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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

 nr 60 van 15 juni 2007
                                              in de zaak X/ IVde kamer

In zake: X
  Gekozen woonplaats bij zijn advocaat X

  tegen:

  de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE  WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, van Iraakse nationaliteit, op 30 januari 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 15 januari 2007.

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.

Gelet op artikel 234, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 15 september 2006 tot
hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 12 maart 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
april 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. SOUDANT en
van attaché M. HUYGHE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het vluchtrelaas als volgt:
“Volgens uw verklaringen zou u de Irakese nationaliteit bezitten, van X origine zijn en
afkomstig zijn van X in de provincie X. Sinds 1994 zou u met uw familie in Zakho
hebben gewoond. U verklaart Irak te zijn ontvlucht tengevolge de problemen die u en uw
familie ondervonden met de X (Koerdische inlichtingendienst) nadat uw broer X (O.V.
5.423.937) in december 2002 Irak ontvluchtte en naar België kwam. De X zou u en uw
familie hebben lastiggevallen met de bedoeling de schuilplaats van uw broer te
achterhalen. Uw broer zou door de X gezocht zijn omdat hij kort voor zijn vertrek kritiek
had geuit op de Koerdische partijen. Na het vertrek van uw broer zou de X om de vier à
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vijf maanden bij jullie thuis in X zijn langs geweest en naar uw broer X hebben
gevraagd. In maart 2005 zou uw broer X door hen zijn meegenomen voor ondervraging.
Na enkele uren zou hij terug zijn vrijgelaten. In mei 2005 zou u door de X gedurende
enkele uren over uw broer zijn ondervraagd. Na de ondervraging zou u hebben mogen
beschikken. Toen uw broer X in februari een tweede keer gedurende enkele uren door de
X werd vastgehouden zouden u en uw broer bij uw oom, die tevens in X woonde, gaan
wonen zijn. Slechts af en toe zou u naar huis zijn teruggekeerd. Na de arrestatie van uw
broer X zou besloten zijn dat u Irak zou verlaten. Uw moeder zou contact hebben
opgenomen met de moeder van uw schoonzus X (O.V. 5.423.937) die na het vertrek
van uw broer bij haar ouders in X was blijven wonen, zodat jullie samen het land konden
verlaten. Uw broer X zou in Irak zijn gebleven omdat er onvoldoende geld was om jullie
beiden te laten vertrekken. U zou op 10 augustus 2006 in het gezelschap van uw
schoonzus Irak hebben verlaten en via Turkije naar België zijn gekomen. Op 30 augustus
2006 zou u in België zijn aangekomen. De volgende dag, op 31 augustus 2006, diende u
een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten. U was hierbij in het bezit van uw
identiteitskaart.”
De verzoekende partij betwist deze beschrijving niet.

2.1. De bestreden beslissing is als volgt gemotiveerd:
“Niettegenstaande aanvankelijk door de Commissaris-generaal een beslissing werd
genomen dat verder onderzoek van uw asielaanvraag noodzakelijk was, dient nu in de
fase van de gegrondheid te worden vastgesteld dat er niet langer elementen voorhanden
zijn die erop wijzen dat er voor u in uw land van herkomst een gegronde vrees voor
vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie zou bestaan. Aangezien uw
asielmotieven duidelijk blijken uit alle in het administratief dossier aanwezige stukken
acht de Commissaris-generaal het niet nodig u op te roepen voor gehoor.
Dient te worden opgemerkt dat de door u ingeroepen vluchtmotieven voortvloeien uit de
problemen die werden aangehaald door uw broer, X (O.V.5.423.937). Na zijn vertrek in
december 2002 zouden u en uw familie problemen hebben gekend met de X die op zoek
waren naar uw broer. U verklaart één keer, meer bepaald in mei 2005, door de X te zijn
aangehouden voor ondervraging.
Wat deze eenmalige aanhouding betreft moet worden opgemerkt dat u na enkele uren
mocht beschikken en uw aanhouding enkel te maken had met het feit dat ze de
schuilplaats van uw broer wilden achterhalen. Het loutere feit als zou u enkele uren zijn
ondervraagd over uw broer is onvoldoende om te kunnen worden gekwalificeerd als
zijnde vervolging in de zin van de Conventie van Genève. Bovendien verklaarde u in
dringend beroep uitdrukkelijk zelf dat u na mei 2005 geen andere problemen meer heeft
gekend met uw autoriteiten omwille van uw broer (zie gehoorverslag CGVS, p. 5). U zou
uiteindelijk besloten hebben Irak te verlaten nadat uw broer X in februari 2006 een
tweede keer gedurende enkele uren werd meegenomen voor ondervraging. Ook u
vreesde opnieuw te worden aangehouden.

U voegde eraan toe dat u na dit voorval samen met uw broer X bij uw oom in X ging
wonen en er bent gebleven tot aan uw vertrek uit Irak in augustus 2006. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat u geen enkel concreet element of feit heeft aangehaald waaruit
blijkt dat u na februari 2006 door de Koerdische overheid zou zijn gezocht. Zo zei u
uitdrukkelijk zelf dat u noch uw broer X in de periode dat jullie bij jullie oom woonden
problemen met de autoriteiten hebben gekend. Bovendien zou de X niet meer bij het
ouderlijk huis in X zijn langsgekomen (zie gehoorverslag CGVS, p. 6-7). Uit
bovenstaande kan besloten worden dat u onvoldoende aannemelijk maakte dat u in Irak
het slachtoffer zou zijn van een daadwerkelijke, persoonsgerichte en systematische
vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.
Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het uiterst bevreemdend is dat uw broer X
tijdens zijn interview voor het CGVS (dd. 25 juli 2005) op geen enkel ogenblik melding
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maakte van problemen voor zijn familieleden in Irak na zijn vertrek en dit terwijl hij
nochtans beweerde regelmatig telefonisch contact te hebben gehad. Bovendien
verklaarde hij uitdrukkelijk zelf dat de overheid op de hoogte was dat hij zich in België
bevond en dit de reden is waarom de achtergebleven familieleden geen problemen
kenden na zijn vertrek (zie gehoorverslag CGVS, TG, p. 5). U verklaarde daarentegen dat
u en uw familie verschillende problemen kenden met de overheid die de verblijfplaats
van uw broer X wilde achterhalen. Verder verklaarde u in strijd met uw verklaringen
voor het CGVS op DVZ dat agenten naar uw moeders huis gingen en naar u vroegen in
de periode dat u zich bij uw oom en tante schuilhield (zie gehoorverslag DVZ, p. 14).
Tijdens uw interview in dringend beroep voor het CGVS ontkende u dit (zie
gehoorverslag CGVS, p. 7). Bovenvermelde incoherenties zijn opvallend en doen op zijn
minst twijfels rijzen aangaande de geloofwaardigheid van uw asieldossier. Rekening
houdend met bovenstaande opmerkingen kan u het statuut van vluchteling niet worden
toegekend.
Daarnaast dient nog te worden opgemerkt dat ook voor uw broer X en uw schoonzus X
door het Commissariaat-generaal een beslissing tot weigering van de erkenning van de
hoedanigheid van vluchteling werd genomen.
Verder dient te worden opgemerkt 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
par. 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 binnenlandse
gewapend conflict.
Tenslotte is het door u neergelegde document, namelijk uw identiteitskaart, niet van die
aard dat het bovenstaande appreciatie in positieve zin kan ombuigen. Het bevestigt enkel
uw identiteit en nationaliteit, welke hier niet ter discussie staan.
…
Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u noch als
vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend,
noch voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet
in aanmerking komt.”.

3.1. Verzoeker voert in een eerste middel een miskenning van artikel 1, A(2), van het
Verdrag van Genève van 28 juli 1951 aan.

3.2.1. In een eerste onderdeel werpt verzoeker op dat zijn asielaanvraag niet grondig
werd onderzocht en hij niet voldoende de kans heeft gekregen om zijn asielrelaas hard te
maken daar hij niet werd opgeroepen voor een gehoor ten gronde.

3.2.2. Verweerder repliceert dat krachtens artikel 6 van het koninklijk besluit tot
regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen van 11 juli 2003 de Commissaris-generaal of zijn
gemachtigde de asielzoeker minstens één maal oproept voor gehoor, wat in casu
gebeurd is. Het voormelde koninklijk besluit legt de Commissaris-generaal of zijn
gemachtigde geenszins de verplichting op om een nieuw gehoor te organiseren. Op basis
van een heronderzoek van de stukken uit het administratief dossier en na lezing van de
door verzoeker ingediende vragenlijst werd terecht geconcludeerd dat er niet langer
elementen voorhanden zijn die erop wijzen dat er voor verzoeker in zijn land van
herkomst een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie
zou bestaan.
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3.2.3. Er is geen wettelijke of reglementaire bepaling voorhanden waarbij de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen wordt opgelegd de
verzoeker te onderwerpen aan een “gehoor ten gronde”. De Raad stelt vast dat verzoeker
uitgebreid werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen op 8 november 2006. Aan de hand van dat gehoor en van de andere gegevens
van het in zijn bezit zijnde dossier beschikte de Commissaris-generaal over voldoende
elementen om een gemotiveerde beslissing te nemen. Derhalve is dit onderdeel van het
middel ongegrond.

3.3.1. In een volgend onderdeel voert verzoeker aan dat zijn vrees voor vervolging
actueel en voldoende persoonsgericht is. Het feit dat hij sinds zijn laatste aanhouding
niet regelmatig opgezocht werd door de X ontneemt aan zijn vrees niet het gegrond
karakter in de zin van de Conventie van Genève. Vervolgingen in het verleden kunnen de
huidige vrees voor toekomstige vervolgingen objectief maken en bijgevolg de vrees
gegrond maken.
Verder stelt verzoeker dat de Commissaris-generaal niet uit een detail in het verhaal van
een andere kandidaat-vluchteling kan afleiden dat het verhaal van verzoeker niet
geloofwaardig is zonder verzoeker met deze stelling te confronteren. De tegenstrijdigheid
met de verklaringen van zijn broer is het gevolg van het feit dat zijn moeder hem
probeerde gerust te stellen en hem vertelde dat alles na zijn vertrek in orde was
gekomen.
Aangaande de tegenstrijdigheid betreffende het feit dat agenten al dan niet naar zijn
moeders huis gingen en naar hem vroegen in de periode dat verzoeker zich bij zijn tante
en oom schuilhield, stelt verzoeker dat hij niet de kans kreeg om zijn verhaal en
eventuele tegenstrijdigheid te verduidelijken. Bovendien betreft het één enkele
tegenstrijdigheid die niet van aard is de geloofwaardigheid van zijn verhaal teniet te
doen.
Ten slotte merkt hij op dat de weigeringsbeslissing van de Commissaris-generaal in het
kader van de asielaanvraag van zijn broer X aangevochten wordt bij de Vaste
Beroepscommissie voor vluchtelingen en derhalve nog niet definitief is. Bovendien is het
eigenaardig dat de beslissing van zijn broer een clausule van niet-terugleiding bevat
terwijl de situatie in Irak geen verbetering kent sedert 27 juli 2005. Verzoeker verwijst
ook naar de stukken die door zijn broer in het kader van diens asielrelaas neergelegd
werden.      

3.3.2. Verweerder repliceert dat verzoeker geen enkel concreet element of feit aanhaalt
waaruit blijkt dat hij na februari 2006 door de Koerdische overheid zou zijn gezocht. Het
louter aanhalen van een vrees voor vervolging volstaat niet om te kunnen besluiten dat
deze vrees reëel is, deze dient immers ook getoetst te worden aan enkele objectieve
vaststellingen.
De tegenstrijdigheid tussen de verklaringen van verzoeker en diens broer betreft geen
detail maar een essentieel element uit verzoekers asielrelaas.

Bovendien werd verzoeker wel degelijk geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid. De in
het verzoekschrift aangereikte verklaring voor de desbetreffende tegenstrijdigheid is niet
afdoende.
Verweerder stelt vast dat verzoeker eveneens geconfronteerd werd met de
tegenstrijdigheid betreffende het feit dat agenten al dan niet naar zijn moeders huis
gingen en naar hem vroegen in de periode dat verzoeker zich bij zijn tante en oom
schuilhield. In het verzoekschrift wordt deze tegenstrijdigheid evenmin weerlegd.
Bovendien moet de beslissing als een geheel gelezen worden en niet als van elkaar
losstaande zinnen.
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Verweerder stelt verder dat de asielrelazen van verzoeker en diens broer op dezelfde
gronden gebaseerd zijn en er bijgevolg sprake is van samenhang. In casu oordeelde de
Commissaris-generaal terecht dat een gelijklopende beslissing moest worden genomen in
de asielaanvraag van verzoeker. Iedere asielaanvraag wordt tevens afzonderlijk
onderzocht.
Betreffende het ontbreken van een clausule van niet-terugleiding merkt verweerder op
dat iedere asielaanvraag afzonderlijk wordt onderzocht op een bepaald tijdstip en dat
deze beslissing gebaseerd is op alle elementen beschikbaar in het administratief dossier.
Een loutere verwijzing naar stukken neergelegd door zijn broer is niet afdoende.
Verzoeker laat na om te verduidelijken om welke stukken het gaat en voegt ze niet bij
het verzoekschrift waardoor verweerder er geen rekening mee kan houden.    

3.3.3. De Raad wijst er op dat "vervolging" in de zin van het Verdrag van Genève van
28 juli 1951 een voort durende of systema tische schen ding van mensen rech ten
veronderstelt die een ernstige aan tasting van de mense lijke waar digheid inhoudt en tegen
dewel ke een staat niet wil of niet kan beschermen (J. HATHAWAY, The Law of Refu-
gee status, Butter worths, Toronto-Vancouver, 1991, 101 e.v.; zie ook: Raad van State,
Nederland, nr. 200303782/1, 6 oktober 2003, NAV, 2004, 38-39: “… dat de
verdragsrechtelijke term ‘vervolging’ een zekere ernst en zwaarte van de gevreesde
bejegening impliceert. Niet iedere mensenrechtenschending, in het bijzonder indien deze
gering van aard en omvang is, levert zonder meer vervolging in de zin van het
Vluchtelingenverdrag op” ). Verzoeker stelt dat zijn problemen louter het gevolg zijn van
de problemen die zijn broer X ondervond met de X (gehoorverslag van 8 november 2006,
3). Uit het administratief dossier blijkt dat de X elke vier à vijf maanden naar zijn broer
kwamen vragen. In mei 2005 zou verzoeker eenmalig aangehouden zijn door de X en na
enkele uren ondervraging betreffende de schuilplaats van zijn broer weer vrijgelaten.
Gedurende deze ondervraging werd verzoeker niet mishandeld (gehoorverslag van 8
november 2006, 5), en na zijn vrijlating ondervond hij geen problemen meer omwille van
zijn broer Hussiar (gehoorverslag van 8 november 2006, 4-5). Zijn broer Shivan zou
eveneens kortstondig aangehouden en ondervraagd zijn, een eerste maal in maart 2005
en een tweede maal in februari 2006. Na deze laatste arrestatie en tot het vertrek van
verzoeker in augustus 2006 ondervonden geen van beide nog enig probleem. Na februari
2006 is de X niet meer naar hem of zijn broer komen vragen of zoeken in het ouderlijk
huis in X (gehoorverslag van 8 november 2006, 5-7). Dergelijke feiten zijn onvoldoende
ernstig om een “vervolging” in de zin van artikel 1, A(2), van het Verdrag van Genève
van 28 juli 1951 te vormen.
Deze vaststelling laat toe te besluiten dat het middel ongegrond is. In acht genomen wat
voorafgaat kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel
1, A(2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 in aanmerking worden genomen.

3.4.1. Verzoeker voert in een tweede middel aan dat hij in aanmerking komt voor de
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Hoewel de situatie in X relatief
minder gewelddadig is, biedt deze regio van Irak niet voldoende waarborgen voor zijn
vrijheid en de veiligheid. Het risico dat blind geweld in de rest van het land zich
eveneens naar X verplaatst, is meer dan reëel.

Verzoeker verwijst naar Iraq OGN v2.0 van 12 januari 2006; COIS Iraq Country Report
para 6.37; CIPU Bulletin van mei 2005, para 3.4; en UNHCR Guidelines 2005, p 25.
Voorts wijst hij op de ontstentenis van eerlijke processen in X, op arbitraire arrestaties
en op de schrijnende toestand in de gevangenissen.
De Commissaris-generaal oordeelde in zijn negatieve beslissing van 27 juli 2005 tevens
terecht dat verzoekers broer X niet mocht worden teruggeleid naar zijn land van
herkomst, X inbegrepen.
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Bij terugkeer van verzoeker naar zijn land van herkomst zou artikel 3 EVRM geschonden
worden.       

3.4.2. Verweerder stelt dat deze uitleg niet als afdoende kan worden beschouwd.
Verzoeker is afkomstig uit de provincie X in Noord-Irak en uit analyse van de situatie in
Irak blijkt dat er op dit ogenblik in deze provincie geen reëel risico op ernstige schade in
de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet bestaat.
Voorts stelt verweerder vast dat verzoeker nalaat concrete elementen aan te brengen
waaruit blijkt dat artikel 3 EVRM op hem van toepassing zou zijn. 

3.4.3. Vooreerst merkt de Raad op dat de door verzoeker ingeroepen feiten, met name
zijn eenmalige arrestatie en ondervraging van enkele uren gedurende dewelke hij enkel
beledigd en niet mishandeld werd (gehoorverslag van 8 november 2006, 5), niet kan
beschouwd worden als een foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of
bestraffing overeenkomstig artikel 48/4, §2, b) van voormelde wet van 15 december
1980. Gelet op het feit dat hij, net als zijn broer X na diens ondervraging in februari
2006, nadien geen problemen meer ondervond met de X zijn er bovendien geen ernstige
en redelijke gronden aanwezig op basis waarvan kan besloten worden dat verzoeker bij
een terugkeer naar Noord-Irak een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals
bedoeld in voormelde wetsbepaling.
Verder stelt de Raad vast dat verzoeker afkomstig is uit de provincie X in Noord-Irak. Uit
de landeninformatie die door de Commissaris-generaal aan het administratief dossier
werd toegevoegd, blijkt dat de veiligheidssituatie in de drie noordelijke provincies X, X
en X gekenmerkt wordt door sporadische aanlagen en sporadisch grensgeweld dat echter
geen collectief, aanhoudend noch intens karakter vertoont. Ook het UNHCR blijft tot op
heden een speciaal regime verdedigen voor personen die afkomstig zijn uit de drie
voormelde provincies aangezien de veiligheidssituatie er “relatief kalm en stabiel” is en
“niet gekarakteriseerd wordt door algemeen geweld”. De terugkeer van afgewezen
asielzoekers is weliswaar slechts aangewezen indien de betrokkenen bij terugkeer naar
Noord-Irak op steun kunnen rekenen van de lokale gemeenschap of familie (UNHCR,
UNHCR return advisory and position on international protection needs of Iraqis outside
Iraq, 18 december 2006, http://www.unhcr.org/). De door verzoeker aangehaalde
rapporten en selectief geciteerde passages zijn niet van aard de kwestieuze informatie te
weerleggen. Verzoeker, die niet aantoont dat hij bij terugkeer naar Noord-Irak niet zou
kunnen rekenen op de steun van de lokale gemeenschap of van zijn familie, maakt
derhalve niet aannemelijk bij een terugkeer naar Noord-Irak een reëel risico te lopen op
een ernstige bedreiging van zijn leven of  persoon als gevolg van willekeurig geweld in
het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict overeenkomstig
artikel 48/4, §2, c) van voormelde wet van 15 december 1980.       
De verwijzing van verzoekende partij naar artikel 3 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in geval van
terugkeer van verzoeker naar Irak is niet dienstig aangezien in onderhavig arrest, zonder
een verwijderingsmaatregel te nemen, uitsluitend over de hoedanigheid van vluchteling
en de toekenning van subsidiaire bescherming uitspraak wordt gedaan.

Ten slotte dient elke aanvraag op individuele basis beoordeeld te worden. Het feit dat in
de weigeringsbeslissing van verzoekers broer Hussiar een clausule van niet-terugleiding
werd opgenomen, doet geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen.
Het middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/iraq?page=history
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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 15 juni 2007 door:

dhr. F. HOFFER, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. G. OOGHE, toegevoegd griffier.

 De griffier,     De voorzitter,

 G. OOGHE.     F. HOFFER.


