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nr. 78 873 van 6 april 2012

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 24 februari 2012 heeft

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

7 februari 2012.

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 19 maart 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 april 2012.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. HENDRICKX verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché, 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, bent u een soennitische Koerd afkomstig uit Kirkuk in Centraal-Irak. U bent

tot het tweede leerjaar naar school gegaan. U kan lezen en schrijven.

In 2007 zou uw vader zijn omgekomen bij een bomaanslag in Kirkoek toen hij aan het werk was

als politieagent. In 2008 zou u naar Noorwegen gereisd zijn waar u later een asielaanvraag indiende.

Deze aanvraag werd afgewezen omdat u had verklaard enkel uit financiële redenen uit Irak te zijn

gevlucht.

In april 2010 zou u door de Noorse asielinstanties terug naar Irak zijn overgebracht. Later in

datzelfde jaar zou u beginnen werken zijn in een bezinestation in de wijk Azadi in Kirkoek. In februari
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2010 zou u een dreigbrief hebben ontdekt achter de ruitenwisser van uw wagen. Er was in geschreven

dat u diende mee te werken aan het plaatsen van explosieven onder de auto's van de burgemeester en

de gouverneur van Kirkoek. U zou naar aanleiding van deze dreigbrief naar de politie van Azadi zijn

gegaan om aangifte te doen. In april 2010 zou u opnieuw een briefje hebben gevonden achter de

ruitenwisser van uw wagen. In deze brief was geschreven dat u al eerder was gewaarschuwd om uw

medewerking te verlenen. U zou opnieuw naar de politie zijn gegaan om een klacht tegen onbekenden

in te dienen. In mei 2011 zou er tenslotte een dreigbrief bij u thuis zijn aangekomen. In deze brief was

geschreven dat u voor de laatste keer werd gewaarschuwd en dat u zal worden vermoord. Opnieuw

diende u een klacht in bij het politiekantoor van Azadi. Op 18 mei 2011 zou u vanuit Irak naar Turkije

gereisd zijn, waar u op 20 mei 2011 aankwam. Op 24 juni 2011 zou u vanuit Turkije naar België gereisd

zijn, waar u op 1 juli 2011 aankwam. Diezelfde dag vroeg u asiel aan in België.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat de hoedanigheid van vluchteling u niet kan worden toegekend,

dit omwille van onderstaande redenen.

U legde een aantal incoherente en weinig overtuigende verklaringen af in de loop van het gehoor op

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Deze verklaringen

ondermijnen de geloofwaardigheid van door u aangebrachte asielmotieven.

Zo verklaarde u een eerste dreigbrief te hebben ontvangen in februari 2011. Wanneer u werd

gevraagd de inhoud van deze dreigbrief weer te geven, gaf u twee verschillende versies. Eerst

verklaarde u dat het volgende was geschreven: "Mijn naam was vermeld, je moet voor ons werken en

als je gaat weigeren dan moet je zeer voorzichtig zijn" (zie gehoorverslag CGVS, vraag 55). Toen u

erop werd gewezen dat de inhoud van deze dreigbrief wel heel erg vaag is, gelet op het feit dat u niet

eens kon afleiden wat er precies van u werd verlangd, verklaarde u plots het volgende over de inhoud

van de brief: "Mijn naam was vermeld: we hopen dat je voor ons gaat werken. We gaan je explosieven

geven en je moet die in de auto van de gouverneur of de burgemeester plaatsen. We weten waar je

woont en als je gaat weigeren dan moet je voorzichtig zijn. En als je het niet gaat doen dan gaan we je

nog eens verwittigen" (zie gehoorverslag CGVS, vraag 58). Toen u erop werd gewezen dat de eerste

versie die u gaf over de inhoud van de dreigbrief wel heel erg verschilde van de tweede versie, gaf u

nog een derde maal weer wat er in de dreigbrief was geschreven. Deze keer liet u na te verwijzen naar

de explosieven die u diende te plaatsen onder de wagens van de burgemeester en de gouverneur. Dit is

wel erg opmerkelijk aangezien precies deze zin in verband met de explosieven de kern uitmaakte van

deze dreigbrief. Precies daarom werd u nog eens gevraagd of er al dan niet expliciet naar het plaatsen

van explosieven werd verwezen in de dreigbrief. U antwoordde hierop dat dit wel degelijk het geval was

(zie gehoorverslag CGVS, vragen 60 en 61). Wat er ook van zij, uw verklaringen in verband met

deze dreigbrief zijn alles behalve overtuigend te noemen en het heeft er alle schijn van dat u uw

verklaringen telkens aanpast.

In ditzelfde verband werd u gevraagd hoe u dan, als eventuele reactie op deze brief, kon kenbaar

maken of u al dan niet uw medewerking wilde verlenen. Immers uit niets in deze brief die u zou

hebben ontvangen, kon worden afgeleid dat u op een bepaalde manier met de afzenders van deze brief

contact kon opnemen. En blijkbaar hebben zij pas een tweede keer met u contact opgenomen in de

vorm van een tweede dreigbrief waarin reeds werd verwezen naar uw gebrek aan medewerking. U

antwoordde dat men in Irak wel weet hoe men op dit soort brieven moet reageren. U lichtte toe dat de

brief achter de ruitenwisser van uw wagen was achtergelaten. U verklaarde dat u de brief terug achter

uw ruitenwisser diende te laten, met daarop uw antwoord geschreven (zie gehoorverslag CGVS, vraag

63). Dat deze manier van werken gebruikelijk zou zijn voor terroristen om met hun slachtoffers te

communiceren, is zeer twijfelachtig.

Verder verklaarde u dat u na elke dr

eigbrief aangifte heeft gedaan bij het politiebureau van Azadi. Op de vraag of u hiervan een bewijs kon

voorleggen, antwoordde u positief. U legde een politieattest voor. Blijkt echter dat de inhoud van het

politieattest niet strookt met uw eigen verklaringen. U stelt dat u tot twee keer toe klacht bent gaan

indienen omdat u bedreigd werd door de ‘mudjaheddin’ (zie gehoorverslag CGVS, vraag 83). Uit de

vertaling van bovengenoemd document kan héél duidelijk worden afgeleid dat niet ù maar wel uw broer

op 9 mei 2011 klacht is gaan neerleggen bij de politie (voor vertaling van dit document, zie

gehoorverslag CGVS, vraag 85). U werd vervolgens op deze discrepantie gewezen. U antwoordde dit

niet te begrijpen omdat uw broer nog minderjarig is. U lichtte toe dat uzelf samen met uw moeder naar

het politiekantoor was gegaan. U voegde er wel nog aan toe dat uw (minderjarige) broer hierbij ook
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aanwezig was (zie gehoorverslag CGVS, vraag 86). Deze uitleg kan niet overtuigen aangezien er geen

enkele reden is waarom de politie een dergelijk stuk op een dusdanige slordige en onjuiste manier zou

opstellen. Te meer u zelf aanwezig was bij de politie en de feiten op ù betrekking hadden. Er is dan ook

geen enkele verklaring waarom de politie u over het hoofd zou zien en uw minderjarige broer zou

vermelden als de persoon die de aangifte heeft gedaan, zonder hierbij ook u te vermelden.

Vervolgens werd u gevraagd of er in één van die drie dreigbrieven stond geschreven dat u met uw

werk, in het benzinestation, diende te stoppen. U antwoordde ondubbelzinnig dat dit niet het geval was.

U verklaarde zelfs uitdrukkelijk dat u dit bijgevolg ook niet heeft vermeld ten aanzien van de politie

van Azadi. Uit de vertaling van het politieattest blijkt het tegendeel en wordt u door uw belagers

duidelijk aangewreven dat u een job uitoefende “in olieproducten” (zie gehoorverslag CGVS, vraag 83).

U reageerde dat dit niet de dreigbrief betreft en dat dit in de dreigbrief zelf niet werd vermeld". Op de

vraag waarom u dit dan wel zou hebben gemeld in de klacht die u had ingediend bij de politie, gaf u

volgende bizar antwoord: "ze hebben dit gemeld omdat ik gezegd had dat ik het land zou verlaten. ik

denk dat dat de reden was waarom ze dat zo hebben opgeschreven" (zie gehoorverslag CGVS, vragen

88-91). Deze uitleg raakt kant noch wal. Daarenboven dient te worden opgemerkt dat deze verklaringen

van uzelf afkomstig zijn toen u een klacht ging indienen en niet van de bevoegde politieofficieren.

Voorts dient te worden opgemerkt dat uw houding ten aanzien van uw eigen persoonlijke problemen

in Irak getuigt van een grote onverschilligheid. Immers op de vraag of u nog heeft geïnformeerd bij

de politie of er naar aanleiding van de verschillende dreigbrieven ooit enige onderzoeksdaden zijn

gesteld, antwoordde u daarin “niet geïnteresseerd” te zijn. U lichtte toe dat uw leven hier in België niet

langer in gevaar is en dat uw familie in Irak evenmin gevaar loopt. U ziet dan ook geen reden om u nog

te informeren over uw de actuele stand van zaken mbt uw problemen in Irak. Deze houding is

niet verenigbaar met die van iemand die zijn land heeft ontvlucht uit een gegronde vrees voor vervolging

in de zin van de Vluchtelingenconventie. Op zijn minst mag worden verwacht dat u zich zou

informeren over de actualiteit van uw problemen om uw huidige situatie en die van uw familieleden in

Irak te kunnen inschatten. Het feit dat u dit nalaat te doen, ondermijnt andermaal de geloofwaardigheid

van uw beweerde vrees (zie gehoorverslag CGVS, vragen 95-97).

Rekening houden met alle bovenstaande vaststellingen heeft u uw zelfverklaarde vrees voor

vervolging niet aannemelijk gemaakt.

Naast de beoordeling van uw asielaanvraag in het licht van de criteria van de

Vluchtelingenconventie, dient te worden onderzocht of u een risico in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet loopt en u op die basis in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Kirkoek in de provincie At-Ta‘mim

in Centraal-Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in Kirkoek te worden beoordeeld.

De veiligheidssituatie in Centraal-Irak en meer bepaald in Kirkoek in de provincie At-Ta’mim

wordt continu opgevolgd. Uit grondige en uitgebreide research en op basis van een analyse van

de beschikbare en geraadpleegde bronnen en literatuur door CEDOCA blijkt dat de

algemene veiligheidssituatie in Irak en meer in het bijzonder ook in Kirkoek merkelijk verbeterd is. Het

aantal veiligheidsincidenten en het aantal burgerslachtoffers in Kirkoek is gedaald. Verder wordt

duidelijk vastgesteld dat er een verschuiving is van het type geweld dat nog voorkomt. Het geweld dat

specifiek gericht wordt tegen bepaalde beroepsgroepen is gestegen terwijl het geweld tegen

bepaalde minderheden oa. tegen de Christenen blijft voortduren. Naast de evolutie naar meer

doelgericht geweld, wordt vastgesteld dat het terroristisch geweld is afgenomen en meer evolueert naar

crimineel geweld. Slechts sporadisch werden nog grootschalige bomaanslagen gepleegd in Kirkoek. De

belangrijkste aanslagen werden gericht tegen de Iraakse veiligheidsdiensten. Het risico om met

geweld geconfronteerd te worden is voor het merendeel van de burgers die in Kirkoek leven,

verminderd. Voor bepaalde groepen blijft de situatie wel risicovol oa. voor de leden van de Iraakse

veiligheidsdiensten en ook voor religieuze minderheden oa. de Christenen. Ze zijn ofwel het slachtoffer

van doelgerichte aanslagen ofwel doelgericht geweld tegen individuen. Het doelgericht geweld tegen

individuen wordt vooral gepleegd tegen leiders van bepaalde beroepscategorieën oa. politieke leiders,

rechters, leiders van Sahwa, leiders van de veiligheidsdiensten en overheidsambtenaren met een hoog

profiel (zie bijgevoegde SRB “De actuele veiligheidssituatie in Centraal-Irak - Ninewa/Kirkoek” dd. 5

januari 2012).

De laatste Amerikaanse troepen hebben op 18 december 2011 het Iraaks grondgebied verlaten.

Sinds het vertrek van deze Amerikaanse troepen werden oa. in Baghdad enkele zware aanslagen
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gepleegd. In Kirkoek is sinds het vertrek van de Amerikanen echter geen sprake van een uitzonderlijke

opflakkering van het geweld. Actueel zijn er dan ook geen redenen om enkel en alleen omwille van de

algemene veiligheidssituatie in Kirkoek subsidiaire bescherming toe te kennen.

Hoewel de veiligheidssituatie in Centraal-Irak en meer bepaald in Kirkoek nog steeds problematisch is,

is er actueel geen sprake meer van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurige

geweld in het aan de gang zijnde conflict in Irak en meer bepaald in Kirkoek dermate hoog is dat

er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid in Kirkoek

aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c van

de vreemdelingenwet.

Uit de analyse van de veiligheidssituatie in Kirkoek blijkt dat er sporadisch zware aanslagen

worden gepleegd doch dit is geen situatie van “open combat”. De algemene veiligheidssituatie is reeds

geruime tijd merkelijk verbeterd. Het terroristische geweld is afgenomen en meer geëvolueerd naar

crimineel geweld. Verder is het geweld doelgericht van aard en viseert het bepaalde beroepsgroepen

en minderheden. Er wordt echter actueel geen melding gemaakt van hevige en voortdurende

of onderbroken gevechten tussen opstandelingen enerzijds en de overheidstroepen anderzijds. Het

geweld in Kirkoek is niet aanhoudend en de impact ervan op het leven van de gewone Iraakse burger is

eerder beperkt. Uit een analyse van het asielbeleid van andere Europese landen (Duitsland, het

Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Nederland) blijkt overigens dat ze actueel geen

beschermingsstatus meer toekennen op basis van de algemene veiligheidssituatie in Irak en dat ze de

asielaanvragen op individuele basis beoordelen.

U bracht zelf geen elementen aan die een ander licht werpen op bovenvermelde evaluatie van

de veiligheidssituatie in Kirkoek, vanwaar u verklaart afkomstig te zijn.

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

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

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

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten voor: een kopie van een

identiteitskaart, uw bewijs van nationaliteit, een attest van verlies in verband met uw beroepskaart, een

overlijdensakte van uw vader en tenslotte enkele documenten in verband met uw asielaanvraag in

Noorwegen en uw repatriëring naar Irak. Deze documenten bevestigen uw persoonsgegevens en uw

asielaanvraag in Noorwegen, elementen die hier niet ter discussie staan. In verband met het overlijden

van uw vader dient te worden opgemerkt dat u hierover verklaarde dat dit feit geen uitstaans heeft met

de problemen waardoor u uit Irak besloot te vluchten (zie gehoorverslag CGVS, vraag 7). U legde ook

nog een politieattest voor. Aan een dergelijk document kan enkel bewijswaarde worden toegekend in het

geval het wordt ondersteund door geloofwaardige verklaringen wat in casu niet het geval is. Bovendien

werden enkele discrepanties opgemerkt tussen uw verklaringen de inhoud van het attest. De door u

voorgelegde documenten zijn aldus niet van aard om bovenstaande vaststellingen in positieve zin te

wijzigen.

C. Conclusie

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

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

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.(…)”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel aangaande het statuut van de vluchteling voert verzoeker de schending aan

van de materiële motiveringsplicht. Verzoeker geeft dienaangaande een theoretische uiteenzetting weer

Vervolgens verwijst verzoeker naar de schending van het artikel 1 van de Conventie van Genève.
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Aangaande de dreigbrieven merkt verzoeker op dat hij verschillende versies heeft weergegeven over de

inhoud van de dreigbrief daar hij zich de exacte inhoud niet kon herinneren. Verzoeker voert aan dat hij

deze niet van buiten heeft geleerd en dat de commissaris-generaal daarom de indruk kreeg dat de

verklaringen van verzoeker niet overtuigend zijn, ofschoon verzoeker wel degelijk werd bedreigd in Irak.

Verzoeker stelt dat hij een tweede dreigbrief kreeg waarin hem een gebrek aan medewerking verweten

werd. Hij bevestigt dat hij na elke dreigbrief klacht heeft ingediend en dat hij samen met zijn moeder en

minderjarige broer naar het politiebureau is gegaan en dat men de klacht verkeerdelijk heeft genoteerd

op naam van zijn broer en dat dit een zeer ongelukkige vergissing is vanwege de politie. Hij benadrukt

dat de klacht wel degelijk betrekking heeft op zijn problemen.

Aangaande de contacten met zijn thuisland stelt verzoeker dat hij zich niet heeft geïnformeerd omtrent

het vervolg van zijn situatie in Irak en dat hij niet meer geïnteresseerd is daar hij nu in Europa is en geen

problemen meer kent. De vaste overtuiging van de commissaris-generaal dat een “echte asielzoeker”

contact houdt met het thuisland en zich permanent informeert aangaande de situatie is volgens

verzoeker een stellingname die toch zeer gevaarlijk is. Verzoeker voert aan dat het even goed mogelijk

is dat een echte asielzoeker in het land van herkomst probeert tot rust te komen na een traumatiserende

ervaring en dat hij zich dan eindelijk veilig voelt en zich rust gunt in de nieuwe situatie.

Aangaande het statuut van de subsidiaire bescherming verwijst verzoeker naar het artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. Hij verwijst naar het feit dat hij afkomstig is uit Kirkoek waar het nog steeds

problematisch is en merkt op dat de commissaris-generaal erkent dat er zware aanslagen zijn,

weliswaar ‘sporadisch’, maar dat ze wel nog plaats vinden.

De commissaris-generaal stelt volgens verzoeker dat er een verschuiving plaatsvindt van het type

geweld en dat het geweld specifiek gericht tegen bepaalde beroepsgroepen is gestegen alsook tegen

bepaalde minderheden. Het terroristische geweld evolueert volgens verzoeker naar crimineel geweld.

Verzoeker vraagt dan ook om de bestreden beslissing van de commissaris-generaal te hervormen en

hem de hoedanigheid van vluchteling in de zin van het artikel 1 van de Conventie van Genève toe te

kennen. In ondergeschikte orde vraagt verzoeker hem de status van subsidiaire bescherming toe te

kennen.

2.2. Gelet op de inhoudelijke samenhang van de beide middelen worden de middelen samen behandeld

in onderstaande analyse.

2.3. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking

kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht

(RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst erop dat de bewijslast inzake de

gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de asielzoeker zelf rust. 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
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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).

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal oordeelde dat verzoeker er niet in

geslaagd was om zijn asielrelaas geloofwaardig te maken. De motivering moet als geheel worden

gelezen en niet als samenstelling van componenten die elk op zich een beslissing kunnen dragen. Het is

immers het geheel van de vastgestelde tegenstrijdigheden en onwetendheden op grond waarvan de

commissaris-generaal oordeelde dat de geloofwaardigheid van het asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9

december 2005, nr. 138.319).

Wat betreft de uiteenzetting van verzoeker aangaande de dreigbrieven die hij heeft ontvangen verwijst

de Raad naar het volgende onderdeel van de bestreden beslissing dat luidt als volgt:

“(…) Zo verklaarde u een eerste dreigbrief te hebben ontvangen in februari 2011. Wanneer u werd

gevraagd de inhoud van deze dreigbrief weer te geven, gaf u twee verschillende versies. Eerst

verklaarde u dat het volgende was geschreven: "Mijn naam was vermeld, je moet voor ons werken en

als je gaat weigeren dan moet je zeer voorzichtig zijn" (zie gehoorverslag CGVS, vraag 55). Toen u

erop werd gewezen dat de inhoud van deze dreigbrief wel heel erg vaag is, gelet op het feit dat u niet

eens kon afleiden wat er precies van u werd verlangd, verklaarde u plots het volgende over de inhoud

van de brief: "Mijn naam was vermeld: we hopen dat je voor ons gaat werken. We gaan je explosieven

geven en je moet die in de auto van de gouverneur of de burgemeester plaatsen. We weten waar je

woont en als je gaat weigeren dan moet je voorzichtig zijn. En als je het niet gaat doen dan gaan we je

nog eens verwittigen" (zie gehoorverslag CGVS, vraag 58). Toen u erop werd gewezen dat de eerste

versie die u gaf over de inhoud van de dreigbrief wel heel erg verschilde van de tweede versie, gaf u

nog een derde maal weer wat er in de dreigbrief was geschreven. Deze keer liet u na te verwijzen naar

de explosieven die u diende te plaatsen onder de wagens van de burgemeester en de gouverneur. Dit is

wel erg opmerkelijk aangezien precies deze zin in verband met de explosieven de kern uitmaakte van

deze dreigbrief. Precies daarom werd u nog eens gevraagd of er al dan niet expliciet naar het plaatsen

van explosieven werd verwezen in de dreigbrief. U antwoordde hierop dat dit wel degelijk het geval was

(zie gehoorverslag CGVS, vragen 60 en 61). Wat er ook van zij, uw verklaringen in verband met

deze dreigbrief zijn alles behalve overtuigend te noemen en het heeft er alle schijn van dat u uw

verklaringen telkens aanpast.(…)”

De voormelde vaststellingen vinden steun in het administratief dossier en hieruit blijkt dat verzoeker

verschillende versies hieromtrent heeft weergegeven. De commissaris-generaal stelt nergens dat

verzoeker de brief letterlijk moet citeren, maar het feit dat verzoeker verschillende verklaringen heeft

afgelegd aangaande deze dreigbrieven en deze niet overtuigend zijn stelde de commissaris-generaal

vast dat dit zijn geloofwaardigheid ondermijnt. De Raad deelt de mening van de commissaris-generaal

dat het zeer opmerkelijk is dat verzoeker bij een drievoudige weergave van de inhoud van de dreigbrief

tot tweemaal toe naliet te verwijzen naar de explosieven die hij diende te plaatsten onder de wagens van

de burgemeester en de gouverneur. Dit is inderdaad een kernelement van het asielrelaas van verzoeker

en zijn geloofwaardigheid wordt hierdoor ondermijnd.

Aangaande de tweede dreigbrief verwijst verzoeker naar het feit dat hij telkenmale een klacht heeft

neergelegd bij de politie en volhardt hij in zijn bewering dat de politie de naam van de klacht

verkeerdelijk heeft genoteerd op de naam van zijn broer. De Raad verwijst dienstig naar het volgende

onderdeel van de bestreden beslissing dat luidt als volgt:

“(…) Verder verklaarde u dat u na elke dreigbrief aangifte heeft gedaan bij het politiebureau van Azadi.

Op de vraag of u hiervan een bewijs kon voorleggen, antwoordde u positief. U legde een politieattest

voor. Blijkt echter dat de inhoud van het politieattest niet strookt met uw eigen verklaringen. U stelt dat u
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tot twee keer toe klacht bent gaan indienen omdat u bedreigd werd door de ‘mudjaheddin’ (zie

gehoorverslag CGVS, vraag 83). Uit de vertaling van bovengenoemd document kan héél duidelijk

worden afgeleid dat niet ù maar wel uw broer op 9 mei 2011 klacht is gaan neerleggen bij de politie

(voor vertaling van dit document, zie gehoorverslag CGVS, vraag 85). U werd vervolgens op deze

discrepantie gewezen. U antwoordde dit niet te begrijpen omdat uw broer nog minderjarig is. U lichtte

toe dat uzelf samen met uw moeder naar het politiekantoor was gegaan. U voegde er wel nog aan toe

dat uw (minderjarige) broer hierbij ook aanwezig was (zie gehoorverslag CGVS, vraag 86). Deze uitleg

kan niet overtuigen aangezien er geen enkele reden is waarom de politie een dergelijk stuk op een

dusdanige slordige en onjuiste manier zou opstellen. Te meer u zelf aanwezig was bij de politie en de

feiten op ù betrekking hadden. Er is dan ook geen enkele verklaring waarom de politie u over het hoofd

zou zien en uw minderjarige broer zou vermelden als de persoon die de aangifte heeft gedaan, zonder

hierbij ook u te vermelden.(….)”

De Raad acht het eveneens niet geloofwaardig dat de politie verkeerdelijk de naam van zijn broer

noteerde in plaats van verzoeker terwijl hij eveneens aanwezig was in het politiekantoor en de beweerde

feiten louter betrekking hebben op verzoeker zelf.

De Raad schaart zich bovendien achter de stelling van de verwerende partij dat het a posteriori stellen

dat dergelijke gebrekkige attesten, die neergelegd zijn met intentie het vluchtrelaas van verzoeker te

ondersteunen niet zijn geloofwaardigheid kunnen aantasten omdat hij deze zelf niet opstelde, niet

ernstig kan genomen worden daar het evident is dat de asielzoeker de verantwoordelijkheid draagt voor

de stukken die hij neerlegt.

De Raad stelt vast dat verzoeker zich in essentie beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het gehoor

voor het Commissariaat-generaal gegeven verklaringen. Het louter herhalen van de asielmotieven is

echter niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het komt aan

verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander

daglicht te stellen.

De Raad meent dat van iemand die zijn land van herkomst heeft ontvlucht omwille van bepaalde

problemen enige interesse/belangstelling mag worden verwacht in de evolutie van deze problemen. Uit

het administratief dossier blijkt evenwel een manifest gebrek aan interesse van verzoeker. Verzoeker

betwist dit niet. Het is inderdaad mogelijk dat kandidaat-vluchtelingen die traumatiserende ervaringen

hebben meegemaakt in hun land van herkomst juist tot rust willen komen en niet willen terug denken

aan hun situatie aldaar. Verzoeker beperkt zich louter tot een algemene bewering die niet strookt met

wat hij verklaarde bij de commissaris-generaal. Verzoeker antwoordde expliciet dat hij niet meer

geïnteresseerd was in zijn problemen en hij heeft nergens melding gemaakt van een traumatische

ervaring als reden waarom hij de evolutie van zijn problemen niet heeft opgevolgd. De Raad meent dan

ook dat de redenering van de commissaris-generaal in casu terecht werd gemaakt. Deze vaststelling

ondermijnt de geloofwaardigheid van verzoekers beweerde vrees voor vervolging.

Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vrees voor vervolging in overeenstemming met de

criteria van het vluchtelingenverdrag waardoor hij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een

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. Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in zijn land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet zoals ook uitvoerig

gemotiveerd in de bestreden beslissing en gesteund op informatie in het administratief dossier en door

verzoeker niet weerlegd wordt. Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning

van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

verrechtvaardigen.

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
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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 zes april tweeduizend en twaalf 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


