. 2, p. 4 en

p. 18). Nergens maakte hij enige melding van het feit dat ze soms bij de moeder woonde, enkel dat ze

af en toe op bezoek kwam. Verzoekers zus verklaarde daarentegen de laatste twee jaar met verzoeker

en hun moeder in hetzelfde huis in Nasiriyah te hebben gewoond. Overigens kan verzoekers uitleg in

het verzoekschrift betreffende de woon-/verblijfplaats van zijn zus hoegenaamd geen verklaring bieden

voor het feit dat zijn zus beweerde dat ook de twee jongere broers H. en S. in datzelfde huis in Nasiriyah

woonden, terwijl deze broers volgens verzoeker bij zijn vader wonen (administratief dossier, stuk 5, p.

3).

2.5. Wat betreft de overige discrepanties tussen verzoekers verklaringen en deze van zijn zus,

benadrukt verzoeker dat hij de waarheid heeft gesproken en stelt hij dat zijn zus nogal in de war was

tijdens het interview. Dit blijkt volgens verzoeker ook duidelijk uit haar gehoorverslag waarin ze

verschillende data opgeeft voor haar huwelijk. Verzoeker voert aan dat zijn zus laaggeschoold is en

haar leven in het teken stond van haar kinderen. Zij leefde volgens verzoeker in haar eigen wereld en

was niet op de hoogte van de wereld buiten haar en de omstandigheden waarin haar vader en haar

broer zich bevonden. Verzoeker verduidelijkt verder dat hij inderdaad niet bij de inlichtingendienst wilde

werken omwille van het gevaar dat hij daar liep doch stelt dat de voornaamste reden van de onenigheid

met zijn vader diens tweede huwelijk was. Dit was volgens verzoeker iets persoonlijks en dan ook niet

alom bekend binnen de familie. Verzoeker stelt dat hij en zijn vader inderdaad nog praatten op

familiefeesten en dat zij na de ontvoering, via zijn broer S., wat meer contact hadden. Zijn vader stond

er overigens op dat hij Irak zou verlaten. Verzoeker benadrukt vervolgens nogmaals dat wat hij vertelt

de waarheid is en hij herhaalt dat er geen losgeld werd betaald voor de ontvoering. Er werd wel een

schadevergoeding aangeboden maar die werd geweigerd.

In de mate verzoeker de onderlinge tegenstrijdigheden tracht te verklaren door te stellen dat zijn zus in

de war was, zij laaggeschoold is en niet van alles op de hoogte is, kan hij geenszins overtuigen. Na

lezing van het gehoorverslag van verzoekers zus, concludeert de Raad immers dat zij, met uitzondering

van een aantal data, op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

duidelijk, goed te volgen relaas bracht waarbij zij de indruk gaf de gestelde vragen probleemloos te

begrijpen en deze ook meestal vlot beantwoordde. Ook ter terechtzitting stelt de Raad vast dat

verzoekers zus op een coherente en correcte wijze, met de bijstand van een tolk Arabisch, de nodige

toelichtingen kan geven over haar vluchtmotieven, zodat de onderlinge discrepanties in de verklaringen

niet te vergoelijken zijn door de bewering dat zij laaggeschoold is, in de war was, en niet van alles op de

hoogte is. Daarenboven kan zelfs van een persoon met een geringe opleiding redelijkerwijs worden

verwacht dat deze in staat is voldoende coherente en duidelijke informatie te verstrekken betreffende de

gebeurtenissen of feiten die de essentie van het asielrelaas uitmaken en die haar ertoe zouden hebben

gebracht haar land van herkomst te ontvluchten. Aangezien ook verzoekers zus aanhaalt Irak te zijn

ontvlucht omwille van het werk van haar vader, mag worden verwacht dat zij omtrent verzoekers

ontvoering, die verband zou houden met het werk van hun vader, correcte verklaringen zou kunnen

afleggen en dat zij tevens beter op de hoogte zou zijn van en meer toelichting zou kunnen geven over

het beroep van haar vader.

Voorts stelt de Raad vast dat verzoeker ook aangaande de reden van het geschil met zijn vader, een

nieuwe versie van de feiten geeft. Hij laat in het verzoekschrift immers uitschijnen dat hij niet alleen ruzie

had met zijn vader omwille van diens tweede huwelijk, wat wel de voornaamste reden van de

onenigheid was, maar tevens omwille van zijn beroepskeuze. Ook verklaart hij in het verzoekschrift

sinds zijn ontvoering weer te praten met zijn vader. Deze uitlatingen zijn niet te rijmen met wat verzoeker

verklaarde voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar hij op geen

enkel ogenblik melding maakte van het feit dat hij niet met zijn vader praatte omwille van zijn

beroepskeuze en hij expliciet verklaarde niet meer met zijn vader te praten sinds diens tweede huwelijk.
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Enkel op feestdagen zou hij nog goedendag gezegd hebben (administratief dossier, stuk 5, p. 4 en p.

16). Dat de rest van de familie, in het bijzonder verzoekers zus, niet op de hoogte zou zijn van de ware

toedracht van het geschil met zijn vader kan dan ook niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat

verzoeker en zijn zus hun relaas in het verzoekschrift op elkaar afstemmen, hetgeen de vaststellingen

van de commissaris-generaal niet kunnen ontkrachten.

2.6. De vaststellingen dat (i) verzoeker en zijn zus onderling tegenstrijdige verklaringen aflegden omtrent

verzoekers verblijfplaatsen na zijn ontvoering en (ii) verzoekers zus verklaart dat zij en haar broer S.

meerdere malen zijn beschoten en dat er een bom is ontploft aan het huis van hun vader terwijl

verzoeker hiervan geen enkele melding maakt en ontkennend antwoord op de vraag of zijn zus

persoonlijke problemen heeft gehad en in dit verband enkel vermeldde dat ze bang is dat haar kinderen

iets zou overkomen omwille van de situatie in Irak, worden in het verzoekschrift niet betwist noch

ontkracht zodat deze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

2.7. Gelet op wat voorafgaat, concludeert de Raad in navolging van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan het door verzoeker

opgediste relaas.

Wat er ook van zij, zelfs zo enig geloof zou worden gehecht aan de door verzoeker uiteengezette

vluchtmotieven – quod non – dient te worden vastgesteld dat hij onvoldoende zwaarwichtige

aanwijzingen aanbrengt waaruit blijkt dat hij een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

vluchtelingenconventie hoeft te koesteren. Immers, zoals terecht wordt aangehaald in de bestreden

beslissing zou hij voor 2010 nooit problemen hebben gekend door het werk van zijn vader, terwijl deze

nochtans reeds sinds 2005 werkzaam was voor de inlichtingendienst, zou hij begin 2010 slechts

éénmaal in zijn zaak bezocht zijn geweest door leden van de El Juaber clab, zou hij op 1 februari 2010

ontvoerd zijn geweest doch reeds na één nacht weer zijn vrijgelaten, waarna hij geen enkel probleem

meer zou hebben gekend. Verzoeker voert aan zijn land van herkomst te hebben verlaten omdat hij zich

onveilig voelt omdat hij niet meer in het bewaakte huis van zijn vader kan wonen doch zoals terecht

wordt opgemerkt door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is dit gevoel van

onveiligheid op zich geen voldoende aanwijzing dat verzoeker daadwerkelijk een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie dient te koesteren.

Ter staving van zijn gegronde vrees voor vervolging verwijst verzoeker in het verzoekschrift naar de aan

het administratief dossier gevoegde informatie van CEDOCA. Hieruit blijkt volgens verzoeker dat er

anno 2009 in Irak nog steeds 400 burgerslachtoffers per maand vallen, wat disproportioneel hoog is in

vergelijking met het aantal militaire slachtoffers. Verzoeker meent dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dit uit het oog lijkt te verliezen. Uit hetzelfde document blijkt dat het

geweld in Irak is gestoeld op zowel etnische, religieuze, politieke en criminele motieven. Slachtoffers van

het geweld zijn voornamelijk politici, staatsambtenaren en overheidsvertegenwoordigers. Verzoeker wijst

erop dat zijn vader voortdurend wordt bewaakt door lijfwachten omdat hij zo’n overheidsfunctie

waarneemt. Hijzelf geniet echter geen bescherming en is dus een makkelijke prooi voor diegenen die

zijn vader willen raken. Tot slot wijst verzoeker erop dat er blijkens dezelfde CEDOCA-informatie over

het algemeen geen binnenlands vluchtalternatief is.

Met de loutere verwijzing naar de toestand in het land van herkomst, toont verzoeker echter geen

persoonlijke vervolging in de zin van het Verdrag van Genève aan. De vrees voor vervolging dient

immers steeds in concreto worden aangetoond en verzoeker blijft hier, mede gelet op de

ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen, in gebreke. Verzoeker slaagt er dan ook niet in de

individualisering van zijn vrees aan te tonen. Wat betreft de opmerking dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen bepaalde zaken uit het CEDOCA-rapport uit het oog lijkt te

verliezen, kan verzoeker niet worden gevolgd. In de bestreden beslissing wordt duidelijk benadrukt dat

de algemene veiligheidssituatie verbeterd is maar de geografische spreiding van het geweld en het

daarbij behorende risico voor burgers regionaal erg verschillend is. In de vijf Centraal-Iraakse provincies

blijft de veiligheidssituatie voor burgers nog steeds erg problematisch terwijl de situatie in de zuidelijke

gebieden van Irak, waarvan Nasiriyah deel uitmaakt, redelijk stabiel is zodat er voor burgers uit

Nasiriyah actueel geen risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun

leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Op

grond van deze objectieve informatie over verzoekers land van herkomst, die in het verzoekschrift niet
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wordt weerlegd, gekoppeld aan het individueel asielrelaas, dat ongeloofwaardig werd bevonden, heeft

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terecht geconcludeerd dat verzoeker er

niet in slaagt een gegronde vrees voor persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de

vluchtelingenconventie aan te tonen en hij evenmin in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, hetgeen op

uitvoerige wijze wordt gemotiveerd in de bestreden beslissing. In de mate dat verzoeker voorhoudt dat

er voor hem geen binnenlands vluchtalternatief is en dit door de commissaris-generaal niet werd

onderzocht, wijst de Raad erop dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij een gegronde

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade loopt in Nasiriyah, zodat hij geen

binnenlands vluchtalternatief nodig heeft.

2.8. Waar verzoeker er ten slotte op wijst dat twee van zijn broers reeds in het buitenland als vluchteling

werden erkend, benadrukt de Raad dat elke asielaanvraag of vraag tot toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op individuele basis en aan de hand van de hiertoe in concreto aangevoerde

elementen dient te worden onderzocht zodat het loutere feit dat een twee van verzoekers broers als

vluchteling werden erkend op zich geen bewijs vormt van zijn hoedanigheid van vluchteling.

2.9. De bestreden beslissing wordt gedragen door afdoende en pertinente motieven die steun vinden in

het administratief dossier. Verzoeker weerlegt de door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen weerhouden motieven niet en hij voert geen concrete elementen aan die wijzen op het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

noch toont hij aan dat hij bij terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen.

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 drie september 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


