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nr. 51 405 van 22 november 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 13 september 2010

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

staatlozen van 24 augustus 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 7 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 november 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. HENDRICKX, loco advocaat

S. BUYSSE, en van attaché S. DUPONT, 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 10 juli 2007 en heeft zich dezelfde dag een eerste keer vluchteling verklaard. Op 26 februari 2008

nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 11 628 van 23

mei 2008 weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aan verzoeker de vluchtelingenstatus en

de subsidiaire beschermingsstatus.

1.2. Op 23 juni 2008 verklaarde verzoeker zich een tweede keer vluchteling. Op 2 juli 2008 nam de

gemachtigde van de Minister van Migratie- en Asielbeleid de beslissing houdende weigering tot in

overwegingname van een asielaanvraag.
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1.3. Op 8 juli 2008 verklaarde verzoeker zich een derde keer vluchteling. Op 17 oktober 2008 nam de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. 22 990 van 12

februari 2009 weigerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aan verzoeker de vluchtelingenstatus

en de subsidiaire beschermingsstatus.

1.4. Op 18 februari 2010 verklaarde verzoeker zich een vierde keer vluchteling. Op 25 februari 2010

nam de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid de beslissing houdende

weigering tot in overwegingname van een asielaanvraag.

1.5. Op 31 mei 2010 verklaarde verzoeker zich een vijfde keer vluchteling.

1.6. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 8 juni 2010

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 10 augustus 2010.

1.7. Op 24 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 25 augustus 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Armeens-orthodox christen, afkomstig van Zakho in Noord-Irak.

U diende op 10 juli 2007 een eerste asielaanvraag in. Op 26 februari 2008 nam het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) een beslissing van weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat uw beweerde vrees voor

vervolging niet geloofwaardig werd geacht. Op 11 maart 2008 ging u in beroep tegen deze beslissing bij

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Op 23 mei 2008 bevestigde de RVV

de weigeringsbeslissing van het CGVS.

Op 23 juni 2008 diende u een tweede asielaanvraag in. De Dienst Vreemdelingenzaken nam

uw asielaanvraag niet in overweging (bijlage 13quater, dd 2 juli 2008).

Op 8 juli 2008 diende u een derde asielaanvraag in. Op 17 oktober 2008 nam het CGVS een

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus omdat uw beweerde vrees voor vervolging andermaal niet geloofwaardig werd

geacht. Op 6 november 2008 ging u in beroep tegen deze beslissing bij de RVV. Op 12 februari 2009

bevestigde de RVV de weigeringsbeslissing van het CGVS.

Op 18 februari 2010 diende u een vierde asielaanvraag in. De Dienst Vreemdelingenzaken nam

uw asielaanvraag niet in overweging (bijlage 13quater, dd 25 februari 2010).

Op 31 mei 2010 diende u een vijfde asielaanvraag in. U baseerde zich hiervoor op dezelfde feiten als

de feiten van uw eerste asielaanvraag. U werkte in het hotel "Sipan" waar u zou zijn benaderd

door terroristen. Zij zouden van u geëist hebben dat u met hen zou samenwerken om ter plekke een

aanslag te plegen. Tijdens een confrontatie tussen de terroristen en uw vader zou deze laatste zijn

beschoten waardoor zijn linkervoet moest worden geamputeerd. Op 10 juni 2007 zou u door dezelfde

terroristen zijn ontvoerd. Opnieuw zou men u zwaar onder druk hebben gezet om een aanslag te plegen

op het hotel waar u werkte. Nadat men vervolgens met u had afgesproken om u drie dagen later

de explosieven te bezorgen, zou men u hebben vrijgelaten. Op 12 juni 2007 zou u vanuit Zakho,

via Istanbul (Turkije), naar België gereisd zijn waar u op 10 juli 2007 aankwam. Dezelfde dag vroeg u

asiel aan in België. U vervoegde hier uw zus Beyaz (OV. 4.987.845 en CG 00/24858B), die samen met

haar echtgenoot al in België vertoefde en werd geregulariseerd.

In het kader van uw vijfde asielaanvraag verklaarde u bijkomend dat uw vader in april 2010 door

de politie van Zakho werd opgeroepen om de mogelijke daders van de aanslag waarvan hij op 8 juni

2007 het slachtoffer was geworden, te identificeren. Uw vader herkende één van de daders waarna

deze laatste door de politie werd gearresteerd. Omstreeks dezelfde periode zou uw vader u hiervan op

de hoogte gebracht hebben. Hij zou u tevens hebben aangeraden terug te keren naar Irak, nu de dader

van de aanslag op hem was gearresteerd. U zou uw terugkeer naar Irak hebben voorbereid. Op 11 mei

2010 ontving u een telefoontje van uw moeder. Ze zou u al huilend hebben gemeld dat uw vader

door onbekenden was gedood. Ze zou geen verdere details hebben gegeven over de omstandigheden

van de moord op uw vader. Ze zou u wel nog hebben meegedeeld dat ze aangifte had gedaan van de

moord bij de politie en ook dat ze u de bewijsstukken zou opsturen. U legt ter staving van deze

asielaanvraag dan ook drie documenten neer in kopie.
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B. Motivering

Er dient door het CGVS te worden opgemerkt dat de hoedanigheid van vluchteling u niet kan

worden toegekend, dit omwille van onderstaande redenen.

U baseert uw vijfde asielaanvraag volledig op dezelfde feiten als uw eerste asielaanvraag en uw

derde asielaanvraag. Beide asielaanvragen werden evenwel afgewezen door het CGVS omdat

de geloofwaardigheid van uw verklaringen sterk in twijfel werd getrokken. De RVV volgde nadien

deze beslissingen. De bijkomende verklaringen die u naar aanleiding van uw vijfde asielaanvraag

aflegde, zijn niet van die aard om de conclusies naar aanleiding van uw eerste en derde asielaanvraag

te wijzigen. U blijft vooreerst verder bouwen op uw initieel relaas waarvan de feiten ongeloofwaardig

werden bevonden. Vervolgens legt u ook erg vage verklaringen af met betrekking tot de nieuwe

elementen die u nu aanhaalt, te weten de moord op uw vader. Zo verklaarde u dat u van uw moeder

telefonisch had vernomen dat onbekenden uw vader hadden doodgeschoten, maar buiten dit gegeven

op zich kon u er geen verdere details over geven. De omstandigheden waarin dit alles zou zijn gebeurd

blijven dan ook zeer onduidelijk. Zo kon u niet zeggen of uw vader door één of meerdere personen om

het leven is gebracht. Op de vraag of het dezelfde mensen waren geweest die destijds uw vader al ‘ns

hadden beschoten, antwoordde u dat u dit inderdaad sterk vermoedde maar kon u er geen uitsluitsel

over geven. U weet evenmin met wat voor wapen uw vader om het leven is gebracht, nochtans blijkt

deze informatie vermeld te staan in één van de documenten die u neerlegt. Verder weet u bijvoorbeeld

ook niet of, buiten uw moeder, uw jongere broertjes en zusjes getuige zijn geweest van het incident

(zie gehoorverslag CGVS, p. 3 en p. 4). Eerst zegt u in dit verband dat er ‘s nachts niemand thuis was,

terwijl u even later stelt dat zij waarschijnlijk lagen te slapen en u niet weet of zij wakker zijn

geworden tengevolge de schoten (zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Het feit dat u op al deze vragen niet

kan antwoorden, ondermijnt sterk de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Aangezien bovendien

uw oorspronkelijke problemen als weinig geloofwaardig werden beschouwd, zoals hierboven al

werd aangestipt, kan ook de waarachtigheid van deze nieuwe elementen in twijfel worden

getrokken aangezien al deze door u beweerde feiten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Ter staving van uw verklaringen in het kader van uw vijfde asielaanvraag legde u drie documenten

voor. Vooreerst betreffen het enkel kopieën en geen originelen zodat noch de herkomst noch de

authenticiteit van deze stukken kunnen worden nagegaan. Daarenboven is het opmerkelijk dat, toen u

werd gevraagd om de inhoud van deze drie documenten toe te lichten, u antwoordde dat u dit niet kon.

U liet enkel optekenen dat de drie documenten verband houden met het overlijden van uw vader. Ter

verklaring van uw totaal gebrek aan kennis terzake lichtte u toe dat u niet kan lezen en schrijven. Dan

nog is het wel zeer opvallend dat u, eventueel met behulp van een derde zoals bijvoorbeeld uw zus of

schoonbroer die al geruime tijd in België vertoeven, zich niet heeft vergewist van de inhoud van deze

documenten die volgens u uw vrees zouden moeten staven. Deze houding getuigt van weinig interesse

in wat er zich zou hebben voorgedaan. Bovendien is het erg opmerkelijk dat deze drie documenten in

het Arabisch zijn opgesteld hoewel ze zijn uitgegeven door Koerdische instanties. De verklaring die u

gaf, namelijk dat het niet ongebruikelijk is dat Koerdische instanties documenten in het Arabisch

opstellen, kan in dit geval niet overtuigen aangezien alle stukken in het Arabisch zijn opgesteld wat

binnen de “Koerdisch Autonome Regio” (waar Zakho deel van uitmaakt) toch uitzonderlijk is en de vraag

zich opdringt waarom dit als dusdanig is gebeurd (zie gehoorverslag CGVS, p. 3). Uit de vertaling door

het CGVS blijkt voorts dat de door u voorgelegde documenten waarvan u de precieze inhoud niet kent

de volgende zijn: een attest van de “Ashouri Kurdistan partij” (dd. 10 mei 2010), een proces-verbaal (dd.

10 mezi 2010) van de lokale politie van Zakho waarin uw moeder aangifte doet van de moord op uw

vader en tenslotte de overlijdensakte van uw vader (dd. 11 mei 2010). In verband met het attest van de

“Ashouri Kurdistan partij” dient te worden opgemerkt dat dit attest een gesolliciteerd karakter vertoont en

weinig bewijswaarde heeft. In verband met het proces-verbaal dient te worden opgemerkt dat ook dit

document enkel de verklaringen van uw moeder attesteert. Het overlijdensattest maakt geeft aan dat

de overledene is bezweken aan een hersenbloeding tengevolge een beschieting maar geeft geen

verdere informatie betreffende de omstandigheden die hiertoe hebben geleid (zie vertalingen,

toegevoegd aan de groene map van het administratief dossier). Deze door u voorgelegde kopieën zijn

aldus niet van die aard om bovenstaande vaststellingen in positieve zin te wijzigen.

Tot slot wenst het Commissariaat-generaal op te merken dat uit een analyse van de situatie in Irak

blijkt dat er op dit ogenblik in Noord-Irak geen reëel risico van ernstige schade in de zin van art. 48/4,

§2, c van de Vreemdelingenwet bestaat. Zoals blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan u een kopie in het administratief dossier aantreft, is de situatie op dit

ogenblik niet van die aard dat er voor burgers sprake kan zijn van een ernstige bedreiging van hun leven

of hun persoon als gevolg van veralgemeend, willekeurig geweld in het geval van een internationaal

of binnenlands gewapend conflict.
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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. Waar verzoeker van mening is dat, gelet op het feit dat er in gelijkaardige gevallen geen eenheid

van rechtspraak is vast te stellen tussen Franstalige en Nederlandstalige kamers, zijn zaak dient

behandeld te worden door de algemene vergadering, merkt de Raad op dat de wetgever in artikel 39/12

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) duidelijk omschreven heeft onder welke

omstandigheden een zaak kan verwezen worden naar de algemene vergadering en wie het initiatief

hiertoe kan nemen. De wet kent dit initiatief niet toe aan de partijen en bovendien licht verzoeker zijn

bewering niet toe als zou in gelijkaardige gevallen geen eenheid van rechtspraak vast te stellen zijn

tussen Franstalige en Nederlandstalige kamers.

2.2. 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 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (vluchtelingenverdrag), de artikelen 2, sub e) en 15, sub c) van de richtlijn 2004/83/EG

van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde

landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft,

en de inhoud van deze verleende bescherming, de artikelen 48/2, 48/3 en 62 van de vreemdelingenwet,

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

bestuurshandelingen, minstens de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering, de algemene

rechtsbeginselen en beginselen van behoorlijk bestuur, meer specifiek de rechten van verdediging en

de zorgvuldigheidsverplichting, de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), en de manifeste beoordelingsfout, voert

verzoeker aan niet akkoord te kunnen gaan met de verwerping van zijn asielverzoek aangezien hij er

omwille van zijn uitgebreide persoonlijke ervaring alsook de hedendaagse situatie in zijn land, van

overtuigd is dat zijn leven in gevaar is. Verzoeker merkt op een omstandig relaas te hebben gegeven en

voldaan te hebben aan de bewijslast vermits er nergens in zijn dossier sprake is van tegenstrijdigheden

of incoherenties, hij een duidelijke probleem heeft, het niet ongebruikelijk is dat de voorgelegde

documenten niet in het Koerdisch zijn opgesteld, de verklaringen van zijn moeder geobjectiveerd zijn

door het PV, en de overlijdensakte tekenend is. Verzoeker herhaalt dat de weigeringsbeslissing niet

afdoende gemotiveerd is en argumenteert met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus dat het

niet noodzakelijk is dat een persoon specifiek dient te worden geviseerd om redenen die te maken

hebben met zijn persoonlijke omstandigheden aangezien bij wijze van uitzondering dergelijke bedreiging

wordt geacht aanwezig te zijn bij willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict, en er door

de Raad ook controle dient gedaan te worden naar artikel 2 en 3 van het EVRM, en dat er anders over

oordelen een schending zou uitmaken van artikel 6 van het EVRM dat in asielzaken wel degelijk van

toepassing is.

Bij het verzoekschrift worden geen bijkomende documenten gevoegd.

2.3. Zo verzoeker meent dat zijn rechten van verdediging werden geschonden, wijst de Raad erop dat

de procedure voor de commissaris-generaal geen jurisdictionele procedure is, maar een administratieve

procedure en de verplichting om de rechten van verdediging na te leven, behoudens andersluidend

voorschrift, enkel geldt in tuchtzaken. Verzoeker licht overigens niet toe op welke wijze zijn rechten van

verdediging niet zouden zijn gerespecteerd.

2.4. Uit de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing blijkt dat verzoekers asielaanvraag niet werd

geweigerd omdat ze geen verband houdt met de criteria van het vluchtelingenverdrag doch wel omdat

(i) hij erg vage verklaringen aflegt met betrekking tot de nieuwe elementen die hij aanhaalt, (ii) zijn

oorspronkelijke problemen reeds als weinig geloofwaardig werden beschouwd hetgeen de

waarachtigheid van de nieuwe elementen in twijfel trekt aangezien al deze beweerde feiten

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, (iii) de nieuw voorgelegde documenten slechts kopieën en

geen originelen betreffen zodat noch de herkomst noch de authenticiteit ervan kan worden nagegaan,

(iv) hij de inhoud van deze documenten niet kan toelichten, (v) het opmerkelijk is dat deze documenten

in het Arabisch zijn opgesteld hoewel ze zijn uitgegeven door Koerdische instanties, (vi) het attest van

de “Ashkouri Kurdistan partij” een gesolliciteerd karakter vertoont en weinig bewijswaarde heeft, (vii) het
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proces-verbaal enkel de verklaringen van zijn moeder attesteert, (viii) het overlijdensattest aangeeft dat

de overledene is bezweken aan een hersenbloeding ten gevolge van een beschieting maar geen

verdere informatie geeft betreffende de omstandigheden die hiertoe hebben geleid, en (ix) uit een

analyse van de situatie in Irak blijkt dat er op dit ogenblik in Noord-Irak geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet bestaat. Gelet op bovenstaande

motieven kan verzoeker bezwaarlijk voorhouden dat de beslissing van de commissaris-generaal niet

expliciet noch impliciet vaststelt dat de door verzoeker gegeven aanwijzingen van een gegronde

vervolgingsvrees niet ernstig zijn.

2.5. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke

elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke

elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het 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 verzoeker te beoordelen. De

verklaringen van de kandidaat-vluchteling 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 verklaringen moeten plausibel zijn en

niet in strijd met algemeen bekende feiten. 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).

2.6. De Raad stelt vast dat verzoekers vijfde asielaanvraag gesteund is op elementen die reeds in het

kader van zijn eerste en derde asielaanvraag ten gronde werden beoordeeld. In ’s Raads arrest nr. 11

628 (eerste AA) en nr. 22 990 (derde AA) oordeelde de Raad dat er geen geloof kan worden gehecht

aan verzoekers voorgehouden asielrelaas, met name de vrees voor vervolging vanwege terroristen die

verzoeker dwongen een aanslag te plegen. Verzoeker heeft alle beroepsmogelijkheden met betrekking

tot zijn vorige asielaanvragen uitgeput en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is niet bevoegd om

naar aanleiding van de beoordeling van de vijfde asielaanvraag, de beslissing met betrekking tot zijn

eerdere asielaanvragen nogmaals te beoordelen. De bevoegdheid van de Raad is bijgevolg in dit geval

beperkt tot de beoordeling van de in de vijfde asielaanvraag nieuw aangehaalde elementen.

Thans voert verzoeker als nieuw element aan dat zijn vader werd vermoord nadat hij één van de daders

van de aanslag op hem had geïdentificeerd. Ter staving van zijn vijfde asielaanvraag legt verzoeker

volgende documenten neer: een attest van de “Ashkouri Kurdistan partij”, een proces-verbaal van de

aangifte door zijn moeder van de moord op zijn vader en het overlijdensattest van zijn vader.

2.7. De Raad leest in de bestreden beslissing dat verzoekers verklaringen omtrent de nieuw

aangehaalde elementen bijzonder vaag en, in tegenstelling tot wat verzoeker voorhoudt, bij momenten

ook tegenstrijdig zijn: “Vervolgens legt u ook erg vage verklaringen af met betrekking tot de nieuwe

elementen die u nu aanhaalt, te weten de moord op uw vader. Zo verklaarde u dat u van uw moeder

telefonisch had vernomen dat onbekenden uw vader hadden doodgeschoten, maar buiten dit gegeven

op zich kon u er geen verdere details over geven. De omstandigheden waarin dit alles zou zijn gebeurd

blijven dan ook zeer onduidelijk. Zo kon u niet zeggen of uw vader door één of meerdere personen om

het leven is gebracht. Op de vraag of het dezelfde mensen waren geweest die destijds uw vader al ‘ns

hadden beschoten, antwoordde u dat u dit inderdaad sterk vermoedde maar kon u er geen uitsluitsel

over geven. U weet evenmin met wat voor wapen uw vader om het leven is gebracht, nochtans blijkt

deze informatie vermeld te staan in één van de documenten die u neerlegt. Verder weet u bijvoorbeeld

ook niet of, buiten uw moeder, uw jongere broertjes en zusjes getuige zijn geweest van het incident

(zie gehoorverslag CGVS, p. 3 en p. 4). Eerst zegt u in dit verband dat er ‘s nachts niemand thuis was,

terwijl u even later stelt dat zij waarschijnlijk lagen te slapen en u niet weet of zij wakker zijn

geworden tengevolge de schoten (zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Het feit dat u op al deze vragen niet

kan antwoorden, ondermijnt sterk de geloofwaardigheid van uw verklaringen.”. Deze pertinente

motieven worden door verzoeker nergens weerlegd en blijven derhalve overeind.

Verzoeker betwist in zijn verzoekschrift geen originele documenten te hebben neergelegd en herhaalt dit

ter terechtzitting. De Raad stelt echter vast dat uit de inventaris van de voorgelegde stukken

(administratief dossier, stuk 12) duidelijk blijkt dat verzoeker fotokopieën neerlegde en dat de originele

stukken niet werden gezien. Derhalve stelt de commissaris-generaal terecht dat van (foto)kopieën “noch

de herkomst noch de authenticiteit van deze stukken kunnen worden nagegaan”.
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Zo verzoeker nog stelt dat het niet ongebruikelijk is dat documenten (binnen de Koerdisch Autonome

Regio) niet in het Koerdisch maar Arabisch zijn opgesteld, wijst de Raad erop dat indien verzoekers

moeder aangifte van de moord zou hebben gedaan bij de Koerdische politie, zij dit wel in haar taal zou

hebben gedaan, en niet in het Arabisch en de politie dan ook geen PV zou opstellen in een andere taal.

De overige terechte motieven van de bestreden beslissing worden niet weerlegd en blijven dan ook

gehandhaafd, met name dat de vaststelling dat verzoeker de door hem nieuw voorgelegde documenten

niet kan toelichten omdat hij niet zou kunnen lezen en hij ook geen beroep deed op de hulp van anderen

om zich te vergewissen van de inhoud van de documenten blijk geeft van weinig interesse in wat er zich

zou hebben voorgedaan, en dat het attest van de “Ashkouri Kurdistan partij” een gesolliciteerd karakter

heeft en weinig bewijswaarde heeft.

Waar verzoeker nog opmerkt dat hij er niet alleen op basis van zijn uitgebreide persoonlijke ervaring van

overtuigd is dat zijn leven in gevaar is, maar ook uit de hedendaagse situatie blijkt hoe in zijn land nog

ernstige misbruiken bestaan, benadrukt de Raad dat een verwijzing naar een algemene situatie in het

land van herkomst niet volstaat om aan te tonen dat een kandidaat-vluchteling in zijn land van herkomst

werkelijk wordt bedreigd en vervolgd, maar dat deze vrees voor vervolging in concreto dient te worden

aangetoond, hetgeen verzoeker in casu niet heeft gedaan.

2.8. Gelet op wat voorafgaat, kan verzoeker bezwaarlijk beweren een omstandig relaas te hebben

gegeven en aan de bewijslast te hebben voldaan. Verzoeker slaagde er niet in om aan de hand van zijn

nieuw voorgelegde elementen de appreciatie uit ’s Raads arresten nr. 11 628 en 22 990 om te buigen

zodat in zijn hoofde dan ook geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2), van het

vluchtelingenverdrag of artikel 48/3 van de vreemdelingenwet in aanmerking kan worden genomen.

2.9. 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), stemmen de artikelen 2 en 3 EVRM inhoudelijk

overeen met de artikelen 48/4, §2, a) en b) van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt

getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit doodstraf of

executie, en foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ

C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De Raad benadrukt dat artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, dat de omzetting naar Belgisch recht is

van de richtlijn 2004/83EG van 29 april 2004, de subsidiaire bescherming toekent aan de vreemdeling

ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar

zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade. Overeenkomstig artikel 15 van

deze richtlijn bestaat ernstige schade uit: “a) doodstraf of executie; of b) foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst; of: c) ernstige en

individuele bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”. Elke aanvraag voor subsidiaire

bescherming moet hierbij individueel worden onderzocht, waarbij de aanvrager op een voldoende

concrete manier dient aan te tonen dat hij een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Voor zover hij

zich zou beroepen op de elementen die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas, met name zijn

vrees voor vervolging vanwege enkele terroristen, dient te worden opgemerkt dat reeds in ’s Raad

arresten nr. 11 628 en 22 990, en ook naar aanleiding van bovenstaand onderzoek werd besloten tot de

ongeloofwaardigheid van het voorgehouden feitenrelaas. Bijgevolg kan verzoeker zich niet baseren op

de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om aannemelijk te maken dat hij in geval van

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verder leest de Raad in de bestreden beslissing: “dat uit een analyse van de situatie in Irak blijkt dat er

op dit ogenblik in Noord-Irak geen reëel risico van ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet bestaat. Zoals blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt

en waarvan u een kopie in het administratief dossier aantreft, is de situatie op dit ogenblik niet van die

aard dat er voor burgers sprake kan zijn van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als

gevolg van veralgemeend, willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict.” en de Raad stelt vast dat verzoeker deze conclusie met geen enkel concreet

argument weerlegt.
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Verzoeker verwijst weliswaar “naar bovenstaande duidelijk recente Mensenrechtenrapporten van

algemene bekendheid en in een toegankelijke taal voor juristen”, doch in deze dient vastgesteld te

worden dat de datum van deze recente rapporten niet wordt vermeld en dat bij nazicht blijkt dat geen

enkel rapport werd toegevoegd aan het verzoekschrift, die de informatie in het administratief dossier en

de conclusie die de commissaris-generaal daaruit trekt, weerlegt.

In hoofde van verzoeker kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet worden in aanmerking genomen.

Volledigheidshalve merkt de Raad op dat in het kader van huidig beroep enkel uitspraak kan worden

gedaan over het vluchtelingenstatuut en de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, en niet

over de “uitzetting”, waaronder een eventuele maatregel tot gedwongen terugkeer.

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

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

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

Commissariaat-generaal werd gehoord en de Raad stelt 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 is tewerk gegaan, kan derhalve niet

worden bijgetreden.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 tweeëntwintig november 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


