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nr. 72 230 van 20 december 2011

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 8 december 2011 heeft

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

30 november 2011.

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 15 december 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 december 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Z. SNOECKS loco advocaat S.

SOUVEREYNS en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Iraakse nationaliteit en bent u op 13 september 1975 geboren

in Mansour, Bagdad. U bent een soenniet van Arabische origine en woonde in Hay El Khadraa met

uw vrouw en kinderen. U heeft een opleiding elektronica gevolgd en in 1996 werd u lid van de

Baathpartij. In 1997 opende u een winkel in Adhamiyah waar u de aankoop, verkoop en herstellingen

van elektrische toestellen verzorgde. Binnen de Baathpartij schopte u het begin 2003 tot de graad van

‘Oudo Firqa’. In deze graad was u de verantwoordelijke van de Baathpartij in een school. U was in die
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hoedanigheid verantwoordelijk voor een paar cellen. Uw taken zouden het instrueren van de pupillen in

verband met de Baathideologie hebben ingehouden alsook diende u de leerlingen voor te bereiden om

als actief lid diensten te doen voor de partij.

Enkele maanden na de val van het regime van Saddam Hoessein richtte u mee de

nieuwe inlichtingendienst ‘Jihaz el Mukhabarat el Watani el Iraqi’ (INIS) op. U zou daarin de

verantwoordelijke van de technische afdeling zijn geworden. Tijdens uw werk voor INIS zou u enkele

keren zonder medeweten van de inlichtingendienst informatie over nakende arrestaties van en

aanslagen op ex-Baathleden doorgespeeld hebben aan uw contactpersoon binnen de huidige

Baathpartij, Hatem Hasou Ali Al Tikriti. Deze man verwittigde dan de personen in kwestie zodat ze zich

in veiligheid konden brengen.

Sinds 2005 zouden er nieuwe medewerkers bij de Mukhabarat komen werken zijn, gelieerd

aan verschillende politieke partijen, onder andere een zekere Abbas. Hij heeft verschillende namen

van medewerkers doorgespeeld aan de sjiitische militie Jeish el Mehdi. In 2010 probeerde hij informatie

over uw woonplaats in te winnen. U vroeg hierop een overplaatsing aan en begon op een geheime

locatie in Adhamiyah te werken. U tapte hier frequenties af voor de inlichtingendienst. In 2011 deed u

hetzelfde werk, maar dan uitsluitend vanuit uw eigen woning in Hay el Khadraa.

Op 25 september 2011 zouden leden van Al Qaeda bij u thuis in Hay el Khadraa binnengevallen zijn

en u bevolen hebben hen info te verschaffen over de geheime plaatsen waar apparaten van

INIS geïnstalleerd zijn. U vroeg twee dagen de tijd om deze informatie te vergaren. Zo gauw de leden

van Al Qaeda vertrokken waren, hebt u een vriend gebeld en een aantal dingen naar zijn huis vervoerd.

U bent op zoek gegaan naar een nieuw huis en vond er een in de wijk Saydiyah. U trok er met uw

familie op 29 september 2011 in. U zou in deze periode de officiële toestemming gevraagd hebben aan

de gemeente om uw meubels te verhuizen. Dit zou echter vanuit deze dienst aan Jeish el Mehdi gebrieft

zijn, waardoor uw identiteit en verblijfplaats door hen gekend zou zijn geraakt. U zou op hun lijst van

te liquideren personen staan, aangezien u Oudo Firqa was tijdens het regime van Saddam Hoesein.

Een ander gevolg van het feit dat uw identiteit ontdekt werd, was het feit dat u op de lijst stond van ex-

Baathisten die in oktober 2011 in Irak werden gearresteerd. Op 1 oktober 2011 zou uw huis in Hay

el Khadraa ontploft zijn. Dit zou het werk van Al Qaeda geweest zijn.

Op 28 oktober 2011 zouden leden van de beweging ‘Asaeb el Haq’ uw huis in Saydiyah binnen

gevallen zijn op zoek naar u. U vrouw zou hen verteld hebben dat u Irak verlaten had, waarop ze haar

met rust lieten.

U verliet Irak op 27 oktober 2010 met het vliegtuig en u kwam dezelfde dag, na een transit op

een onbekende plaats aan in België, waar u asiel aanvroeg.

Ter staving van u asielaanvraag legt u volgende documenten neer : uw identiteitskaart,

een nationaliteitsbewijs, de identiteitskaarten van uw vrouw en kinderen, de nationaliteitsbewijzen van

uw vrouw en kinderen, een woonstkaart, een rantsoenkaart, een huwelijksakte, uw diploma,

documenten van INIS in verband met een diefstal, een opdracht van INIS waarbij u opgedragen werd in

Bagdad radiofrequenties af te luisteren, medische documenten, uw lidkaart van een

mensenrechtenorganisatie, uw toegangsbadge voor het presidentieel paleis, uw militair boekje, vier

foto’s met leden van INIS, foto’s van uw ontplofte huis in Saydiyah en een huurcontract.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u daadwerkelijk een

gegronde vrees voor persoonlijke en systematische vervolging hoeft te koesteren zoals bedoeld in

de vluchtelingenconventie.

Vooreerst dient te worden opmerkt dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering dat

u effectief tot en met oktober 2011 bij de nationale inlichtingendienst tewerkgesteld bent geweest. U

gaf aan dat u bij de oprichters van de inlichtingendienst behoorde (CGVS 25/11/2011 p.3). U zou

gewerkt hebben als directeur van de technische afdeling, waar u de leiding had over tien personen en

één assistent (CGVS 21/11/2011 p.14, p.17). U en uw team waren verantwoordelijk voor het repareren

van afluisterapparatuur, het trekken van kabels en controleren van antennes (CGVS 21/11/2011 p.14).

Ook zou u vaak zelf afluisteroperaties hebben volbracht. In 2010 vroeg u echter overplaatsing aan naar

een geheime locatie in Adhamiyah waar u frequenties van terroristische groeperingen afluisterde
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(CGVS 21/11/2011 p.20). Na dit jaar in Adhamiyah installeerde u uw materiaal in uw eigen huis in Hay

el Khadraa, waar u uw aftappraktijken verder zette. U wilde de mensen op uw bureau immers niet

meer zien. Hoewel INIS na de val van het Saddamregime werd opgericht door ex-Baathisten en de

eerste jaren vnl. vroegere Mukhabarat-agenten er de dienst uitmaakten, werd de dienst vanaf 2005-

2006 steeds meer bevolkt door sjiieten en leden van sjiitische milities. U verklaarde dat u niemand

meer vertrouwde op de werkplaats en Jeish el Mehdi ondertussen bovendien al veel collega’s vermoord

had (CGVS 21/11/2011 p.21). In het tweede gehoor gaf u tevens te kennen dat er aan u werd

voorgesteld om in Khadraa te werken en dat u moe was van de jarenlange verplaatsingen tussen uw

woonplaats Khadraa en uw werkstek (CGVS 25/11/2011 p.15). Het is echter zeer toevallig dat deze

aanvraag tot overplaatsing net na de veelbesproken wisseling van de macht van het INIS (de vroegere

directeur Shahwani werd vervangen door Zuhair Gharbawi) zou hebben plaatsgevonden. U gaf zelf aan

dat er bij deze machtswissel veel mensen van Dawaa, Asaeb el Haq en Jeish el Mehdi geïnfiltreerd

werden in de dienst. De echte directeur zou volgens uw verklaringen Samir Haddad zijn geworden,

kabinetschef van de eerste minister Nur el-Maliki (CGVS 25/11/2011 p.19, infomap). Op basis van de

Accountability and Justice Law, die in 2008 werd verstrengd, vreesden verschillende toenmalige

hoofden van de inlichtingendienst arrestatie, ontslag en gedwongen pensionering (zie infomap). U gaf

aan dat vlak na de machtswissel van Shahwani naar Gharbawi in augustus 2009 alle oude ambtenaren

van de vroegere Saddam-Mukhabarat gepensioneerd of ontslagen werden (CGVS 25/11/2011 p.16).

Het moment waarop u het verdwijnen van vroegere Mukhabarat-leden uit het INIS situeert, komt sterk

overeen met uw overplaatsingsaanvraag naar een geheime locatie. Ook met het ontslag en

pensionering van Laith en Haithem, twee medeoprichters van INIS, komt deze periode overeen (CGVS

21/11/2011 p.23). Er kan dan ook vermoed worden dat ook u, die tevens een vroegere Baathist en Oudo

Firqa was, bij de groep personen behoorde die getroffen werd door deze maatregel en bijgevolg werd

ontslagen of op pensioen gestuurd.

U gaf aan dat in eerste instantie niemand van de inlichtingendienst op de hoogte was van uw rang in

de Baath partij, Oudo Firqa, wat mag verbazen. U verklaarde enkel gezegd te hebben bij de sollicitatie

dat u lid was van de Baathpartij en dat ze waarschijnlijk hun personeel niet goed gecheckt hadden

(CGVS 21/11/2011 p.27). U had nochtans een test met de leugendetector moeten afleggen waarbij u

vragen moest beantwoorden over uw graad bij de Baathpartij. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een

nationale inlichtingendienst, die bovendien volgens uw verklaring aanvankelijk vooral bemand was met

vroegere Baathisten en Mukhabarat-leden, niet op de hoogte zou zijn van de achtergrond van haar

personeel, terwijl de gewone burger in Hay el Khadraa wel wist dat u een vrij hooggeplaatste Baathist

was (CGVS 21/11/2011 p.8). Gezien de nationale inlichtingendienst vanaf 2005-2006 geïnfiltreerd werd

door voornamelijk sjiitsiche milities is het niet onaannemelijk om aan te nemen dat u al sneller als Oudo

Firqa werd ontmaskerd en u deel uitmaakte van de grote groep medewerkers die in 2009-2010

werd ontslagen. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat Abbas, die op dat moment gepromoveerd werd

tot directeur van de grensposten, reeds onderzoek naar u verricht had (CGVS 21/11/2011 p.19 – p.20).

Dat u niet ontslagen of gepensioneerd werd in de periode 2009-2010 omdat men toen nog niet wist dat

u een vroegere Oudo Firqa was, is dan ook weinig geloofwaardig.

Uit bovengaande dient te worden besloten dat er ernstige twijfels bestaan bij uw bewering dat u na

de ontslaggolf van Baathisten in 2009-2010 nog in dienst bent gebleven van het INIS. U legt wat dit

betreft bovendien geen enkel begin van bewijs neer dat uw tewerkstelling in deze periode kan staven.

Uw uitvoerige stapel documenten wat betreft u tewerkstelling beperkt zich tot 2006. Gevraagd naar

collega’s die vermoord werden van INIS in de afgelopen jaren, gaf u twee namen. Beide mensen

zouden omgekomen zijn in 2006 (CGVS 21/11/2011 p.22). U kon geen meer recente slachtoffers

aanhalen, aangezien u aangaf dat u in 2010 en in 2011 niet meer op de werkplaats gewerkt had

(CGVS 21/11/2011 p.22). Indien u nog in dienst was van het INIS gedurende de laatste jaren, zou u

ongetwijfeld wel een aantal personen van deze dienst kunnen opnoemen die het leven hebben gelaten.

Aangezien er geen geloof gehecht wordt aan uw tewerkstelling in de laatste jaren bij INIS kan er

ook geen geloof gehecht worden aan de daaruit voortvloeiende vervolging van achtereenvolgens Al

Qaeda, Jeish el Mehdi en Asaeb el Haq. Doorheen uw verklaringen maakt u dan ook niet aannemelijk

een gegronde vrees voor vervolging te moeten koesteren tengevolge de door u besproken problemen.

De door u neergelegde documenten veranderen deze appreciatie niet: uw identiteitskaart,

een nationaliteitsbewijs, de identiteitskaarten van uw vrouw en kinderen, de nationaliteitsbewijzen van

uw vrouw en kinderen, een woonstkaart, een rantsoenkaart, een huwelijksakte hebben betrekking op

uw burgerlijke stand en bevestigen samen met uw verklaringen dat u afkomstig bent uit Bagdad.

De documenten van INIS in verband met een diefstal, een opdracht van INIS waarbij u opgedragen

werd in Bagdad af te luisteren, een medische document, vier foto’s met leden van INIS tonen aan dat
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u gedurende enkele jaren bij INIS gewerkt hebt, wat ook hier niet ter discussie staat. Uw diploma,

uw lidkaart van een mensenrechtenorganisatie, uw toegangsbadge voor het presidentieel paleis en

uw militair boekje staven uw verklaringen wat betreft uw verleden. De foto’s van uw ontplofte huis

in Saydiyah en een huurcontract zijn documenten die enkel bewijswaarde hebben als ze

ondersteund worden door geloofwaardige verklaringen, wat bij u niet het geval is gebleken.

Wat uw aanvraag tot het bekomen van de status van subsidiaire bescherming betreft, dienen

volgende opmerkingen te worden gemaakt.

Vooreerst dienen een aantal twijfels te worden geformuleerd betreffende uw verklaringen over

uw concrete activiteiten in dienst van de Baathpartij ten tijde van het regime van Saddam Hoessein. U

stelt sinds 1996 lid te zijn geweest van deze partij en al in 2000 de graad van Oudo Amil te hebben

bereikt. In 2003, kort voor de val van het Baathregime, werd u Oudo Firqa (CGVS 21/11/2011, p.5). Dit

is een snelle carrière binnen deze partij. Het dient in deze te worden opgemerkt dat u doorheen

uw verklaringen schijnbaar geen volledig zicht wenst te bieden op uw concrete activiteiten in de schoot

van de Baathpartij. Zo stelt u dat u ‘geen zicht’ had op de praktijk die eruit bestond dat leden

en kandidaat-leden van de partij rapporten opstelden over hun naasten en buren. Dit was nochtans

een praktijk die zeer algemeen voorkwam binnen de Baathpartij en die voor vrijwel elk (kandidaat-)lid

van de partij gold. Er kan aangenomen worden dat u, die op eigen kracht opklom binnen de partij en na

verloop van tijd een aantal ondergeschikten had, met dergelijke praktijken te maken heeft gehad. Dat u

zegt hier zelfs zo goed als niets van af te weten, lijkt erop te wijzen dat u over dit aspect geen

oprechte verklaringen aflegt (CGVS 25/11/2011 p.9). U bevestigt verder dat destijds doorgaans de

lokale partijafdeling ingeschakeld werd bij het arresteren van vermoedelijke opposanten en deserteurs.

U ontkent echter dat u hier ooit bij betrokken bent geweest, hetgeen enigszins ongeloofwaardig is

voor iemand die het middels zijn activiteiten voor de partij tot de rang van Oudo Firqa schopte, en

gevraagd of dit in uw buurt vaak gebeurde, houdt u het op een ‘Ik weet het niet’ (CGVS 25/11/2011

p.12-13). Dit is weinig geloofwaardig. Gevraagd of u kon beschrijven op welke manier u als Oudo Amil of

Oudo Firqa contacten had met de toenmalige Mukhabarat, stelt u dat u ‘niet zoveel’ contact had met

deze dienst. Wanneer u hierop gevraagd wordt te beschrijven in welke omstandigheden u dan deze

weinige contacten had met de Mukhabarat, herroept u uw eerdere verklaringen en stelt u dat u in ‘geen

contact’ had met hen (CGVS 25/11/2011 p.6). Dit mag verbazen.

In het licht van bovengaande moet ook de aandacht te worden getrokken op uw verklaringen inzake

uw betrokkenheid bij de oprichting van de nieuwe inlichtingendienst INIS eind 2003. Het kan immers

als enigszins bevreemdend worden beschouwd dat u, volgens uw verklaringen (afgezien van uw werk in

uw elektronicawinkel) zonder enig relevant profiel of ervaring, rechtstreeks betrokken bent geraakt bij

de oprichting van een nieuwe geheime dienst. Dit is immers niet iets alledaags. U verklaart

deze opmerkelijke wending in uw professionele carrière door te stellen dat u ‘toevallig’ zeer goed

bevriend was geraakt met een hooggeplaatst voormalig Mukhabarat-lid en deze spontaan aan u dacht

toen er in Irak een nieuwe inlichtingendienst moest worden opgebouwd. Voor 2003 zou u nooit iets te

maken hebben gehad met de toenmalige Mukhabarat, zo zegt u, maar u zou toevalligerwijs goed

bevriend zijn geraakt met een afdelingshoofd van deze geheime dienst toen deze begin jaren 2000 drie

maal met een defect afluistertoestel van de Mukhabarat aanklopte in uw elektronicawinkeltje (CGVS

21/11/2011 p.12-13). U stelt dat het ten tijde van het Baathbewind verboden was om dergelijke

gevoelige apparaten bij een gewone winkel te laten herstellen, maar dat het toenmalige afdelingshoofd

van de dienst satellieten/communicatie drie maal toevallig met een defect toestel opgezadeld zat en er

niet beter op vond dan deze te laten herstellen in uw winkel. Zodoende zouden jullie een zeer nauwe

relatie opgebouwd hebben, die ertoe leidde dat hij u eind 2003 contacteerde teneinde mee vorm te

geven aan een nieuw op te richten geheime dienst (CGVS 25/11/2011 p.3-4-6-7). Dit alles is hoogst

twijfelachtig. Dat een lid van de Mukhabarat tegen alle regels in een dergelijk gevoelig toestel zou laten

repareren in een private zaak en zelfs vertrouwelijk met u zou omgaan, is gezien de context in het

toenmalige Irak zeer weinig geloofwaardig. Niet in het minst omdat deze persoon hiermee een uitermate

groot risico nam in een maatschappij waarin bv. leden van de Baathpartij (zoals u) uitvoerig dienden te

rapporteren over ondermeer de activiteiten van andere leden. Dat u over de wijze waarop u een zeer

hechte band met een hooggeplaatst lid van de toenmalige Mukhabarat heeft opgebouwd (en als een

geschikt persoon werd beschouwd om mee een nieuwe geheime dienst uit de grond te stampen)

onwaarschijnlijke verklaringen aflegt, roept de nodige twijfels op.

Opmerkelijk in dit verband zijn enkele van uw uitspraken die mogelijks een ander licht op de

zaak werpen. Zo zegt u op een gegeven moment dat u eind 2003 ‘weer bij de Mukhabarat’ begon te

werken (CGVS 25/11/2011 p.2). Geconfronteerd met deze opmerkelijke uitspraak, ontkent u dat u dit



RvV X - Pagina 5

zei. Verder in het gehoor merkt u op: ‘Trouwens, de nieuwe veiligheidsinstantie bestond allemaal uit

oude leden van de veiligheidsdienst, vroegere mukhabarat, vroegere istikhbarat’. Door die oude

officieren werd die nieuwe veiligheidsdienst opgebouwd.’ Hierop gevraagd of u dan de enige

uitzondering hierop bent, lacht u en stelt u dat dit inderdaad zo is (CGVS 25/11/2011, p.5).

Ook wat uw concrete activiteiten voor de Baathpartij in de laatste jaren betreft, moeten een

aantal opmerkingen worden gemaakt die wederom doen besluiten dat u geen zicht biedt op uw

werkelijke verleden, achtergrond en activiteiten. U stelt dat u steeds stiekem lid bent gebleven van de

partij en altijd via uw contactpersoon Hathem el-Hasour al-Tikriti uw lidgeld bleef betalen. Ook zou u een

aantal keer informatie vanuit INIS hebben doorgesluisd aan uw contactpersoon die op die manier

andere Baathisten op de hoogte bracht van nakende arrestaties, huiszoekingen, geplande aanvallen of

aanslagen op hen (CGVS 21/11/2011 p. 8-9-26-27). Tijdens het eerste gehoor stelt u dat u deze

gevoelige informatie aan de Baathpartij doorgaf gedurende het laatste anderhalf jaar, in de periode

2010-2011, toen u gestationeerd was in Adhemiya (CGVS 21/11/2011 p.27). Vreemd genoeg situeert u

tijdens het tweede gehoor deze informatie-overdracht aan de overblijfselen van de Baathpartij slechts in

de periode 2003 tot 2006 (CGVS 25/11/2011 p.4-10-13-14). Dat u over uw activiteiten voor deze partij

klaarblijkelijk geen eerlijke verklaringen aflegt, roept de nodige vraagtekens op. Ook over de contacten

die u de laatste jaren nog had met Baath-getrouwen lijkt u geen eerlijke verklaringen af te leggen. Zo

stelt u de ene keer dat u na de val van het Saddamregime nog soms een aantal leiders van de huidige

Baathpartij bleef ontmoeten (CGVS 21/11/2011 p.7). Dit ontkent u evenwel tijdens het tweede gehoor

(CGVS 25/11/2011 p.5), hetgeen eens te meer de nodige vraagtekens oproept. Ook zegt u tijdens het

tweede gehoor de ene keer dat u (in 2004) nog contacten had met ‘hogere commandanten’ van de

partij, maar gevraagd of u hierover enige toelichting kan geven, ontkent u dit al even plots (CGVS

25/11/2011 p.10-11).

Uit dit alles dient dan ook besloten te worden dat u geen klaar zicht biedt op uw reële

achtergrond, verleden en activiteiten. Dit gebrek aan medewerking is van die aard dat er geen correcte

inschatting kan worden gemaakt van uw positie en profiel in uw land van herkomst.

Omwille van bovenvermelde opmerkingen kan u het statuut van vluchteling niet worden toegekend.

Uit een analyse van de situatie in Irak blijkt dat er op dit ogenblik in Centraal-Irak een reëel risico

van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet bestaat. Deze

vaststelling volstaat niet om u de status van subsidiaire bescherming toe te kennen. Zoals boven

vastgesteld blijkt immers dat u niet de volledige waarheid vertelt betreffende uw activiteiten in het

verleden. Deze ongeloofwaardigheid is van die aard dat het onmogelijk is om een correct beeld te

vormen van uw profiel, positie of situatie in Irak, van het eventueel van toepassing zijn van de

uitsluitingsclausule, van de mogelijkheid voor u tot het bekomen van bescherming in uw land van

herkomst of om te besluiten dat u als burger kan worden beschouwd. Bijgevolg kan u de subsidiaire

beschermingsstatus niet worden toegekend.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: wet van 29 juli 1991)

inclusief de schending van een substantiële vormvereiste ingevolge de manifest ontoereikende

motivering in feite en in rechte.

Verzoeker stelt dat er in zijn hoofde wel degelijk een reële vrees voor vervolging bestaat in zijn land van

herkomst. Uit het verslag van het CGVS blijkt dat zijn functies binnen de Baathpartij en de

inlichtingendienst (INIS) niet in twijfel worden getrokken. Verzoeker meent dat op basis van deze

informatie het CGVS eerst had moeten overgaan tot het beoordelen van de gegronde vrees voor

vervolging. Het is immers zo dat mensen die geassocieerd worden met de Baathpartij en het oude

regime en/of voor de overheid gewerkt hebben of werken, zoals in het geval van verzoeker als lid van de

INIS, gevaar lopen voor vervolging. Verzoeker verwijst in dit verband onder meer naar de richtlijnen van



RvV X - Pagina 6

het UNHCR inzake de behandeling van asielaanvragen van Iraakse asielzoekers (d.d. april 2009 en d.d.

juli 2010) en een COI rapport van het UK Home Office over Irak (d.d. 25 maart 2011).

Verzoeker stelt dat vooraleer er sprake kan zijn van uitsluiting op grond van artikel 1F van de

Vluchtelingenconventie de insluiting onderzocht moet worden.

2.1.1. De verzoekende partij klaagt de schending aan van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 aan.

De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem

verschaft. De administratieve overheid dient in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006 nr.

159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007 nr. 167.848; RvS 26 juni 2007 nr.

172.777).

Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is bereikt.

De verzoekende partij brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.1.2. 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.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

2.1.3. Daar waar verzoeker stelt dat vooraleer er sprake kan zijn van uitsluiting op grond van artikel 1F

van de Vluchtelingenconventie de insluiting onderzocht moet worden stelt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vast dat de door verzoeker geciteerde rechtsleer van

UNHCR stelt dat dit in beginsel het geval is, maar dat deze regel niet op rigide wijze toegepast moet

worden. Een globale benadering laat een zekere flexibiliteit toe rekening houdend met de aard van elk

bijzonder geval.



RvV X - Pagina 7

2.1.4. Daar waar verzoeker verwijst naar UNHCR dat in zijn advies stelt dat de toepassing van een

uitsluitingsbepaling onderzocht moeten worden in een normale en niet in een versnelde procedure stelt

de Raad vast dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden, wat inhoudt dat hij zijn beslissingen moet

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 21 en 25

november 2011 op het Commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord, waarbij hij de mogelijkheid

kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen.

Tijdens het volledige gehoor was hij in het gezelschap van een tolk die het Arabisch machtig is en heeft

hij zich laten bijstaan door een raadsman. De bestreden beslissing is grotendeels gesteund op het

verslag van dit gehoor. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoeker op een

individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke

gegevens van de zaak. Aldus kan niet worden vastgesteld dat -ook al werd het asielverzoek in een

versnelde procedure behandeld- de commissaris-generaal hier onzorgvuldig heeft gehandeld.

De Raad wijst er ook op dat verzoeker een asielaanvraag indiende op 27 oktober 2011 en de

commissaris-generaal een beslissing nam op 30 november 2011 na twee gehoren en een grondig

onderzoek zoals blijkt uit het administratief dossier. Daarenboven kreeg verzoeker de mogelijkheid om

een opschortend beroep in te dienen bij de Raad waar hij de gelegenheid kreeg om zijn middelen uiteen

te zetten en in toepassing van artikel 14 van de PRvV te antwoorden op de vragen van de Raad met

betrekking tot zijn eventuele uitsluiting en bijkomende documenten kon neerleggen. Hij werd tjdens de

zitting door een tolk Arabisch en een raadsman bijgestaan. De asielaanvraag en eventuele uitsluiting

van verzoeker werd grondig onderzocht en verzoeker kreeg de gelegenheid om zich in dit verband op

nuttige wijze te verweren.

2.1.4. Daar waar verzoeker stelt dat de Raad niet bevoegd is haar beoordeling van de aanvraag in de

plaats te stellen van die van de administratieve overheid wijst de Raad erop dat de Raad inzake

beslissingen van het CGVS over volheid van rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met

alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een

onderzoek voert, zonder dat het een aanvullend onderzoek kan zijn en zich uitsluitend op het

rechtsplegingdossier baseert, rekening houdend met het verzoekschrift dat de grenzen van het

gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133).

2.1.5. Wat de uitsluitingsgronden voor Iraakse asielzoekers betreft stelt UNHCR zoals aangehaald door

verzoeker in zijn verzoekschrift dat er een vermoeden is voor uitsluiting in geval de betrokkene

voortdurend en vrijwillig werkte in een zeer hoge functie van de Baath partij of veiligheidsdienst tenzij hij

dit vermoeden van kennis of persoonlijke betrokkenheid bij de ernstige en systematische

mensenrechtenschendingen waarbij deze instellingen duidelijk betrokken waren kan weerleggen.

Artikel 55/2 van de vreemdelingenwet bepaalt dat ook wie wetens en willens aanzetten tot of anderszins

deelnemen aan in artikel 1F van de Vluchtelingenconventie bepaalde misdrijven uitgesloten wordt van

de vluchtelingenstatus.

De Raad heeft verzoeker er ter zitting op gewezen dat in zijn geval uit het rechtsplegingsdossier blijkt

dat er ernstige redenen zouden kunnen zijn om aan te nemen dat hij buiten het land van toevlucht een

ernstig niet politiek misdrijf heeft begaan. Meer bepaald wees de Raad verzoeker op de volgende elkaar

versterkende aanwijzingen dat verzoeker lid was van de Iraakse staatsveiligheid onder het voormalige

regime en zijn hoge graad binnen de Baath partij.

Tijdens het tweede verhoor verklaarde verzoeker dat hij einde 2003 weer bij de Mukhabarat begon te

werken en ‘Trouwens, de nieuwe veiligheidsinstantie bestond allemaal uit oude leden van de

veiligheidsdienst, vroegere mukhabarat, vroegere istikhbarat’. Door die oude officieren werd die nieuwe

veiligheidsdienst opgebouwd.’ (zie bestreden beslissing).

Ter zitting herhaalt verzoeker zoals tijdens het gehoor dat de nieuwe veiligheidsdienst opgericht werd

door voormalige leden van de veiligheidsdienst onder het vorige regime. Hij herhaalt ook dat dit niet voor

hem het geval was. Dit overtuigt niet. Deze ongeloofwaardige uitleg is ook een aanwijzing dat verzoeker

door zijn voormalig lidmaatschap bij de veiligheidsdienst zoals anderen aangesproken werd bij de

oprichting van de nieuwe veiligheidsdienst.
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De bestreden beslissing wijst er terecht op dat de uitleg hoe verzoeker bij de nieuwe veiligheidsdienst

terechtkwam niet overtuigt: “Het kan immers als enigszins bevreemdend worden beschouwd dat u,

volgens uw verklaringen (afgezien van uw werk in uw elektronicawinkel) zonder enig relevant profiel of

ervaring, rechtstreeks betrokken bent geraakt bij de oprichting van een nieuwe geheime dienst. Dit is

immers niet iets alledaags. U verklaart deze opmerkelijke wending in uw professionele carrière door te

stellen dat u ‘toevallig’ zeer goed bevriend was geraakt met een hooggeplaatst voormalig Mukhabarat-lid

en deze spontaan aan u dacht toen er in Irak een nieuwe inlichtingendienst moest worden opgebouwd.

Voor 2003 zou u nooit iets te maken hebben gehad met de toenmalige Mukhabarat, zo zegt u, maar u

zou toevalligerwijs goed bevriend zijn geraakt met een afdelingshoofd van deze geheime dienst toen

deze begin jaren 2000 drie maal met een defect afluistertoestel van de Mukhabarat aanklopte in uw

elektronicawinkeltje (CGVS 21/11/2011 p.12-13). U stelt dat het ten tijde van het Baathbewind verboden

was om dergelijke gevoelige apparaten bij een gewone winkel te laten herstellen, maar dat het

toenmalige afdelingshoofd van de dienst satellieten/communicatie drie maal toevallig met een defect

toestel opgezadeld zat en er niet beter op vond dan deze te laten herstellen in uw winkel. Zodoende

zouden jullie een zeer nauwe relatie opgebouwd hebben, die ertoe leidde dat hij u eind 2003

contacteerde teneinde mee vorm te geven aan een nieuw op te richten geheime dienst (CGVS

25/11/2011 p.3-4-6-7). Dit alles is hoogst twijfelachtig. Dat een lid van de Mukhabarat tegen alle regels

in een dergelijk gevoelig toestel zou laten repareren in een private zaak en zelfs vertrouwelijk met u zou

omgaan, is gezien de context in het toenmalige Irak zeer weinig geloofwaardig. Niet in het minst omdat

deze persoon hiermee een uitermate groot risico nam in een maatschappij waarin bv. leden van de

Baathpartij (zoals u) uitvoerig dienden te rapporteren over onder meer de activiteiten van andere leden.

Dat u over de wijze waarop u een zeer hechte band met een hooggeplaatst lid van de toenmalige

Mukhabarat heeft opgebouwd (en als een geschikt persoon werd beschouwd om mee een nieuwe

geheime dienst uit de grond te stampen) onwaarschijnlijke verklaringen aflegt, roept de nodige twijfels

op.”

Verzoeker maakte een opvallend snelle promotie binnen de Baath partij (zie Algemeen ambtsbericht

Centraal-Irak, november 2002, p. 16, stuk 13 landeninformatie, onderafdeling 8). Hij werd lid in 1996 en

in 2000 bereikte hij de graad van Oudo Amil (volwaardig lid). In 2003, kort voor de val van het

Baathregime, werd verzoeker Oudo Firqa, een graad hoger. Verzoeker verklaart dat dit komt door het

feit dat hij in het presidentieel paleis gewerkt had. Dat verzoeker in het presidentieel paleis mocht

werken is een bijkomende aanwijzing dat verzoeker als een bijzonder loyaal lid van de Baath partij

beschouwd werd. Ook dit is een aanwijzing dat verzoeker een betrouwbaar lid van de veiligheidsdienst

was.

De bestreden beslissing stelt: “… U wilde de mensen op uw bureau immers niet meer zien. Hoewel INIS

na de val van het Saddamregime werd opgericht door ex-Baathisten en de eerste jaren vnl. vroegere

Mukhabarat-agenten er de dienst uitmaakten, werd de dienst vanaf 2005-2006 steeds meer bevolkt door

sjiieten en leden van sjiitische milities. U verklaarde dat u niemand meer vertrouwde op de werkplaats

en Jeish el Mehdi ondertussen bovendien al veel collega’s vermoord had (CGVS 21/11/2011 p.21). In

het tweede gehoor gaf u tevens te kennen dat er aan u werd voorgesteld om in Khadraa te werken en

dat u moe was van de jarenlange verplaatsingen tussen uw woonplaats Khadraa en uw werkstek

(CGVS 25/11/2011 p.15). (In het verzoekschrift vermeldt verzoeker vrees voor zijn veiligheid). Het is

echter zeer toevallig dat deze aanvraag tot overplaatsing net na de veelbesproken wisseling van de

macht van het INIS (de vroegere directeur Shahwani werd vervangen door Zuhair Gharbawi) zou

hebben plaatsgevonden. U gaf zelf aan dat er bij deze machtswissel veel mensen van Dawaa, Asaeb el

Haq en Jeish el Mehdi geïnfiltreerd werden in de dienst. De echte directeur zou volgens uw verklaringen

Samir Haddad zijn geworden, kabinetschef van de eerste minister Nur el-Maliki (CGVS 25/11/2011 p.19,

infomap). Op basis van de Accountability and Justice Law, die in 2008 werd verstrengd, vreesden

verschillende toenmalige hoofden van de inlichtingendienst arrestatie, ontslag en gedwongen

pensionering (zie infomap). U gaf aan dat vlak na de machtswissel van Shahwani naar Gharbawi in

augustus 2009 alle oude ambtenaren van de vroegere Saddam-Mukhabarat gepensioneerd of ontslagen

werden (CGVS 25/11/2011 p.16). Het moment waarop u het verdwijnen van vroegere Mukhabarat-leden

uit het INIS situeert, komt sterk overeen met uw overplaatsingsaanvraag naar een geheime locatie. Ook

met het ontslag en pensionering van Laith en Haithem, twee medeoprichters van INIS, komt deze

periode overeen (CGVS 21/11/2011 p.23). Er kan dan ook vermoed worden dat ook u, die tevens een

vroegere Baathist en Oudo Firqa was, bij de groep personen behoorde die getroffen werd door deze

maatregel en bijgevolg werd ontslagen of op pensioen gestuurd.”

Noch in zijn verzoekschrift noch ter zitting heeft verzoeker dit weerlegd. Ook dit is een aanwijzing dat

verzoeker een lid was van de vroegere veiligheidsdienst en om die reden ontslagen werd.
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De Raad meent dat het loutere lidmaatschap van verzoeker van de vroegere veiligheidsdienst en

lidmaatschap van de Baathpartij op zich geen bewijs is van kennis of persoonlijke betrokkenheid bij de

ernstige en systematische mensenrechtenschendingen waarbij deze instellingen betrokken waren.

De Raad wijst in dit verband op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 9

november 2010 inzake de Duitse Bondsrepubliek tegen B en D (samengevoegde zaken C-57/09 en C-

101/09) waar het Hof stelt dat bij uitsluiting wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie de

individuele verantwoordelijkheid onderzocht moet worden op grond van objectieve en subjectieve criteria

(overweging 96). Hierbij moet de bevoegde overheid de rol onderzoeken die de betrokken persoon

speelde bij de begane mensenrechtenschendingen. De kennis die verzoeker had of diende te hebben

van deze activiteiten. De druk waarvan hij het voorwerp was en andere factoren die zijn gedrag

beïnvloed kunnen hebben (overweging 97). Indien een persoon een belangrijke functie beklede binnen

een organisatie die terroristische middelen aanwende in de betrokken periode kan individuele

verantwoordelijkheid vermoed worden, maar dienen toch alle relevante elementen onderzocht te worden

(overweging 98). Weliswaar zijn de voormalige Iraakse veiligheidsdienst en Baath partij geen

terroristische organisaties, maar het is bekend dat deze organisaties op ruime schaal ernstige

mensenrechtenschendingen begaan hebben, zodat bovenvermelde rechtspraak naar analogie

toegepast kan worden.

De Raad stelt vast dat verzoeker een hoge graad beklede binnen de Baath partij. De graad van Oudo

Amil stemt overeen met het zeer selecte gezelschap van volwaardig leden van de Baath partij. Het

Ambtsbericht stelt verder: “Hiervoor dient men zijn of haar loyaliteit aan het bewind nadrukkelijk te

hebben bewezen, bijvoorbeeld in de vorm van het verschaffen van gevoelige informatie aan veiligheids-

en inlichtingendiensten, het verlenen van hulp bij arrestaties, het bemannen van controleposten, het

ondervragen van gedetineerden of het leveren van hulp bij zuiveringen in de gevangenissen.” (zie

Administratief dossier, stuk 13, Algemeen Ambtsbericht Centraal-Irak, november 2002, p. 16). De Raad

stelt vast dat verzoeker zelfs een graad hoger bekwam dan dat van volwaardig lid.

Met betrekking tot de toepassing van artikel 1 van de vluchtelingenconventie wijzen de “UNHCR

eligibilty guidelines for assessing the international protection needs of Iraqi asylum-seekers” van 2009

(zie rechtsplegingsdossier) op de volgende feiten die plaats hadden onder het vorige regime van

Saddam Hoessein. De systematische vervolging van (veronderstelde) politieke tegenstanders, onder

meer door summaire en willekeurige executies, foltering en andere vormen van onmenselijke of

vernederende behandelingen of bestraffingen (bijvoorbeeld amputaties of verminking voor

gemeenrechtelijke feiten), en gedwongen of onvrijwillige verdwijningen (nr. 50, p. 30).

De bewering van verzoeker dat hij geen contact had met de veiligheidsdienst en geen zicht had op “op

de praktijk die eruit bestond dat leden en kandidaat-leden van de partij rapporten opstelden over hun

naasten en buren” overtuigt niet. De bestreden beslissing vervolgt: “Dit was nochtans een praktijk die

zeer algemeen voorkwam binnen de Baathpartij en die voor vrijwel elk (kandidaat-)lid van de partij gold.

Er kan aangenomen worden dat u, die op eigen kracht opklom binnen de partij en na verloop van tijd

een aantal ondergeschikten had, met dergelijke praktijken te maken heeft gehad. Dat u zegt hier zelfs zo

goed als niets van af te weten, lijkt erop te wijzen dat u over dit aspect geen oprechte verklaringen aflegt

(CGVS 25/11/2011 p.9). U bevestigt verder dat destijds doorgaans de lokale partijafdeling ingeschakeld

werd bij het arresteren van vermoedelijke opposanten en deserteurs. U ontkent echter dat u hier ooit bij

betrokken bent geweest, hetgeen enigszins ongeloofwaardig is voor iemand die het middels zijn

activiteiten voor de partij tot de rang van Oudo Firqa schopte, en gevraagd of dit in uw buurt vaak

gebeurde, houdt u het op een ‘Ik weet het niet’.”

Deze ontkenning overtuigt niet. De Raad stelt vast dat verzoeker geen enkel element aanbrengt waarbij

hij het vermoeden kan weerleggen van kennis of persoonlijke betrokkenheid bij de ernstige en

systematische mensenrechtenschendingen waarbij deze instellingen duidelijk betrokken waren of dat hij

niet voortdurend en vrijwillig werkte voor de Baath partij en de veiligheidsdiensten.

Het is dan ook aannemelijk dat verzoeker die beschouwd werd als een zeer loyaal lid van het bewind

kennis had van en persoonlijk betrokken was bij bepaalde ernstige en systematische

mensenrechtenschendingen van deze instellingen zoals “het verschaffen van gevoelige informatie aan

veiligheids- en inlichtingendiensten, het verlenen van hulp bij arrestaties, het bemannen van

controleposten, het ondervragen van gedetineerden of het leveren van hulp bij zuiveringen in de

gevangenissen.”

Weliswaar had verzoeker geen zeer hoge functie binnen deze instellingen, maar er zijn voldoende

aanwijzingen zoals zijn hoge graad binnen de Baath partij en het feit dat hij vrijwel onmiddellijk een

leidende functie kreeg binnen de nieuwe veiligheidsdienst om aan te nemen dat hij ook een leidende en

verantwoordelijke functie binnen de voormalige veiligheidsdienst.
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Verzoeker minimaliseert weliswaar zijn taken en verantwoordelijkheden binnen de nieuwe

veiligheidsdienst en ontkent enige betrokkenheid bij de mensenrechtenschendingen begaan door

bepaalde leden van de Baath partij, maar dit overtuigt niet rekening houdend met onder meer zijn profiel

van volwaardig lid, die kort voor de val van het regime, nog een graad extra gepromoveerd werd.

De loutere ontkenning van verzoeker van nochtans algemeen bekende feiten, maakt ook dat hij geen

enkele verschoningsgrond voor zijn vermoede kennis, verantwoordelijkheid en deelname voorlegt.

Er zijn derhalve ernstige redenen om aan te nemen dat verzoeker buiten het land van toevlucht ernstige

niet politiek misdrijven heeft begaan en derhalve uitgesloten moet worden van de vluchtelingenstatus.

2.1.6. Met betrekking tot het feit dat aannemelijk is dat verzoeker in 2009 ontslagen werd uit de nieuwe

veiligheidsdienst stelt de bestreden beslissing: “Er kan dan ook vermoed worden dat ook u, die tevens

een vroegere Baathist en Oudo Firqa was, bij de groep personen behoorde die getroffen werd door deze

maatregel en bijgevolg werd ontslagen of op pensioen gestuurd.”

De Raad schaart zich achter het motief uit de bestreden beslissing en evenals het volgende motief en

zijn besluit: “Aangezien er geen geloof gehecht wordt aan uw tewerkstelling in de laatste jaren bij INIS

kan er ook geen geloof gehecht worden aan de daaruit voortvloeiende vervolging van achtereenvolgens

Al Qaeda, Jeish el Mehdi en Asaeb el Haq. Doorheen uw verklaringen maakt u dan ook niet aannemelijk

een gegronde vrees voor vervolging te moeten koesteren ten gevolge de door u besproken problemen.”

Ter zitting legt verzoeker een aantal bijkomende documenten neer om te bewijzen dat hij tot aan zijn

beweerde vertrek uit Irak in oktober 2011 lid was van de nieuwe veiligheidsdienst. De Raad wees er

verzoeker ter zitting op dat de voorgelegde documenten kleurenkopies zijn. Verzoeker stelde dat hij

kleurenkopies voorlegt omdat hij dacht dat die meer bewijswaarde zouden hebben en hij onmogelijk de

originelen kan voorleggen. De Raad wijst erop dat er geen reden is dat hij niet over het origineel van het

getuigschrift dat hij zou gekregen hebben bij de teruggave van de wagen zou kunnen voorleggen. Wat

het beoordelen van de authenticiteit en bewijskracht van neergelegde stukken betreft wijst de Raad erop

dat dit behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad. Om bewijskracht aan een

document te kunnen ontlenen dient dit ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is (RvS, beschikking nr. 7257, 14 juli 2011).

Gekopieerde documenten hebben slechts een relatieve bewijswaarde. Zij zijn immers gemakkelijk via

knip en plakwerk te vervalsen. Deze documenten hebben geen bewijswaarde.

2.1.7. Zoals gesteld in het verzoekschrift is het aannemelijk dat verzoeker het voorwerp van vervolging

zou kunnen zijn omwille van zijn politieke overtuiging wegens zijn lidmaatschap van de Baath partij en

tewerkstelling door de vroegere en nieuwe veiligheidsdienst in Irak in geval van terugkeer naar Irak.

De bewering dat hij voor een mensenrechtenorganisatie gewerkt zou hebben in 2005 maakt verzoeker

niet aannemelijk. Buiten de bewering van zijn lidmaatschap en van het feit dat deze organisatie pas een

naam zou krijgen als zij haar activiteiten aannemelijk gemaakt heeft, gaf verzoeker in dit verband geen

concrete inlichtingen. De voorgelegde kopie van een lidkaart is geen bewijs. Om bewijskracht aan een

document te kunnen ontlenen dient dit ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is (RvS, beschikking nr. 7257, 14 juli 2011).

Gekopieerde documenten hebben slechts een relatieve bewijswaarde. Zij zijn immers gemakkelijk via

knip en plakwerk te vervalsen.

Verzoeker maakt geenszins aannemelijk dat hij na zijn ontslag uit de veiligheidsdienst nog in Irak

verbleef. Hij kwam aan in België zonder documenten, bewijst zijn reisweg niet en de maatschappij

waarmee hij reisde maakte hij niet bekend (stuk 10 en 11).

2.2. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 33 van de

vluchtelingenconventie en artikel 3 van het EVRM en van het proportionaliteitsbeginsel en

redelijkheidsbeginsel.

Daar waar verzoeker stelt dat er bij uitsluiting een proportionaliteitsafweging dient te gebeuren wijst de

Raad op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 9 november 2010 inzake de

Duitse Bondsrepubliek tegen B en D (samengevoegde zaken C-57/09 en C-101/09) waar het Hof het

volgende stelt. Uitsluiting van de status van vluchteling (in toepassing van artikel 12 (2) van richtlijn

2004/83) volgt uit de ernst van de begane misdrijven (overweging 108). Er is geen reden om een

afzonderlijk evenredigheidsonderzoek te verrichten die zou inhouden dat nogmaals de ernst van de

aangehaalde feiten onderzocht worden (overweging 109). De uitsluiting van een persoon van de
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vluchtelingenstatus is geen antwoord op de afzonderlijke vraag of een persoon kan teruggeleid worden

naar zijn land van herkomst (overweging 110).

Derhalve maakt verzoeker niet aannemelijk dat artikel 33 van de vluchtelingenconventie en artikel 3 van

het EVRM door de bestreden beslissing geschonden wordt.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient daarenboven het

volgende te worden opgemerkt. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2,

b) van de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op

ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Verzoeker toont niet aan dat artikel 3 van het EVRM ruimer is dan artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Derhalve kan worden verwezen naar hetgeen desbetreffend in dit arrest wordt gesteld.

Verzoeker klaagt de schending van het redelijkheidsbeginsel aan. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan

geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen de motieven en de inhoud van

de beslissing (RvS, nr. 82.301, 20 september 1999; RvS nr. 65.919, 18 april 1997). De schending van

het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing geenszins in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

Het tweede middel is ongegrond.

2.3. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet (subsidiaire beschermingsstatus).

De bestreden beslissing stelt: “Uit een analyse van de situatie in Irak blijkt dat er op dit ogenblik in

Centraal-Irak een reëel risico van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet bestaat. Deze vaststelling volstaat niet om u de status van subsidiaire bescherming

toe te kennen. Zoals boven vastgesteld blijkt immers dat u niet de volledige waarheid vertelt betreffende

uw activiteiten in het verleden. Deze ongeloofwaardigheid is van die aard dat het onmogelijk is om een

correct beeld te vormen van uw profiel, positie of situatie in Irak, van het eventueel van toepassing zijn

van de uitsluitingsclausule, van de mogelijkheid voor u tot het bekomen van bescherming in uw land van

herkomst of om te besluiten dat u als burger kan worden beschouwd. Bijgevolg kan u de subsidiaire

beschermingsstatus niet worden toegekend.”

Verzoeker werpt op dat de motivatie van de bestreden beslissing inzake de weigering van de subsidiaire

bescherming niet strookt met de ratio legis van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, aangezien

de Belgische wetgever bij de omzetting van artikel 15c van de Kwalificatierichtlijn het woord ‘individuele’

heeft weggelaten. De enige individualisering die hierbij mogelijk is, aldus verzoekende partij, is de

uitsluiting. Verzoeker meent in onderhavig geschil aanspraak te kunnen maken op het subsidiaire

beschermingsstatuut, aangezien vaststaat dat hij afkomstig is van Bagdad.

Indien er besloten zou worden dat hij evenwel uitgesloten dient te worden van het subsidiaire

beschermingsstatuut, dan dient het Commissariaat-generaal een advies te verlenen over de mogelijke

schending van artikel 3 EVRM bij verwijdering naar het land van herkomst. Dit is terzake niet gebeurd.

Verzoeker werpt verder op dat hij wel degelijk als burger dient te worden beschouwd. Bij twijfel of

iemand burger is, moet hij als burger beschouwd worden stelt verzoeker en verwijst naar een arrest van

de Raad. Er is niets dat erop wijst dat hij deel zou uitmaken van een gewapende groepering die

deelneemt aan het conflict dat heerst in bepaalde delen van Irak zoals Bagdad.

Wat betreft de uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus bepaalt artikel 55/4 van de

vreemdelingenwet dat dit geldt wanneer er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene

een ernstig misdrijf heeft gepleegd.

Onder 2.1.6. wees de Raad erop dat er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat verzoeker buiten het

land van toevlucht ernstige niet politiek misdrijven heeft begaan en derhalve uitgesloten moet worden

van de vluchtelingenstatus. Derhalve zijn er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene

een ernstig misdrijf heeft gepleegd en moet hij uitgesloten worden van de subsidiaire

beschermingsstatus.

Verzoeker stelt dat het Commissariaat-generaal een advies moet verlenen over de mogelijke schending

van artikel 3 EVRM bij verwijdering naar het land van herkomst, maar verklaart niet nader welke wettelijk
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bepaling dit betreft. Daarenboven is een beslissing over de subsidiaire beschermingsstatus geen

beslissing over de verwijdering van verzoeker. Dit onderdeel van het middel is ongegrond.

De Raad wijst erop dat de uitsluiting van subsidiaire beschermingsstatus ook geldt voor de toepassing

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

Wat de hoedanigheid van burger betreft meent de Raad dat verzoeker als lid van de veiligheidsdienst

niet als burger beschouwd kan worden. Daar aannemelijk is dat verzoeker voor zijn vertrek uit deze

dienst ontslagen werd dient hij voor de toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet wel

als burger beschouwd te worden. Dit maakt echter geen verschil voor de bovenvermelde uitsluiting van

de subsidiaire beschermingsstatus.

De Raad wijst erop dat de uitsluitingsgronden van de artikelen 55/2 en 55/4 van de vreemdelingenwet

de Belgische overheden niet vrijstellen van de naleving van internationale verplichtingen, inzonderheid

artikel 2 en 3 van het EVRM, maar spreekt zich in casu bij de beoordeling van de hoedanigheid van

vluchteling en subsidiaire beschermingsstatus niet uit over een verwijderingsmaatregel.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december tweeduizend en elf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken;

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


