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nr. 210 037 van 26 september 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P.-J. DE BLOCK

Sint-Bernardusstraat 96-98

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 13 maart 2018 heeft

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

13 februari 2018.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 maart 2018 met refertenummer

X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 23 juli 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 augustus 2018.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P.-J. DE BLOCK, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 12 januari 2009 en heeft zich vluchteling verklaard op 15 januari 2009.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 22 april

2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 23 oktober 2009 en op 15 maart 2010.
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1.3. Op 19 maart 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus omdat er op dat moment in verzoekers

voorgehouden regio van herkomst, de provincie Kirkuk, sprake was van een reëel risico op het lijden

van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de wet van 15 december 1980 betreffende de

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

(Vreemdelingenwet).

1.4. Nadat hem de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, legde verzoeker naar aanleiding

van een identiteitswijziging zijn paspoort voor op de Dienst Vreemdelingenzaken. Volgens het door hem

voorgelegde paspoort is hij geboren op 18 juli 1987 te Erbil, Iraaks Koerdistan, gegevens die verschillen

van hetgeen hij verklaarde tijdens zijn asielprocedure in 2009. Verder bleek ook dat verzoeker met dit

paspoort teruggekeerd was naar Irak en dat hij van 28 februari 2017 tot 18 april 2017 naar Erbil was

gereisd.

1.5. Bij schrijven van 30 november 2017 verzocht de Directeur-generaal van de Dienst

Vreemdelingenzaken de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen om de aan

verzoeker toegekende subsidiaire beschermingsstatus in te trekken op basis van artikel 49/2, §4, eerste

lid, tweede zin, en artikel 55/5/1, §2, 2° van de Vreemdelingenwet.

1.6. Verzoeker werd op 16 januari 2018 gehoord door het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen teneinde hem de gelegenheid te geven om mondeling op deze

elementen te reageren en de redenen aan te halen tot behoud van zijn status.

1.7. Op 13 februari 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus omdat werd vastgesteld dat aan

verzoeker destijds de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend op grond van door hem verkeerd

weergegeven, achtergehouden en valse verklaringen die doorslaggevend zijn geweest voor de

toekenning van zijn subsidiaire beschermingsstatus, zijnde zijn identiteit en herkomst. Deze beslissing

werd op 14 februari 2018 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

In het kader van uw asielaanvraag verklaarde u de Irakese nationaliteit te bezitten, en een soennitische

moslim van Koerdische origine te zijn. U zou afkomstig zijn van Kirkuk, Centraal-Irak. U installeerde en

repareerde satellietantennes om in een inkomen te voorzien. In 2008 kreeg u met behulp van uw

buurman N.(…) de mogelijkheid om de satellietantennes op de Amerikaanse militaire basis van Kirkuk

te repareren. In een periode van ongeveer 6 maanden ging u tot driemaal toe naar de militaire basis aan

de luchthaven van Kirkuk. Na de eerste keer kwamen er onbekende mannen bij uw moeder thuis. Ze

vertelden haar dat u als moslim niet voor de Amerikanen mocht werken. U gaf geen gevolg aan deze

gebeurtenis en ging nadien nog tweemaal naar de militaire basis in Kirkuk om reparaties uit te voeren

aan de schotelantennes. Rond begin december 2009 kwam er voor een tweede keer een groep

onbekende mannen bij uw moeder thuis. Ze beklaagden zich erover dat u nog steeds voor de

Amerikanen werkte en vertelden haar dat ze u zouden doden indien ze u ooit nog zouden zien. Toen u

dit hoorde van uw moeder begreep u de ernst van de situatie en bleef u uit schrik enkele dagen

thuis. Nadien dook u gedurende een tweetal weken onder bij uw buurman, alvorens Irak definitief te

ontvluchten. Op 25 december 2009 verliet u op illegale wijze Irak. Met behulp van een smokkelaar

arriveerde u via Istanbul, Turkije, op 12 januari 2010 in België, waar u drie dagen later, op 15 januari

2010, asiel aanvroeg. Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw Iraakse identiteitskaart en

nationaliteitsbewijs voor.

Op 19 maart 2010 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) in

uw hoofde een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus. Hoewel u valse identiteitsdocumenten had voorgelegd en er geen geloof gehecht

kon worden aan uw leeftijd en asielrelaas, werd u de subsidiaire beschermingsstatus toegekend omdat

er een situatie van veralgemeend geweld heerste in de provincie Kirkuk, waar u verklaarde steeds te

hebben gewoond en dit tot uw vertrek uit het land op 25 december 2009.

Nadat u het subsidiaire beschermingsstatuut werd toegekend, legde u naar aanleiding van een

identiteitswijziging uw paspoort voor op de Dienst Vreemdelingenzaken. Volgens het door u
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voorgelegde paspoort bent u geboren op 18 juli 1987 en dit te Erbil, Iraaks Koerdistan, gegevens die

verschillen van hetgeen u verklaarde tijdens uw asielprocedure in 2009. Verder bleek ook dat u met dit

paspoort teruggekeerd was naar Irak en u van 28 februari 2017 tot 18 april 2017 naar Erbil was gereisd.

Op 30 november 2017 stelde de Directeur-Generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) namens

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie een formele vraag aan het CGVS om uw vluchtelingenstatus

in te trekken.

Op 16 januari 2018 werd u op het CGVS uitgenodigd om deze nieuwe elementen toe te lichten. Tijdens

dit gehoor beweert u sinds 2011 een relatie te hebben met N.(…) F.(…), een Nederlandse, en twee

kinderen met haar te hebben. Verder verklaarde u een Iraaks paspoort aangevraagd te hebben op de

Iraakse ambassade in Den Haag, Nederland, omdat de gemeente Turnhout uw Iraaks paspoort nodig

had voor uw Belgische nationaliteitsaanvraag. U geeft bovendien aan dat u bij het aanvragen van dit

paspoort door de Iraakse ambassade te weten bent gekomen dat u in Erbil geboren bent en uw echte

geboortedatum 17 mei 1987 is. Omwille van problemen zou uw familie vanuit Erbil naar Kirkuk gevlucht

zijn toen u ongeveer acht maanden oud was. In Kirkuk zou uw vader uw identiteitsgegevens vervalst en

aangepast hebben. Uw moeder zou dit ook pas recent aan u toegegeven hebben. Voorts geeft u toe

van 28 februari 2017 tot 18 april 2017 naar Erbil te zijn gereisd met uw gezin. U zou voornamelijk naar

Erbil zijn gereisd omdat uw partner haar familie al lang niet meer had gezien, ook zouden uw moeder en

zus tijdens deze periode naar Erbil gekomen zijn. U zou steeds in Erbil verbleven hebben en enkel

één dag naar het graf van uw broer in Kirkuk zijn geweest. Hiernaast zou u van 22 augustus 2017 tot 12

september 2017 nogmaals naar Erbil zijn gereisd. Deze laatste reis zou enkel als doel gehad hebben

uw zieke moeder bij te staan, zij zou immers een hoge suikerspiegel en bloeddrukproblemen hebben.

Tijdens deze laatste periode zou u enkel in een hotel in Erbil verbleven hebben. Tot slot geeft u aan niet

naar Irak te kunnen terugkeren omwille van de onveilige situatie in Kirkuk. Daarenboven werkt u in

België, heeft u hier allerlei scholingen en cursussen gevolgd en is België uw land van voorkeur

geworden.

In het kader van het onderzoek naar de intrekking van uw subsidiaire beschermingsstatus legt u

volgende documenten voor: uw paspoort, vliegtickets, een attest van uw burgerlijke stand, documenten

betreffende het overlijden van uw broer, documenten betreffende uw werk, scholing en inburgering, uw

identiteitskaart, nationaliteitsbewijs, een brief van uw partner, een kopie van de verblijfskaart en het

paspoort van uw partner en een kopie van het paspoort van uw kinderen.

B. Motivering

Niettegenstaande u op 19 maart 2010 de status van subsidiaire bescherming werd toegekend, moet

deze heden worden ingetrokken.

Artikel 55/5/1 §2, 2° van Vreemdelingenwet bepaalt dat het CGVS de subsidiaire beschermingsstatus

intrekt ten aanzien van de vreemdeling wiens status werd toegekend op grond van feiten die hij

verkeerd heeft weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of vervalste

documenten die doorslaggevend zijn geweest voor de toekenning van de status of ten aanzien van de

vreemdeling wiens persoonlijke gedrag later erop wijst dat hij geen reëel risico op ernstige schade

loopt.

De identiteit, nationaliteit en herkomst maken de kernelementen uit in een asielprocedure. Het is binnen

het kader van deze fundamentele gegevens dat een asielrelaas op zijn intrinsieke merites kan

beoordeeld worden. Uit informatie waarover het CGVS beschikt, en waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat u in België asiel hebt aangevraagd onder een valse

identiteit. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan het administratief

dossier werd toegevoegd, blijkt dat u uw paspoort op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voorlegde

naar aanleiding van een identiteitswijziging. Hoewel u in 2009 in het kader van uw asielaanvraag

beweerde geboren te zijn in Kirkuk, Centraal-Irak, en daar altijd gewoond te hebben, blijkt dat op het

door u voorgelegde paspoort ‘Erbil’, Noord-Irak, aangegeven staat als uw geboorteplaats. Omwille

van dit nieuw element werd u opgeroepen voor een nieuw gehoor op het CGVS ten einde uw verkregen

subsidiair beschermingsstatuut te heronderzoeken. Na dit gehoor en na analyse van de elementen

aanwezig in uw dossier, blijkt dat uw statuut moet worden ingetrokken. Er zijn namelijk ernstige twijfels

gerezen omtrent uw werkelijke herkomst en verblijfsplaats(en) vóór uw vertrek uit uw land.
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Vooreerst dient er vastgesteld te worden dat het paspoort dat u op de DVZ voorlegde ter aanpassing

van uw identiteitsgegevens, en dat werd uitgegeven op 23 januari 2017, niet Kirkuk maar wel Erbil,

Noord-Irak, vermeldt als uw geboorteplaats. Daarenboven blijkt uit dit paspoort ook dat uw

geboortedatum 17 mei 1987 en niet 17 oktober 1991 (!) betreft, zoals u in het kader van uw

asielaanvraag beweerde (zie blauwe map in het administratieve dossier). Hiermee geconfronteerd

beweert u dat pas u door het aanvragen van dit paspoort op de Iraakse ambassade in Den Haag te

weten bent gekomen dat u in Erbil geboren bent en uw echte geboortedatum 17 mei 1987 is. Hierna zou

u bij uw familie zijn gaan doorvragen over hoe het nu effectief zit, waarna u hebt vernomen dat u

geboren bent in Erbil en uw familie omwille van problemen vanuit Erbil naar Kirkuk is moeten vluchten

toen u ongeveer acht maanden oud was. In Kirkuk zou uw vader uw identiteitsgegevens vervalst

en aangepast hebben, waardoor uw identiteitsgegevens in Kirkuk verschillen van uw identiteitsgegevens

in Etbil. U zou enkel die foutieve identiteitsgegevens gekend hebben (CGVS, dd.16 januari 2018, p. 6).

Deze uitleg kan echter totaal niet overtuigen, het is immers weinig waarschijnlijk dat uw

identiteitsgegevens in Erbil en Kirkuk zouden verschillen. Daarenboven had u in 2009 in het kader van

uw asielaanvraag een identiteitskaart en een nationaliteitsbewijs voorgelegd waarop stond dat uw

geboorteplaats ‘Kirkuk’ was, maar werden deze identiteitsdocumenten door de Federale Politie als ‘vals’

beschouwd (zie ‘rapport authenticatie Federale Politie’ in de blauwe map van het administratief dossier).

Dat u destijds valse identiteitsdocumenten voorlegde toont aan dat u toen reeds trachtte de Belgische

autoriteiten te misleiden door informatie over uw identiteit en herkomst verborgen te houden. Het CGVS

kan zich dan ook niet van de (ernstige) indruk ontdoen dat u leugenachtige verklaringen aflegt omtrent

uw identiteitsgegevens en dat de gegevens die op uw huidig paspoort staan duiden op uw

daadwerkelijke geboorteplaats en regio van herkomst, in casu Erbil, gelegen in Iraaks Koerdistan, KRG-

zone.

Hiernaast kan er aan de hand van de stempels in uw paspoort ook afgeleid worden dat u van 28 februari

2017 tot 18 april 2017 en van 22 augustus 2017 tot 12 september 2017 naar Erbil en Iraaks Koerdistan

(terug)reisde. Tijdens deze reizen naar Irak zou u telkens in Erbil verbleven hebben. Het is echter

opmerkelijk dat u, die zegt nooit in Erbil gewoond zou hebben, toch besloot tot tweemaal toe naar Irak

terug te keren en tijdens deze periodes er voor koos enkel in Erbil te verblijven (CGVS, p. 8). Dat u

desondanks toch twee keer naar Erbil besloot te reizen en u er gedurende langere periodes verbleef,

toont aan dat u een zekere affiniteit en band hebt met de stad. Voorts beweert u tijdens uw gehoor op

het CGVS gedurende de periode van uw eerste terugkeer naar Irak, van 28 februari 2017 tot 18 april

2017, gedurende één dag te zijn teruggekeerd naar Kirkuk, om er het graf van uw broer in de wijk Azadi

te bezoeken (CGVS, p. 7-8). Wanneer u vervolgens enkele herkomstvragen over Kirkuk gesteld worden,

nochtans de regio waarvan u beweert afkomstig te zijn en waar uw broer begraven zou zijn, valt u

helemaal door de mand. Zo kan u de wijk Azadi geenszins binnen Kirkuk situeren. Daarenboven slaagt

u er enkel in om één omliggende wijk, nl. Shorija, op te noemen, maar kan u geen andere wijken,

straten of pleinen in Kirkuk bij naam noemen. Hiernaast kan u wel nog vermelden dat er in Kirkuk vier

bruggen en een soort van paleis zijn, wanneer er u echter gevraagd wordt naar bijkomende informatie

over dat paleis kan u enkel toevoegen dat het een oud gebouw is. Geconfronteerd met deze gebrekkige

kennis over Kirkuk, geeft u aan dat u slecht bent met kaarten, het lang geleden is en u toen u daar was

én niet veel naar buiten ging (CGVS, p. 8-9). Deze uitleg kan echter verre van overtuigen. Van iemand

die beweert gedurende een periode van ongeveer 20 jaar in Kirkuk gewoond te hebben, kan

redelijkerwijze verwacht worden dat hij beter op de hoogte is/blijft van zijn stad, ook jaren na zijn vertrek.

Uw huidige gebrekkige kennis over Kirkuk doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

herkomst uit Kirkuk.

De vaststelling dat op uw identiteitsdocumenten Erbil, Noord-Irak, staat aangegeven als uw

geboorteplaats en dat u meermaals naar de regio van Erbil reisde, doet sterke vermoedens rijzen dat

uw daadwerkelijke herkomst niet in Kirkuk, Centraal-Irak, maar wel in Erbil en Iraaks Koerdistan ligt. Dat

u twee keer gedurende een periode van 20 dagen tot bijna twee maanden naar Erbil en Iraaks

Koerdistan reisde en u er altijd in de regio van Erbil verbleef (CGVS, p. 7-10), toont bovendien aan dat u

een band heeft met de regio en u er ook duurzaam kan verblijven.

Bovenstaand vermoeden wordt verder versterkt door informatie die via uw Facebookpagina, waarvan u

toegeeft dat het uw Facebookpagina is (CGVS, p. 4), kon worden teruggevonden en waarvan een kopie

werd toegevoegd aan de blauwe map in het administratief dossier. Vooreerst is het bijzonder opvallend

dat zowel uw broer M.(…), uw zus H.(…) als uw stiefbroer B.(…) op hun Facebookpagina vermelden dat

ze afkomstig zijn van Erbil, in Erbil wonen of in Erbil gestudeerd hebben (zie kopie Facebookpagina’s in

de blauwe map van het administratief dossier). Dat dergelijke informatie betreffende woonplaats en

regio van herkomst van uw (stief-)broers en zus publiekelijk op Facebook wordt aangeven, doet ernstig
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vermoeden dat zij ook daadwerkelijk afkomstig zijn van of woonachtig zijn te Erbil en dat dit ook voor u

geldt, minstens dat u er over een sociaal-familiaal netwerk beschikt. Wanneer er op basis van uw

Facebookpagina bovendien gekeken wordt naar de vind-ik-leuks van uw foto’s op Facebook of naar

foto’s van anderen die u zelf leuk vindt of waarop u reageert, valt op dat van de personen met wie u op

Facebook interactie heeft een groot deel bij hun publieke plaatsbepaling aangeeft afkomstig te zijn uit

Erbil, Iraaks Koerdistan (zie blauwe map in het administratief dossier). Er dient dan ook geconcludeerd

te worden dat uw vriendennetwerk op Facebook voornamelijk bestaat uit personen afkomstig van of

verblijvende in Erbil, Iraaks Koerdistan. Deze conclusie doet andermaal afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw vermeende herkomst uit Kirkuk, Centraal-Irak, en doet ernstig vermoeden dat

u in werkelijkheid afkomstig bent uit Erbil, Iraaks Koerdistan, hetgeen eveneens op uw paspoort ,

identiteitskaart en nationaliteitsbewijs vermeld staat als uw geboorteplaats. Bovenstaande vaststelling

wordt bovendien verder versterkt doordat u op Facebook ook verschillende pagina’s leuk vindt die

betrekking hebben op Erbil, waaronder ‘Hawler Police’, ‘HawlerOnline’ en ‘My Erbil’ (zie blauwe map in

het administratief dossier).

Gelet op deze vaststellingen blijkt dat u de subsidiaire beschermingsstatus destijds werd toegekend op

grond van door u verkeerd weergegeven, achtergehouden en valse verklaringen die doorslaggevend

zijn geweest voor de toekenning van uw subsidiaire beschermingsstatus, zijnde uw identiteit en

herkomst.

Bovenstaande vaststellingen tonen aan dat u bewust getracht heeft om de Belgische asielinstanties te

misleiden door bepaalde informatie achter te houden en door bedrieglijke verklaringen af te leggen.

Hierdoor is de geloofwaardigheid van uw verklaringen, waarop het CGVS zich baseerde voor het

toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus op fundamentele wijze ondermijnd. Het CGVS kan

geen geloof meer hechten aan uw beweerde herkomst uit Kirkuk, Centraal-Irak, en heeft daarentegen

sterke vermoedens dat u afkomstig bent uit Erbil, Centraal-Irak. Het CGVS wijst erop dat van een

asielzoeker mag worden verwacht dat hij zijn volledige medewerking verleent teneinde de bevoegde

instanties toe te laten een zo volledig mogelijk onderzoek naar de gegrondheid van het asielrelaas te

voeren en om zich een beeld te vormen van de eventueel daaruit voortvloeiende nood aan

bescherming. De medewerkingsplicht vereist van een asielzoeker dat hij zo gedetailleerd en

correct mogelijk informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, herkomst, leefwereld en asielrelaas

en dit vanaf de aanvang van de procedure. Gelet op bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet heeft

voldaan aan de medewerkingsplicht.

De gedane vaststellingen in verband met uw identiteit en eerdere plaatsen van verblijf zijn

constitutieve elementen van de asielaanvraag. Bijgevolg kan terecht besloten worden tot de intrekking

van uw subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 55/5/1 §2, 2° van de Vreemdelingenwet

aangezien u de subsidiaire bescherming kreeg op grond van verkeerd weergegeven en valse

verklaringen die doorslaggevend zijn geweest voor de toekenning van uw subsidiaire

beschermingsstatus, zijnde uw identiteit.

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet in positieve zin ombuigen.

Vooreerst dient er hierbij vastgesteld te worden dat de door u voorgelegde identiteitsdocumenten

(paspoort, identiteitskaart en nationaliteitsbewijs) bevestigen dat u geboren bent in Erbil. De overige

door u voorgelegde documenten tonen uw reizen naar Irak, het overlijden van uw broer M.(…), uw

activiteiten in België en uw familiesamenstelling aan, elementen die niet in twijfel getrokken worden.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn

om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar

het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt weliswaar dat de

veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat de

toename in geweld- en terreurdaden geconcentreerd is in een aantal Centraal-Iraakse provincies.

Daarenboven blijkt het geweldsniveau en de impact van het geweld regionaal erg verschillend te zijn.

Deze sterk regionale verschillen typeren het conflict in Irak. Om die redenen dient niet alleen rekening te

worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie
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in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit

Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in de provincie Erbil te worden beoordeeld.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil,

Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government (KRG),

significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische Autonome Regio (KAR) kent een

zekere mate van stabiliteit, sociale cohesie en efficiënt optredende veiligheidsdiensten. Uit dezelfde

informatie blijkt bovendien dat deze regio grotendeels ontsnapt aan het geweld dat in Irak plaatsvindt.

Wat het grondoffensief betreft dat IS sinds juni 2014 in Irak voerde, dient opgemerkt te worden dat

dit hoofdzakelijk gesitueerd was in Centraal-Irak. De gebieden waar er strijd werd geleverd tussen de

Koerdische peshmerga en de militanten van IS betroffen de zogenaamde betwiste gebieden, waaruit het

Iraakse leger zich in juni 2014 massaal had teruggetrokken en waarover de peshmerga, in een

tegenoffensief tegen IS (eind 2014- begin 2015), opnieuw de militaire controle verwierven. Deze

gebieden behoren niet tot de erkende Koerdische Autonome Regio in Noord-Irak, met name de vier

noordelijke provincies onder controle van de Koerdische Regionale Regering. Noch bij het offensief dat

IS in augustus 2014 inzette in de betwiste gebieden, noch bij latere gewapende confrontaties tussen IS

en de peshmerga in betwist gebied werd de grens van de Koerdische Autonome Regio overschreden.

De peshmerga namen het gros van de door hen geclaimde betwiste gebieden in Centraal-Irak in en

verlegden hiermee de Koerdische verdedigingslinie een stuk zuidelijker. De aan de gang

zijnde gevechten situeren zich aldus uitsluitend in Centraal-Irak. De offensieven van IS en de

tegenoffensieven van de peshmerga en het hiermee gepaard gaande geweld in de Centraal-Iraakse

provincies Ninewa, Tamim en Diyala hebben slechts een zeer beperkte impact op de veiligheidssituatie

in de KAR.

Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak, en in de regio heerst een

relatieve stabiliteit. Er vonden de voorbije vier jaar drie grootschalige aanslagen plaats in de KAR, met

name in september 2013, in november 2014 en in april 2015. Doelwit van deze aanslagen waren de

Koerdische veiligheidsen overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat in Erbil. Bij deze aanslagen

vielen een beperkt aantal burgerdoden. In 2016 vond geen terroristische aanslag plaats waarbij

burgerslachtoffers vielen. Hetzelfde geldt voor het eerste semester van 2017. De zeldzame

terreurdaden in de KAR, opgeëist door IS, hebben over het algemeen geen burgers als doelwit, maar

zijn hoofdzakelijk gericht op overheids- en veiligheidsdiensten. Dit veruiterlijkt zich in de grote

vluchtelingenstroom naar Noord-Irak. De influx van nagenoeg 250.000 Syrische vluchtelingen en meer

dan een miljoen IDP’s uit Centraal-Irak die het IS-offensief ontvluchtten, heeft evenwel geen impact op

de veiligheidssituatie in de KAR. Met de komst van de honderdduizenden IDP’s in de regio en ter

preventie van aanvallen van IS werden de veiligheidsmaatregelen in de KAR echter wel verhoogd.

De veiligheidscontroles aan de controleposten aan de grens met Centraal-Irak (en Syrië) werden

opgevoerd uit vrees voor infiltratie van IS-strijders onder Arabische IDP’s.

Naast de blijvende spanningen omtrent de verdeling van de olie-export en de inkomstenverdeling

hiervan, zet de onduidelijke toekomst van de zogeheten betwiste gebieden de relaties tussen de KRG

en de Centraal-Iraakse regering op scherp. Dit heeft evenwel nauwelijks impact op de veiligheid van de

Noord-Iraakse burgerbevolking, zeker niet nu de federale regering de Koerdische troepen nodig heeft bij

het bestrijden van het gewelddadige IS.

Op 25 juli 2015 kwam een einde aan de twee jaar durende wapenstilstand tussen Turkije en de PKK.

Sindsdien voert het Turkse leger opnieuw luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Noord-Irak. Deze

Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen in het

bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter soms ook naburige Koerdische

dorpen getroffen, waarbij vooral materiële schade aan landbouwgronden en huizen wordt opgetekend.

Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is beperkt.

Voor het eerst in tien jaar vonden sinds juni 2016 opnieuw Iraanse aanvallen plaats op de Noord-Iraakse

grensregio in de strijd tegen Koerdische rebellen, meer bepaald op KDPI-doelwitten. Bij deze Iraanse

aanvallen op het grensgebied van de KAR vielen geen burgerslachtoffers.

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat het Iraakse noorden niet alleen over de weg bereikbaar

is. Uit de beschikbare informatie blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen vluchten aanbieden op Irak

en dat een terugvlucht naar Irak niet noodzakelijk via de luchthaven van Bagdad dient te verlopen.
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Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over internationale luchthavens in Basra,

Najaf, Arbil en Suleymaniah, dewelke onder de controle van de Iraakse of Koerdische autoriteiten staan

en vlot bereikbaar zijn. Personen die naar Irak wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar

hun bestemming in Noord- of Zuid-Irak reizen zonder dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.

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

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de noordelijke provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans 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 in

Noord-Irak aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/5/1 §2, 2° van de Vreemdelingenwet wordt uw subsidiaire

beschermingsstatus ingetrokken.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/2, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 55/5/1,

§2, 2° en 57/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), artikel 3 van het

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM),

artikel 27 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 materiële

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van willekeur, geeft verzoeker vooreerst

een uitgebreide theoretische uiteenzetting omtrent de artikelen 48/2, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 en 57/6 van

de Vreemdelingenwet, artikel 3 EVRM, artikel 27 van voormeld Koninklijk Besluit van 11 juli 2013, de

materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het verbod van willekeur, de begrippen

“gegronde vrees voor vervolging” en “reëel risico”, de bewijslast, het voordeel van de twijfel, de

beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas en de samenwerkingsplicht in hoofde van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Vervolgens onderneemt hij een poging

om de motieven van de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen.

Verzoeker voert aan dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet alle

relevante feiten in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake de

asielaanvraag wordt genomen heeft geanalyseerd en niet heeft onderzocht of hij aan vervolging of

ernstige schade is blootgesteld of blootgesteld zou kunnen worden. Bovendien heeft de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen naar mening van verzoeker zijn individuele situatie en

persoonlijke omstandigheden, waartoe factoren behoren zoals achtergrond, geslacht en leeftijd,

teneinde te beoordelen of op basis van zijn persoonlijke omstandigheden de daden waaraan hij

blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen worden met vervolging of ernstige schade overeenkomen,

niet onderzocht en heeft hij evenmin onderzocht of verzoeker sedert hij zijn land van herkomst heeft

verlaten al dan niet activiteiten heeft uitgeoefend die hem zouden kunnen blootstellen aan vervolging of

ernstige schade indien hij naar zijn land van herkomst zou terugkeren.

Verzoeker hekelt het feit dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen in vraag stelt. Zo is verzoeker naar eigen zeggen wel degelijk

moeten vluchten van Erdis (lees: Erbil) naar Kirkuk toen hij acht maanden oud was en heeft zijn vader

destijds de identiteitsgegevens laten aanpassen. Dit doet volgens verzoeker geen afbreuk aan de

omstandigheid dat hij wel degelijk in Kirkuk leefde en niet in Erbil. Het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen heeft met een volkomen westerse bril volkomen onterecht besloten dat

hij uit Erbil afkomstig zou zijn op basis van administratieve gegevens die in Irak niet dezelfde waarde

hebben als in België nu Irak een heel corrupt land is en administratieve documenten gemakkelijk

vervalsbaar zijn, zeker ten tijde van zijn geboorte en jeugd onder het Sadam-bewind, aldus verzoeker,

die hieraan toevoegt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich

beperkt zich tot het in vraag stellen van bepaalde aspecten van zijn parcours maar het asielrelaas dat

aan de basis lag van zijn problemen niet opnieuw onderzoekt. Het Commissariaat-generaal onderzoek

evenmin “aan de hand van de gegevens die het CGVS lastens verzoeker poogt te gebruiken of een

ander asielrelaas op basis van die gegevens een beschermingsstatus zou rechtvaardigen hetgeen zij
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minstens had moeten doen nu zij meent dat verzoeker uit een ander gebied in Irak afkomstig zou zijn –

quod non –”. Bovendien meende het Commissariaat-generaal reeds acht jaar geleden (dus in 2010) bij

het beoordelen van zijn asielrelaas dat er geen geloof kon worden gehecht aan verzoekers leeftijd en

dat hij valse identiteitsdocumenten zou hebben gebruikt, maar kende hem toch een beschermingsstatus

toe. Acht jaar later meent zij echter op basis van die zelfde gronden te mogen overgaan tot een

intrekking van dezelfde beschermingsstatus. Het Commissariaat-generaal meent dus op basis van

dezelfde motieven enerzijds een beschermingsstatus toe te staan en anderzijds op basis van die

motieven een beschermingsstatus in te trekken. Dit is geheel tegenstrijdig waarbij aan verzoeker, zeker

acht jaar na het toekennen van de beschermingsstatus – een periode gedurende dewelke hij zich

geheel heeft ingeburgerd en hier een gezin met twee kinderen heeft opgebouwd – naar zijn mening het

voordeel van de twijfel moet worden gegeven. Minstens moet worden vastgesteld dat de documenten

niet doorslaggevend waren voor een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus en dus evenmin

doorslaggevend kunnen zijn voor een intrekking ervan.

Ten overvloede merkt verzoeker op dat er een administratieve onregelmatigheid gebeurde bij het

verzoek van de Dienst Vreemdelingenzaken aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen met betrekking tot de intrekking van zijn bescherming. Het Commissariaat-generaal werd

immers door de Dienst Vreemdelingenzaken gevat met een verzoek tot intrekking van de

vluchtelingenstatus, niet met een verzoek tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker beschikt niet over een vluchtelingenstatus maar wel over een subsidiaire

beschermingsstatus. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft hier dus administratiefrechtelijk gefaald.

Dat hij niet van elk geografisch of cultureel aspect in Kirkuk op de hoogte is en over een slecht

oriënteringsvermogen beschikt kan naar mening van verzoeker evenmin doorslaggevend zijn om zijn

afkomst daarvan in vraag te stellen. Dit toont enkel aan dat hij geen ingestudeerde kennis heeft over

Kirkuk maar wel een doorleefde kennis heeft die overeenstemt met zijn profiel, namelijk een arbeider die

satellietantennes herstelde. Op basis van verzoekers recente reis en virtueel sociaal leven kunnen dan

ook zijn afkomst uit en problemen in Kirkuk niet ongeloofwaardig worden geacht, zoals het

Commissariaat-generaal ten onrechte poogt te doen. Verzoeker kan naar eigen zeggen dan ook alleen

maar vaststellen dat de beslissing tot intrekking een politiek ingegeven beslissing is die kadert binnen

een hedendaags politiek beleid en tendens. Hij merkt hierbij nog op dat er niet eens werd gepeild naar

zijn kennis over Erbil, en dat er dus zelfs geen enkele basisanalyse is gebeurd over een vermeende

afkomst uit dat gebied.

Verzoeker hekelt tevens dat er geen rekening werd gehouden met het feit dat hij ernstig

getraumatiseerd is door zijn verleden in Irak en dat zijn ‘asiel’ niet opnieuw geanalyseerd.

Hij vervolgt zijn betoog, stellende dat indien hij naar Irak zou moeten terugkeren, hij in een geïsoleerde

situatie zou terechtkomen. Hij verblijft immers reeds sedert meer dan 8 jaren in België en zou op die

manier ook niet langer zijn gezinsleven in België kunnen uitoefenen. Verzoeker heeft immers twee

kinderen in België. Er werd door het Commissariaat-generaal dan ook geen analyse gemaakt wat het lot

is van terugkerende asielzoekers naar Irak.

Tot slot verwijst verzoeker naar het reisadvies voor Irak en haalt hij algemene informatie aan op basis

waarvan hij besluit “dat de situatie in Irak van dergelijke aard is dat verzoeker er een ernstig risico loopt

voor zijn leven of om er mishandeld te worden en dient derhalve als vluchteling te worden erkend, op

zijn minst moet hem de subsidiaire bescherming worden toegekend. Verzoeker terugsturen naar Irak

zou zijn rechten onder artikel 3 van het EVRM schenden. Bovendien is het voor verzoeker eveneens

onmogelijk om zich te hervestigen in Irak.”

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: een uittreksel uit de

registers van de burgerlijke stand van de stad Turnhout waaruit blijkt dat verzoeker zijn twee kinderen

heeft erkend.

2.2.2. Op 10 augustus 2018 laat verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota met volgende nieuwe elementen geworden: de

COI Focus “Irak. De veiligheidssituatie in de Koerdische Autonome Regio” van 14 maart 2018 en de

COI Focus “Irak. De bereikbaarheid van de Koerdische Autonome Regio via de lucht.” van 13 april

2018.
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2.3. Vooreerst benadrukt de Raad dat artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling

die voldoet aan de in artikel 48/3 of artikel 48/4 bedoelde voorwaarden als vluchteling of als persoon die

in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kan worden erkend. Het betreft echter een algemeen

geformuleerd artikel, dat het recht op asiel of op subsidiaire bescherming voor bepaalde personen

omschrijft doch geenszins een automatisme inhoudt voor personen die zich op de

Vluchtelingenconventie juncto artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of op artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet beroepen om asiel dan wel subsidiaire bescherming te verkrijgen.

2.4.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt de aan verzoeker toegekende subsidiaire

beschermingsstatus ingetrokken omdat geen geloof meer kan worden gehecht aan zijn beweerde

herkomst uit Kirkuk, Centraal-Irak, en sterke vermoedens rijzen dat hij in werkelijkheid afkomstig is uit

Erbil, Noord-Irak. Dit besluit steunt inzonderheid op de vaststellingen en overwegingen dat (i) het

paspoort dat hij op de Dienst Vreemdelingenzaken voorlegde ter aanpassing van zijn

identiteitsgegevens, en dat werd uitgegeven op 23 januari 2017, niet Kirkuk maar wel Erbil, Noord-Irak,

vermeldt als zijn geboorteplaats en uit dit paspoort daarenboven ook blijkt dat zijn geboortedatum 17

mei 1987 en niet 17 oktober 1991 is, zoals hij in het kader van zijn verzoek om internationale

bescherming beweerde, en zijn uitleg dat hij pas door het aanvragen van dit paspoort op de Iraakse

ambassade in Den Haag te weten is gekomen dat hij in Erbil geboren is en zijn echte geboortedatum 17

mei 1987 is, dat hij vervolgens van zijn familie vernomen heeft dat hij geboren is in Erbil, dat zij omwille

van problemen vanuit Erbil naar Kirkuk zijn moeten vluchten toen hij ongeveer acht maanden oud was

en dat zijn vader in Kirkuk zijn identiteitsgegevens zou vervalst en aangepast hebben, waardoor zijn

identiteitsgegevens in Kirkuk verschillen van zijn identiteitsgegevens in Erbil totaal niet kan overtuigen

daar het weinig waarschijnlijk is dat zijn identiteitsgegevens in Erbil en Kirkuk zouden verschillen en hij

daarenboven in 2009 in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming een identiteitskaart

en een nationaliteitsbewijs had voorgelegd waarop stond dat zijn geboorteplaats Kirkuk was maar deze

documenten door de Federale Politie als ‘vals’ werden beschouwd, hetgeen aantoont dat hij toen reeds

trachtte de Belgische autoriteiten te misleiden door informatie over zijn identiteit en herkomst verborgen

te houden en het CGVS zich dan ook niet van de (ernstige) indruk kan ontdoen dat hij leugenachtige

verklaringen aflegt omtrent zijn identiteitsgegevens en dat de gegevens die op zijn huidig paspoort staan

duiden op zijn daadwerkelijke geboorteplaats en regio van herkomst, in casu Erbil, gelegen in Iraaks

Koerdistan, KRG-zone, (ii) aan de hand van de stelpels in zijn paspoort ook kan afgeleid worden dat hij

van 28 februari 2017 tot 18 april 2017 en van 22 augustus 2017 tot 12 september 2017 naar Erbil en

Iraaks Koerdistan (terug)reisde, tijdens welke reizen hij telkens in Erbil zou verbleven hebben, wat

aantoont dat hij een zekere affiniteit en band heeft met de stad, (iii) hij een gebrekkige kennis

tentoonspreidt over Kirkuk, (iv) zowel zijn broer M., zijn zus H. als zijn stiefbroer B. op hun

Facebookpagina vermelden dat ze afkomstig zijn van Erbil, in Erbil wonen of in Erbil gestudeerd

hebben, zijn vriendennetwerk op Facebook voornamelijk bestaat uit personen afkomstig of verblijvende

in Erbil en hij op Facebook ook verschillende pagina’s leuk vindt die betrekking hebben op Erbil en (vi)

de door hem voorgelegde identiteitsdocumenten bevestigen dat hij geboren is in Erbil en de overige

door hem voorgelegde documenten zijn reizen naar Irak, het overlijden van zijn broer M., zijn activiteiten

in België en zijn gezinssamenstelling aantonen, elementen welke niet in twijfel worden getrokken. De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelt daarnaast op basis van de

informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier dat er voor burgers in de noordelijke

provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans 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 zodat er actueel voor burgers in Noord-Irak geen reëel risico is op

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

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

administratieve rechtshandeling, in casu de beslissing tot intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus van 13 februari 2018 (CG nr. 0910515), 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).

2.5. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.



RvV X - Pagina 10

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid1

van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker

om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek, zoals

vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen.

Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van

verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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 de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“ a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.6. De bestreden beslissing werd genomen in toepassing van artikel 55/5/1, §2, 2° van de

Vreemdelingenwet.

Dit artikel luidt als volgt: “De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen trekt de

subsidiaire beschermingsstatus in :

(…)

2° ten aanzien van de vreemdeling wiens status werd toegekend op grond van feiten die hij verkeerd

heeft weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of vervalste documenten die

doorslaggevend zijn geweest voor de toekenning van de status of ten aanzien van de vreemdeling

wiens persoonlijke gedrag later erop wijst dat hij geen reëel risico op ernstige schade loopt.”

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft deze bevoegdheid op grond van

artikel 57/6, eerste lid, 6° van de Vreemdelingenwet, dat luidt als volgt: “De Commissaris-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen is bevoegd: (…)

6° om de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus op grond van de artikelen 55/3/1 en

55/5/1 in te trekken;”
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Artikel 55/5/1 werd ingevoegd in de Vreemdelingenwet bij artikel 10 van de wet van 10 augustus 2015

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen

voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale bescherming (BS 24

augustus 2015). Uit de memorie van toelichting bij genoemd artikel blijkt dat het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de subsidiaire beschermingsstatus moet intrekken

wanneer deze status werd toegekend op grond van feiten die de vreemdeling verkeerd heeft

weergegeven of achtergehouden, van valse verklaringen of van valse of vervalste documenten die

doorslaggevend zijn geweest voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus (Parl. St.

Kamer, 2014-2015, nr. 54-1197/001, 26).

2.7. Uit het administratief dossier blijkt dat een door verzoeker neergelegd paspoort in het kader van een

naamswijziging gegevens bevat die substantieel verschillen van wat hij verklaarde tijdens de

asielprocedure. In de bestreden beslissing wordt hieromtrent correct het volgende vastgesteld: “De

identiteit, nationaliteit en herkomst maken de kernelementen uit in een asielprocedure. Het is binnen

het kader van deze fundamentele gegevens dat een asielrelaas op zijn intrinsieke merites kan

beoordeeld worden. Uit informatie waarover het CGVS beschikt, en waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat u in België asiel hebt aangevraagd onder een valse

identiteit. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan het administratief

dossier werd toegevoegd, blijkt dat u uw paspoort op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) voorlegde

naar aanleiding van een identiteitswijziging. Hoewel u in 2009 in het kader van uw asielaanvraag

beweerde geboren te zijn in Kirkuk, Centraal-Irak, en daar altijd gewoond te hebben, blijkt dat op het

door u voorgelegde paspoort ‘Erbil’, Noord-Irak, aangegeven staat als uw geboorteplaats. Omwille

van dit nieuw element werd u opgeroepen voor een nieuw gehoor op het CGVS ten einde uw verkregen

subsidiair beschermingsstatuut te heronderzoeken. Na dit gehoor en na analyse van de elementen

aanwezig in uw dossier, blijkt dat uw statuut moet worden ingetrokken. Er zijn namelijk ernstige twijfels

gerezen omtrent uw werkelijke herkomst en verblijfsplaats(en) vóór uw vertrek uit uw land.

Vooreerst dient er vastgesteld te worden dat het paspoort dat u op de DVZ voorlegde ter aanpassing

van uw identiteitsgegevens, en dat werd uitgegeven op 23 januari 2017, niet Kirkuk maar wel Erbil,

Noord-Irak, vermeldt als uw geboorteplaats. Daarenboven blijkt uit dit paspoort ook dat uw

geboortedatum 17 mei 1987 en niet 17 oktober 1991 (!) betreft, zoals u in het kader van uw

asielaanvraag beweerde (zie blauwe map in het administratieve dossier). Hiermee geconfronteerd

beweert u dat pas u door het aanvragen van dit paspoort op de Iraakse ambassade in Den Haag te

weten bent gekomen dat u in Erbil geboren bent en uw echte geboortedatum 17 mei 1987 is. Hierna zou

u bij uw familie zijn gaan doorvragen over hoe het nu effectief zit, waarna u hebt vernomen dat u

geboren bent in Erbil en uw familie omwille van problemen vanuit Erbil naar Kirkuk is moeten vluchten

toen u ongeveer acht maanden oud was. In Kirkuk zou uw vader uw identiteitsgegevens vervalst

en aangepast hebben, waardoor uw identiteitsgegevens in Kirkuk verschillen van uw identiteitsgegevens

in Etbil. U zou enkel die foutieve identiteitsgegevens gekend hebben (CGVS, dd.16 januari 2018, p. 6).

Deze uitleg kan echter totaal niet overtuigen, het is immers weinig waarschijnlijk dat uw

identiteitsgegevens in Erbil en Kirkuk zouden verschillen. Daarenboven had u in 2009 in het kader van

uw asielaanvraag een identiteitskaart en een nationaliteitsbewijs voorgelegd waarop stond dat uw

geboorteplaats ‘Kirkuk’ was, maar werden deze identiteitsdocumenten door de Federale Politie als ‘vals’

beschouwd (zie ‘rapport authenticatie Federale Politie’ in de blauwe map van het administratief dossier).

Dat u destijds valse identiteitsdocumenten voorlegde toont aan dat u toen reeds trachtte de Belgische

autoriteiten te misleiden door informatie over uw identiteit en herkomst verborgen te houden. Het CGVS

kan zich dan ook niet van de (ernstige) indruk ontdoen dat u leugenachtige verklaringen aflegt omtrent

uw identiteitsgegevens en dat de gegevens die op uw huidig paspoort staan duiden op uw

daadwerkelijke geboorteplaats en regio van herkomst, in casu Erbil, gelegen in Iraaks Koerdistan, KRG-

zone.”

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen overtuigende argumenten bijbrengt

die het geheel van voorgaande vaststellingen en overwegingen in een ander daglicht kunnen plaatsen.

Hij komt immers in wezen niet verder dan het uiten van blote beweringen, het volharden in zijn eerder

afgelegde verklaringen en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wat bezwaarlijk een dienstig verweer kan geacht

worden en waarmee hij dan ook niet vermag de geloofwaardigheid van zijn verklaringen te herstellen en

aannemelijk te maken dat hij wel degelijk nagenoeg zijn ganse leven in Kirkuk zou hebben gewoond.

Waar verzoeker argumenteert “Het CGVS heeft met een volkomen westerse bril volkomen onterecht

besloten dat hij uit Erbil afkomstig zou zijn op basis van administratieve gegevens die in Irak niet

dezelfde waarde hebben als in België nu Irak een heel corrupt land is en administratieve documenten
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makkelijk vervalsbaar zijn zeker ten tijde van de geboorte en jeugd van verzoeker onder het Sadam-

bewind.” wijst de Raad erop dat de appreciatie dat Erbil en niet Kirkuk verzoekers werkelijke

geboorteplaats en regio van herkomst is onder meer gebaseerd is op de gegevens die vermeld staan in

verzoekers huidige paspoort, dat op 23 januari 2017 werd afgeleverd in Bagdad en blijkens verzoekers

verklaringen werd verstrekt door de Iraakse ambassade in Den Haag, en waarin Erbil wordt vermeld als

zijn geboorteplaats. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat dit paspoort vals zou zijn of dat de

gegevens vermeld in het paspoort niet correct zouden zijn. Verzoeker verklaarde tijdens het gehoor op

16 januari 2018 overigens uitdrukkelijk dat de gegevens vermeld in dit paspoort (geboorteplaats en

geboortedatum) correct zijn (administratief dossier, stuk 4, p. 6). Verzoeker gaat bovendien uit van een

verkeerde lezing van de bestreden beslissing waar hij het volgende uiteenzet: “Bovendien meende het

CGVS reeds acht jaren geleden bij het beoordelen van verzoekers asielrelaas dat er geen geloof kon

worden gehecht aan verzoekers leeftijd en dat hij valse identiteitsdocumenten zou hebben gebruikt (dus

in 2010), maar kende aan verzoeker toch een beschermingsstatus toe. Acht jaar later meent zij echter

op basis van die zelfde gronden te mogen overgaan tot een intrekking van dezelfde

beschermingsstatus. M.a.w het CGVS meent op basis van dezelfde motieven enerzijds een

beschermingsstatus toe te staan en anderzijds op basis van die motieven een beschermingsstatus in te

trekken. Dit is geheel tegenstrijdig waarbij aan verzoeker zeker acht jaar na het toekennen van de

beschermingsstatus een periode gedurende dewelke hij zich geheel heeft ingeburgerd en hier een gezin

met twee kinderen heeft opgebouwd het voordeel van de twijfel moet worden gegeven. Minstens moet

worden vastgesteld dat de documenten niet doorslaggevend waren voor een toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus en kunnen dus evenmin doorslaggevend zijn voor een intrekking ervan.”

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelde in zijn beslissing van 19 maart

2010 inderdaad vast dat verzoeker valse identiteitsdocumenten had neergelegd. Desondanks werden

zijn verklaringen omtrent zijn beweerde afkomst uit Kirkuk (Centraal-Irak) niet in twijfel getrokken. Thans

kan aan deze verklaringen echter niet langer geloof worden gehecht, dit gelet op de inhoud van

verzoekers paspoort, zijn gebrekkige kennis over Kirkuk en de vaststellingen (1) dat zowel zijn broer M.,

zijn zus H. als zijn stiefbroer B. op hun Facebookpagina vermelden dat ze afkomstig zijn van Erbil, in

Erbil wonen of in Erbil gestudeerd hebben, (2) dat verzoekers vriendennetwerk op Facebook

voornamelijk bestaat uit personen afkomstig of verblijvende in Erbil en (3) dat hij op Facebook ook

verschillende pagina’s leuk vindt die betrekking hebben op Erbil. In tegenstelling tot wat verzoeker lijkt te

menen, wordt de hem op 19 maart 2010 toegekende subsidiaire beschermingsstatus dus niet

ingetrokken omdat hij bij het indienen van zijn verzoek om internationale bescherming in 2009 valse

identiteitsdocumenten heeft neergelegd en liggen niet dezelfde motieven aan de basis van zowel de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus als van de intrekking ervan.

In de bestreden beslissing wordt daarnaast overwogen als volgt: “Hiernaast kan er aan de hand van de

stempels in uw paspoort ook afgeleid worden dat u van 28 februari 2017 tot 18 april 2017 en van 22

augustus 2017 tot 12 september 2017 naar Erbil en Iraaks Koerdistan (terug)reisde. Tijdens deze reizen

naar Irak zou u telkens in Erbil verbleven hebben. Het is echter opmerkelijk dat u, die zegt nooit in Erbil

gewoond zou hebben, toch besloot tot tweemaal toe naar Irak terug te keren en tijdens deze periodes er

voor koos enkel in Erbil te verblijven (CGVS, p. 8). Dat u desondanks toch twee keer naar Erbil besloot

te reizen en u er gedurende langere periodes verbleef, toont aan dat u een zekere affiniteit en band hebt

met de stad. Voorts beweert u tijdens uw gehoor op het CGVS gedurende de periode van uw eerste

terugkeer naar Irak, van 28 februari 2017 tot 18 april 2017, gedurende één dag te zijn teruggekeerd naar

Kirkuk, om er het graf van uw broer in de wijk Azadi te bezoeken (CGVS, p. 7-8). Wanneer u vervolgens

enkele herkomstvragen over Kirkuk gesteld worden, nochtans de regio waarvan u beweert afkomstig te

zijn en waar uw broer begraven zou zijn, valt u helemaal door de mand. Zo kan u de wijk Azadi

geenszins binnen Kirkuk situeren. Daarenboven slaagt u er enkel in om één omliggende wijk, nl. Shorija,

op te noemen, maar kan u geen andere wijken, straten of pleinen in Kirkuk bij naam noemen. Hiernaast

kan u wel nog vermelden dat er in Kirkuk vier bruggen en een soort van paleis zijn, wanneer er u echter

gevraagd wordt naar bijkomende informatie over dat paleis kan u enkel toevoegen dat het een oud

gebouw is. Geconfronteerd met deze gebrekkige kennis over Kirkuk, geeft u aan dat u slecht bent met

kaarten, het lang geleden is en u toen u daar was én niet veel naar buiten ging (CGVS, p. 8-9). Deze

uitleg kan echter verre van overtuigen. Van iemand die beweert gedurende een periode van ongeveer

20 jaar in Kirkuk gewoond te hebben, kan redelijkerwijze verwacht worden dat hij beter op de hoogte

is/blijft van zijn stad, ook jaren na zijn vertrek. Uw huidige gebrekkige kennis over Kirkuk doet verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw herkomst uit Kirkuk.

De vaststelling dat op uw identiteitsdocumenten Erbil, Noord-Irak, staat aangegeven als uw

geboorteplaats en dat u meermaals naar de regio van Erbil reisde, doet sterke vermoedens rijzen dat

uw daadwerkelijke herkomst niet in Kirkuk, Centraal-Irak, maar wel in Erbil en Iraaks Koerdistan ligt. Dat

u twee keer gedurende een periode van 20 dagen tot bijna twee maanden naar Erbil en Iraaks
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Koerdistan reisde en u er altijd in de regio van Erbil verbleef (CGVS, p. 7-10), toont bovendien aan dat u

een band heeft met de regio en u er ook duurzaam kan verblijven.

Bovenstaand vermoeden wordt verder versterkt door informatie die via uw Facebookpagina, waarvan u

toegeeft dat het uw Facebookpagina is (CGVS, p. 4), kon worden teruggevonden en waarvan een kopie

werd toegevoegd aan de blauwe map in het administratief dossier. Vooreerst is het bijzonder opvallend

dat zowel uw broer M.(…), uw zus H.(…) als uw stiefbroer B.(…) op hun Facebookpagina vermelden dat

ze afkomstig zijn van Erbil, in Erbil wonen of in Erbil gestudeerd hebben (zie kopie Facebookpagina’s in

de blauwe map van het administratief dossier). Dat dergelijke informatie betreffende woonplaats en

regio van herkomst van uw (stief-)broers en zus publiekelijk op Facebook wordt aangeven, doet ernstig

vermoeden dat zij ook daadwerkelijk afkomstig zijn van of woonachtig zijn te Erbil en dat dit ook voor u

geldt, minstens dat u er over een sociaal-familiaal netwerk beschikt. Wanneer er op basis van uw

Facebookpagina bovendien gekeken wordt naar de vind-ik-leuks van uw foto’s op Facebook of naar

foto’s van anderen die u zelf leuk vindt of waarop u reageert, valt op dat van de personen met wie u op

Facebook interactie heeft een groot deel bij hun publieke plaatsbepaling aangeeft afkomstig te zijn uit

Erbil, Iraaks Koerdistan (zie blauwe map in het administratief dossier). Er dient dan ook geconcludeerd

te worden dat uw vriendennetwerk op Facebook voornamelijk bestaat uit personen afkomstig van of

verblijvende in Erbil, Iraaks Koerdistan. Deze conclusie doet andermaal afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw vermeende herkomst uit Kirkuk, Centraal-Irak, en doet ernstig vermoeden dat

u in werkelijkheid afkomstig bent uit Erbil, Iraaks Koerdistan, hetgeen eveneens op uw paspoort ,

identiteitskaart en nationaliteitsbewijs vermeld staat als uw geboorteplaats. Bovenstaande vaststelling

wordt bovendien verder versterkt doordat u op Facebook ook verschillende pagina’s leuk vindt die

betrekking hebben op Erbil, waaronder ‘Hawler Police’, ‘HawlerOnline’ en ‘My Erbil’ (zie blauwe map in

het administratief dossier).” Verzoeker komt in het verzoekschrift opnieuw niet verder dan het louter

bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waarmee hij er niet in slaagt een ander licht te werpen op het geheel van

voormelde motieven, die door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

Gelet op zijn verklaringen dat hij van 28 februari 2017 tot 18 april 2017 met zijn gezin naar Erbil is

gereisd, voornamelijk omdat zijn partner haar familie al lang niet meer had gezien, dat ook zijn moeder

en zus tijdens deze periode naar Erbil gekomen zijn en dat hij in augustus 2017 nogmaals naar Erbil is

gereisd om zijn zieke moeder bij te staan, en mede gelet op de vaststellingen dat zowel zijn broer M.,

zijn zus H. als zijn stiefbroer B. op hun Facebookpagina vermelden dat ze afkomstig zijn van Erbil, in

Erbil wonen of in Erbil gestudeerd hebben, en dat zijn vriendennetwerk op Facebook voornamelijk

bestaat uit personen afkomstig of verblijvende in Erbil, kan verzoeker in het verzoekschrift bezwaarlijk

ernstig volhouden dat hij in een geïsoleerde situatie zou terechtkomen indien hij naar Irak zou moeten

terugkeren.

Waar verzoeker voorts wijst op zijn gezinsleven in België, benadrukt de Raad dat de bestreden

beslissing er op geen enkele wijze toe strekt een inmenging in verzoekers gezinsleven uit te maken, laat

staan dat deze inmenging ongeoorloofd of disproportioneel zou zijn. De bestreden beslissing strekt er

immers op geen enkele wijze toe het gezinsleven van verzoeker te verhinderen of te bemoeilijken.

Evenmin leidt de bestreden beslissing op zich tot een feitelijke scheiding van het gezin. De bestreden

beslissing houdt enkel in dat de aan verzoeker op 19 maart 2010 toegekende subsidiaire

beschermingsstatus wordt ingetrokken in toepassing van artikel 55/5/1, §2, 2° van de Vreemdelingenwet

en bevat zelf geen verwijderingsmaatregel. Het is pas op het ogenblik dat aan verzoeker daadwerkelijk

een bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgeleverd, dat een onderzoek naar de mogelijke

schending van het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven zich opdringt.

Verzoeker hekelt daarnaast dat door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen geen analyse werd gemaakt wat het lot is van terugkerende asielzoekers naar Irak. Hij gaat

hierbij echter uit van een wel heel selectieve lezing van de bestreden beslissing, waarin immers

uitvoerig wordt gemotiveerd dat er voor burgers in de noordelijke provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah

en Halabja thans 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

zodat er actueel voor burgers in Noord-Irak geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Aan verzoeker werd tijdens het persoonlijk onderhoud van 16

januari 2018 overigens uitdrukkelijk gevraagd of hij zich bij een terugkeer naar Irak zou kunnen vestigen

in Erbil, waarop hij antwoordde: “Ik kan hier bijvoorbeeld geld verdienen en terug naar Erbil gaan, maar

daar hou ik het hooguit 2-3 weken uit. Ten tweede, zou ik niet weten waar ik daar zou moeten gaan

wonen. Ten derde wil mijn vrouw onder geen enkele omstandigheid terugkeren. U zou zich in principe

daar wel kunnen vestigen, zij het met die moeilijkheden? Ik zou er zeker kunnen gaan wonen, zou
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daar niet kunnen dan kan Sulaimaniya en als dat niet gaat Dohuk.” (administratief dossier, stuk 4, p. 12-

13). Gelet op deze verklaringen, kan verzoeker thans in het verzoekschrift niet ernstig voorhouden dat

het voor hem onmogelijk is om zich te hervestigen in Irak.

In zoverre verzoeker nog aanhaalt dat bij het nemen van de bestreden beslissing geen rekening werd

gehouden met het feit dat hij verward is en ernstig getraumatiseerd is door zijn verleden in Irak, merkt

de Raad vooreerst op dat verzoeker geen medisch attest bijbrengt ter staving van beweringen in dit

verband. Het is de Raad bovendien niet duidelijk en verzoeker licht evenmin toe op welke wijze hij met

deze beweringen in het verzoekschrift meent een verklaring te kunnen bieden voor de vaststelling dat hij

bij het indienen van zijn verzoek om internationale bescherming in 2009 valse identiteitsdocumenten

heeft neergelegd en bedrieglijke verklaringen heeft afgelegd over zijn identiteit en herkomst.

Voorts kan verzoeker niet worden gevolgd waar hij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen verwijt niet te hebben onderzocht of hij aan vervolging of ernstige schade is

blootgesteld of blootgesteld zou kunnen worden en zijn ‘asiel’ niet opnieuw te hebben geanalyseerd. De

Raad benadrukt dat een nieuwe beoordeling van verzoekers asielmotieven in het kader van het

onderzoek naar de intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus niet aan de orde is. Immers, de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelde in zijn beslissing van 19 maart

2010 reeds dat geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoeker voorgehouden vrees gedood te

worden door voor hem onbekende personen die hem onrechtstreeks met de dood bedreigden omdat hij

(sporadisch) zou gewerkt hebben op de Amerikaanse militaire basis op de luchthaven van Kirkuk. De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelde onder meer vast dat (i) verzoeker

bijzonder onduidelijke en weinig aannemelijke verklaringen aflegde omtrent zijn werk op de

Amerikaanse militaire basis op de luchthaven van Kirkuk, (ii) hij weinig aannemelijke verklaringen

aflegde aangaande de gevolgen van zijn bedreigingen door onbekenden en (iii) hij ter ondersteuning

van zijn identiteit valse identiteitsdocumenten voorlegde. Deze eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid

wordt overigens thans des te meer bevestigd nu, gelet op de pertinente vaststellingen zoals opgenomen

in de bestreden beslissing, uit tal van vaststellingen blijkt dat verzoekers daadwerkelijke herkomst in

Erbil ligt en dus niet in Kirkuk, waar hij de bron van de door hem geschetste vrees situeert. Verzoeker

maakte tijdens het persoonlijk onderhoud op 16 januari 2018 geen gewag van activiteiten die hij sedert

zijn vertrek uit Irak zou hebben uitgeoefend en die hem in geval van terugkeer zouden kunnen

blootstellen aan vervolging of ernstige schade zodat hij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen dan ook niet ernstig kan verwijten dit niet te hebben onderzocht. Hij geeft overigens

ook in het verzoekschrift niet de minste toelichting over welke activiteiten het dan wel zou gaan. Hoe

dan ook, het voorwerp van onderhavig beroep dient zich te beperken tot de beslissing tot intrekking van

de op 19 maart 2010 aan verzoeker toegekende subsidiaire beschermingsstatus in toepassing van

artikel 55/5/1, §2, 2° van de Vreemdelingenwet. Verzoeker is gehouden om eventuele nieuwe

elementen ter adstructie van zijn verzoek om de vluchtelingenstatus te verkrijgen kenbaar te maken via

de geëigende procedure, zijnde een nieuw verzoek om internationale bescherming. Wat de subsidiaire

beschermingsstatus betreft, wijst de Raad erop dat verzoeker zich niet kan baseren op de elementen

die aan de basis liggen van zijn ongeloofwaardig bevonden asielrelaas, waarin hij volhardt, om

aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker toont voor het overige geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden

aan waaruit blijkt dat hij in Irak een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon.

Het reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet in

verzoekers vermoedelijke regio van herkomst, zijnde Erbil in Noord-Irak, werd uitvoerig geanalyseerd in

de bestreden beslissing. De Raad verwijst te dezen naar hetgeen wordt uiteengezet onder punt 2.8..

Gelet op het voorgaande, kan verzoeker niet wordt bijgetreden in zijn betoog waar hij in het

verzoekschrift uiteenzet: “Hieruit volgt dat het CGVS niet alle relevante feiten in verband met het land

van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake de asielaanvraag wordt genomen heeft

geanalyseerd en niet heeft onderzocht of verzoeker aan vervolging of ernstige schade is blootgesteld of

blootgesteld zou kunnen worden. Bovendien heeft het CGVS de individuele situatie en persoonlijke

omstandigheden van verzoeker, waartoe factoren behoren zoals achtergrond, geslacht en leeftijd,

teneinde te beoordelen of op basis van de persoonlijke omstandigheden van verzoeker, de daden

waaraan zij blootgesteld is of blootgesteld zou kunnen worden, met vervolging of ernstige schade,

overeenkomen, niet onderzocht en ook niet de vraag of hij sedert hij zijn land van herkomst heeft

verlaten, al dan niet activiteiten heeft uitgeoefend, die hem zouden kunnen blootstellen aan vervolging of

ernstige schade indien hij naar zijn land van herkomst zou terugkeren.”
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De Raad benadrukt dat van een verzoeker om internationale bescherming mag worden verwacht dat hij

de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn

aanvraag tot hulp en bescherming, van bij het begin in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw

relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee

Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 205). Een

verzoeker om internationale bescherming heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij

het verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om

de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan de commissaris-generaal zodat deze

kan beslissen over het verzoek om internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist dus van

verzoeker dat hij zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn

identiteit, leefwereld en asielrelaas. Gelet op het voorgaande dient echter te worden vastgesteld dat

verzoeker niet heeft voldaan aan de op hem rustende plicht tot medewerking, dat hij in België asiel heeft

aangevraagd en dat zijn subsidiaire beschermingsstatus destijds werd toegekend op grond van door

hem verkeerd weergegeven, achtergehouden en valse verklaringen die doorslaggevend zijn geweest

voor het toekennen van zijn beschermingsstatuut. Zoals reeds terecht wordt opgemerkt in de bestreden

beslissing maken de identiteit, herkomst en eerdere plaatsen van verblijf immers kernelementen uit in

een asielprocedure. Deze vaststelling volstaat om, steunend op artikel 55/5/1, §2, 2° van de

Vreemdelingenwet, over te gaan tot intrekking van de aan verzoeker op 19 maart 2010 toegekende

subsidiaire beschermingsstatus.

In zoverre verzoeker nog aanvoert dat er een administratieve onregelmatigheid gebeurde bij het verzoek

van de Dienst Vreemdelingenzaken aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen met betrekking tot de intrekking van zijn bescherming, dat het Commissariaat-generaal

immers door de Dienst Vreemdelingenzaken werd gevat met een verzoek tot intrekking van de

vluchtelingenstatus, niet met een verzoek tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus en dat

de Dienst Vreemdelingenzaken hier dus administratiefrechtelijk heeft gefaald, benadrukt de Raad dat

deze argumentatie feitelijke grondslag mist. Uit het administratief dossier blijkt immers dat de Directeur-

generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken bij schrijven van 30 november 2017 de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verzocht om de aan verzoeker toegekende subsidiaire

beschermingsstatus in te trekken op basis van artikel 49/2, §4, eerste lid, tweede zin, en artikel 55/5/1,

§2, 2° van de Vreemdelingenwet (administratief dossier, map landeninformatie, stuk 3).

In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat zich actueel een intrekking van de

subsidiaire beschermingsstatus opdringt zoals bepaald in artikel 55/5/1, §2, 2° van de

Vreemdelingenwet daar vast is komen te staan dat verzoeker in België asiel heeft aangevraagd onder

een valse identiteit en zijn subsidiaire beschermingsstatus destijds aldus werd toegekend op grond van

door hem verkeerd weergegeven, achtergehouden en valse verklaringen die doorslaggevend zijn

geweest voor het toekennen van zijn beschermingsstatuut.

2.8. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelt daarnaast op basis van

de informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat er voor burgers in de noordelijke provincies

Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van

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

van een gewapend conflict zodat er actueel voor burgers in Noord-Irak geen reëel risico bestaat op

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

Het Commissariaat-generaal heeft bij aanvullende nota van 10 augustus 2018 de actualisering

bijgebracht van de aan het administratief dossier toegevoegde COI Focus “Irak. De veiligheidssituatie in

de Koerdische Autonome Regio” van 18 augustus 2017. Uit de informatie bijgebracht door verwerende

partij blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en

Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government (KRG), significant stabieler is

dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische Autonome Regio (KAR) kent een zekere mate van

stabiliteit, sociale cohesie en efficiënt optredende veiligheidsdiensten. Niettegenstaande de diepe

politieke en economische crisis blijft het geweld in de KAR relatief beperkt. Uit dezelfde informatie blijkt

bovendien dat deze regio grotendeels ontsnapt aan het terreurgeweld dat in Irak plaatsvindt. Het

terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak, en in de regio heerst een relatieve

stabiliteit. Er vonden de voorbije vijf jaar drie grootschalige aanslagen plaats in de KAR, met name in

september 2013, in november 2014 en in april 2015. Doelwit van deze aanslagen waren de Koerdische

veiligheids- en overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat in Erbil. Bij deze aanslagen vielen een

beperkt aantal burgerdoden. Zowel in 2016 als in 2017 vonden er geen terroristische aanslagen plaats

waarbij burgerslachtoffers vielen. Daarnaast vonden in de KAR sporadisch kleinschalige en gerichte
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aanvallen plaats. Hierbij vallen weinig tot geen burgerslachtoffers. De zeldzame terreurdaden in de

KAR, opgeëist door IS, hebben over het algemeen geen burgers als doelwit, maar zijn hoofdzakelijk

gericht op overheids- en veiligheidsdiensten. De zeldzame terreurdaden en lage aantal

burgerslachtoffers veruiterlijkt zich in de massale aanwezigheid van Syrische vluchtelingen en IDP’s uit

Centraal-Irak. Dit heeft evenwel geen impact op de veiligheidssituatie in de KAR. Met de komst van de

honderdduizenden IDP’s in de regio en ter preventie van aanvallen van IS werden de

veiligheidsmaatregelen in de KAR echter wel verhoogd. De veiligheidscontroles aan de controleposten

aan de grens met Centraal-Irak (en Syrië) werden opgevoerd uit vrees voor infiltratie van IS-strijders

onder IDP’s. Naast de blijvende spanningen omtrent de verdeling van de olie-export en de

inkomstenverdeling hiervan, zet de onduidelijke toekomst van de zogeheten betwiste gebieden de

relaties tussen de KRG en de Centraal-Iraakse regering op scherp. Het Koerdisch

onafhankelijkheidsreferendum dat op 25 september 2017 plaatsvond, brak de KRG en de Koerdische

bevolking zwaar op. Het Iraakse leger en PMU verdreven als reactie hierop de Koerdische troepen uit

Kirkuk en de betwiste gebieden onder Koerdische controle. De gewapende confrontaties beperkten zich

tot de betwiste gebieden maar de KRG verloor hiermee bij benadering 30% van zijn de facto

grondgebied en een groot deel van zijn olie-inkomsten. Daarmee is het politieke landschap van de

Iraakse Koerden volledig door elkaar geschud. Op 25 juli 2015 kwam een einde aan de twee jaar

durende wapenstilstand tussen Turkije en de PKK. Sindsdien voert het Turkse leger opnieuw

luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Noord-Irak. Deze Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit

gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen in het bergachtig en dunbevolkt grensgebied met

Turkije. Hierbij worden echter soms ook naburige Koerdische dorpen getroffen, waarbij vooral materiële

schade aan landbouwgronden en huizen wordt opgetekend. Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te

betreuren valt, is beperkt. Voor het eerst in tien jaar vonden sinds juni 2016 opnieuw Iraanse aanvallen

plaats op de Noord-Iraakse grensregio in de strijd tegen Koerdische rebellen, meer bepaald op KDPI-

doelwitten. Bij deze Iraanse aanvallen op het grensgebied van de KAR is er tot op heden geen melding

gemaakt van burgerdoden.

Gezien hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie besluit de

Raad dat er voor burgers in de noordelijke provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans

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 zodat er actueel voor

burgers in Noord-lrak aldus geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van

de Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt met de verwijzing naar het reisadvies voor Irak, dat overigens

slechts gericht is aan Belgische onderdanen die van plan zijn om naar Irak te reizen doch geenszins een

leidraad vormt voor de onafhankelijke instanties belast met het onderzoek van asielaanvragen van

personen die de Iraakse nationaliteit bezitten, en naar een aantal rapporten en persartikels, die geen

van allen berichten over de situatie in de vier noordelijke Koerdische provincies, geen elementen bij die

een ander licht kunnen werpen op voorgaande analyse van de actuele veiligheidssituatie in Noord-Irak.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen merkt in de bestreden beslissing

volledigheidshalve nog op “Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat het Iraakse noorden niet

alleen over de weg bereikbaar is. Uit de beschikbare informatie blijkt dat tal van

luchtvaartmaatschappijen vluchten aanbieden op Irak en dat een terugvlucht naar Irak niet noodzakelijk

via de luchthaven van Bagdad dient te verlopen. Naast Baghdad International Airport beschikt Irak

immers over internationale luchthavens in Basra, Najaf, Arbil en Suleymaniah, dewelke onder de

controle van de Iraakse of Koerdische autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn. Personen die naar Irak

wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar hun bestemming in Noord- of Zuid-Irak

reizen zonder dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.” De Raad voegt hieraan toe dat uit de COI Focus

“Irak. De bereikbaarheid van de Koerdische Autonome Regio via de lucht.” van 13 april 2018 blijkt dat

van 29 september 2017 tot 13 maart 2018 een vliegverbod gold voor internationale vluchten van en naar

de luchthavens van de KAR. Het was alleen nog mogelijk om de KAR per vliegtuig te bereiken met een

binnenlandse vlucht. Sinds eind maart 2018 zijn er terug rechtstreekse vluchten uit het buitenland,

inclusief Europese steden, naar de KAR operationeel. Verschillende internationale

luchtvaartmaatschappijen lasten de Koerdische luchthavens opnieuw in hun vluchtschema’s in. De

Turkse nationale vliegtuigmaatschappij Turkish Airlines besliste omwille van politieke redenen alleen

nog op Erbil en niet meer op Suleimaniya te vliegen.

2.9. De door verzoeker voorgelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet ombuigen. De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beoordeelt deze documenten, hierin

begrepen het als bijlage aan het verzoekschrift gevoegde uittreksel uit de registers van de burgerlijke

stand van de stad Turnhout waaruit blijkt dat verzoeker zijn twee kinderen heeft erkend, correct als
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volgt: “(…) Vooreerst dient er hierbij vastgesteld te worden dat de door u voorgelegde

identiteitsdocumenten (paspoort, identiteitskaart en nationaliteitsbewijs) bevestigen dat u geboren bent

in Erbil. De overige door u voorgelegde documenten tonen uw reizen naar Irak, het overlijden van uw

broer M.(…), uw activiteiten in België en uw familiesamenstelling aan, elementen die niet in twijfel

getrokken worden.”

2.10. Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM, dient erop gewezen dat in het kader

van huidig beroep enkel uitspraak kan worden gedaan over de intrekking van de subsidiaire

beschermingsstatus, en niet over de verwijdering van de vreemdeling, waaronder een eventuele

maatregel tot gedwongen terugkeer.

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

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing

blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier

en dat verzoeker in een persoonlijk onderhoud de kans heeft gekregen om de redenen aan te halen

waarom zijn status behouden dient te blijven. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal

verzoekers dossier op een individuele, objectieve en onpartijdige wijze heeft beoordeeld en zijn

beslissing heeft genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het

zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden en een schending van artikel 27 van het KB van 11 juli 2003

tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen wordt evenmin aangetoond.

In zoverre verzoeker nog laat gelden dat het verbod van willekeur betekent dat het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de in aanmerking komende belangen op een juiste

wijze dient af te wegen om zodoende te komen tot een weloverwogen besluit, wijst de Raad erop dat het

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen enkel toekomt na te gaan of een

vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een

afweging van deze belangen jegens de belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder

deze zeer specifieke declaratieve bevoegdheid.

2.12. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.

De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen.

Het enig middel is ongegrond.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus wordt bevestigd.

Artikel 2

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig september tweeduizend

achttien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


