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nr. 210 830 van 11 oktober 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. VANDENBROUCKE &

H. BOURRY

Steenakker 28

8940 WERVIK

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 9 april 2018 heeft

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

30 maart 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 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 M. KIWAKANA, die loco advocaten D. VANDENBROUCKE &

H. BOURRY 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 23 september 2005 en heeft zich een tweede keer vluchteling verklaard op 29 mei

2015.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 19 juni

2015 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Op 29 juni 2015 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen de beslissing tot inoverwegingname (meervoudige asielaanvraag). Verzoeker werd

gehoord op 19 oktober 2017 en op 6 februari 2018.
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1.3. Op 30 maart 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus en uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Irakese nationaliteit te bezitten, een soenniet van Arabische origine te zijn en afkomstig te

zijn uit Bagdad. Uw vader zou, naast het hebben van een hoge graad binnen de Baathpartij, algemeen

directeur van de spoorwegen in Irak zijn geweest. Uw neef is L.(…) Y.(…), bekend als de dubbelganger

van Uday. Uw gezin zou omwille van het werk van uw vader van 1971 tot 1977 in Erbil hebben

gewoond. Daarna zou uw vader met het gezin naar Bagdad zijn teruggekeerd en woonde er in de

Adamiya wijk. U groeide op in dezelfde wijk als de zonen van Saddam Hussein en werd bevriend met

Qusay. In het zesde middelbaar zou u van Qusay een aanbevelingsbrief hebben gekregen. U diende

een aanvraag in om gerekruteerd te worden bij het Irakese leger en werd aanvaard bij de nationale

veiligheid. Na anderhalf jaar aan de politieacademie kon u omwille van de Irak- Iran oorlog versneld

toetreden bij de algemene veiligheidsdienst, politieke afdeling. In 1987 werd u overgeplaatst naar de

inlichtingendienst. U kwam er terecht in een speciale eenheid, special forces. Daarna werd u

opnieuw overgeplaatst naar de inlichtingendienst. In 1991 kreeg u als undercover agent een geheime

opdracht om naar Erbil – onder controle van de Koerden - te gaan. U zou er bij H.(…) A.(…) F.(…)

hebben gewerkt, commandant van de Koerdische macht en ondervoorzitter van Massoud Al Barzani.

Uiteindelijk zouden zij hebben ontdekt dat u voor de inlichtingendienst werkzaam was. U kon vluchten

naar Turkije, dook er een week onder en probeerde vervolgens terug te keren naar Bagdad. U werd

echter aangehouden en gearresteerd. Na een schijnproces kreeg u de doodstraf. Q.(…) A.(…) R.(…),

een persoon met macht en aanzien die u ook persoonlijk kende, kon uw executie verhinderen en u

slaagde erin te ontsnappen.

U keerde terug naar Bagdad maar werd ook daar in vraag gesteld. Gedurende zes maand van grondig

onderzoek en ondervraging waarbij u het gebouw niet mocht verlaten werd uw loyaliteit ten aanzien van

het regime van Saddam onderzocht. Vervolgens zou u een nieuwe opdracht hebben verkregen. M.(…)

F.(…) en Q.(…) A.(…) R.(…) zouden u hebben gevraagd in Koerdistan een speciale eenheid op te

richten om bepaalde figuren te vermoorden. De inlichtingendiensten zouden hiervan op de hoogte zijn

geweest en zouden dit heimelijk hebben geregeld. In Koerdistan zou u iedereen hebben wijsgemaakt

dat u de inlichtingendiensten was ontvlucht en u had aangesloten bij M.(…) F.(…) en Q.(…) A.(…)

R.(…). U kon de opdracht niet aanvaarden, maar kon het ook niet weigeren. Daarom stelde u telkens de

opdrachten uit. Ondertussen zouden M.(…) F.(…) en Q.(…) A.(…) R.(…) een conflict hebben gehad

over bepaalde functies. U zou de zijde van M.(…) hebben gekozen. Q.(…) was echter machtiger dan

M.(…) en vermoordde hem. Na de moord op M.(…) werd u gezocht door Q.(…). U dook onder in Erbil.

Op eigen initiatief startte u een operatie om Q.(…) te vermoorden. U zou met meerdere personen een

konvooi van Q.(…) hebben beschoten, maar de moordpoging mislukte. Daar het om een persoonlijke

afrekening ging waarbij u geen toestemming kreeg van de Bagdad, kwam u daar in diskrediet terecht. U

werd opnieuw vastgehouden en ondervraagd. U kwam te weten dat Q.(…) een belangrijke persoon was

voor de algemene veiligheidsdiensten en dat er een geheime samenwerking tussen hen was.

Na het incident werd u niet meer als betrouwbaar bestempeld en werden uw opdrachten

geminimaliseerd. U werd geschorst van enkele functies en kreeg geen toegang meer tot vertrouwelijke

informatie. U kreeg echter wel nog alle persoonlijke voordelen. U bleef in deze positie tot aan de val van

het regime in 2003. Omwille van jullie netwerk binnen de Baath konden u en uw familie Irak ontvluchten

naar Syrië. Vervolgens kwam u vanuit Syrië met een vrachtwagen illegaal naar België. Uw initieel plan

bestond erin om naar Zweden te gaan, maar uw gezondheidstoestand – u had TBC – liet dit niet toe. U

werd in het ziekenhuis in Brussel opgenomen en vroeg op 26 september 2005 een eerste maal asiel

aan in België. U daagde niet op voor uw gehoor en uw aanvraag werd op 8 augustus 2006 wegens

technische redenen geweigerd. Tot eind 2007 zou u echter nog over een geldige oranje kaart hebben

beschikt. Toen ook deze in november 2007 werd ingetrokken, ging u naar Zweden. U keerde echter

terug omdat uw Belgische vriendin zwanger was.

Op 28 maart 2007 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Ieper uit hoofde

van inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen. Op 14 augustus 2007 veroordeelde de

correctionele rechtbank van Kortrijk u tot drie jaar gevangenisstraf uitgesteld voor de duur van vijf jaar.
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Op 27 maart 2012 werd u onder aanhoudingsmandaat opgesloten in de gevangenis van Doornik uit

hoofde van inbreuk op de wetgeving inzake verdovende middelen, ongeoorloofd bezit, héroïne en

cocaïne.

In 2015 besloten u, uw vriendin en uw dochter naar Zweden te reizen om er asiel aan te vragen. Uw

asielaanvraag werd er geweigerd omdat Zweden van oordeel was dat België verantwoordelijk was voor

uw asielaanvraag.

U keerde terug naar België en diende op 29 mei 2015 een tweede asielaanvraag in.

Op 11 oktober 2016, veroordeelt het hof van beroep van Bergen u tot twee jaar gevangenisstraf met

directe aanhouding.

Ingevolge een nieuwe veroordeling van de correctionele rechtbank te Kortrijk, bedroeg de duur van de

effectieve vrijheidsstraffen die u onderging meer dan drie jaar en werd de strafuitvoeringsrechtbank

bevoegd en het elektronisch toezicht ingetrokken waardoor u zich momenteel in de gevangenis van

Wortel bevindt.

In uw administratief dossier bevinden zich kopies van uw Iraakse identiteitskaart, uw Iraaks

nationaliteitsbewijs en een getuigschrift van gezinssamenstelling.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat uw vrees voor vervolging tweeërlei is. Ten eerste beroept u uw vrees op uw

profiel als officier binnen de politieke afdeling van de algemene veiligheidsdienst en inlichtingendienst

onder het regime van Saddam Hussein en uw Baath verleden waardoor u in het huidige klimaat binnen

Irak meteen zou worden geviseerd. Ten tweede vreest u de wraak van Q.(…) A.(…) R.(…), momenteel

werkzaam onder de huidige president van Irak, Fuad Masum, daar u binnen het kader van een

persoonlijke revanche een moordpoging op hem had beraamd, maar deze mislukte. Uit uw verklaringen,

zoals verder hieronder uiteengezet, blijkt inderdaad duidelijk dat uw profiel als geloofwaardig kan

worden beschouwd, eveneens als het gegeven dat u een moordpoging op Q.(…) A.(…) R.(…)

ondernam. Bijgevolg kan een gegronde vrees voor persoonsgerichte en systematische vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie allerminst worden uitgesloten.

Niettegenstaande het bestaan van een terechte vrees voor vervolging omwille van uw werkzaamheden

binnen de algemene veiligheidsdienst en de inlichtingendienst en wraakacties van Q.(…) A.(…) R.(…),

dient in het kader van uw verzoek om internationale bescherming te worden nagegaan of u ten eerste

niet valt onder de in artikel 1, F (a) van de Vluchtelingenconventie en artikel 55/2 van de wet van 15

december 1980 vermelde uitsluitingsgrond. Dit onderzoek spitst zich voornamelijk toe op uw

werkzaamheden binnen de algemene veiligheidsdiensten onder het regime van Saddam Hussein.

Volgens artikel 1, paragraaf F, lid a van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 zijn de bepalingen

van het verdrag immers niets van toepassing op een persoon ten aanzien van wie er ernstige redenen

zijn om te veronderstellen dat hij een misdrijf tegen de menselijkheid heeft begaan. Misdrijven tegen de

menselijkheid worden gedefinieerd in artikel 7 van het Statuut van Rome (aangenomen op 17/7/1998).

Dit artikel bepaalt dat onder misdaad tegen de menselijkheid een van de volgende handelingen verstaan

wordt, indien gepleegd als onderdeel van de wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een

burgerbevolking, met kennis van de aanval: “…(a) moord; (b) uitroeiing; (c) slavernij; (d) deportatie of

gedwongen overbrenging van bevolking; (e) gevangenneming of elke andere ernstige beroving van de

lichamelijke vrijheid in strijd met de fundamentele regels van internationaal recht; (f) marteling; (g)

verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen

sterilisatie, of elke andere vorm van seksueel geweld van vergelijkbare ernst; (h) vervolging van een

identificeerbare groep of collectiviteit op politieke, raciale gronden of gronden betreffende nationaliteit,

op etnische, culturele of godsdienstige gronden of op grond van het geslacht, zoals nader

omschreven is in het derde punt, of op andere gronden die algemeen ontoelaatbaar worden geacht

krachtens het internationaal recht, in verband met in dit punt bedoelde handelingen of een misdaad

waarover het Hof rechtsmacht heeft; (i) gedwongen verdwijningen; (j) apartheid; (k) andere

onmenselijke behandelingen van vergelijkbare aard waardoor opzettelijk ernstig lijden of ernstig

lichamelijke letsel of schade aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt veroorzaakt."
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De uitsluitingsclausule betreft niet enkel directe daders van dergelijke misdrijven maar ook

medeplichtigen en leidinggevenden, voor zover deze hebben gehandeld met kennis van de praktijken

en geen enkele omstandigheid hen van hun individuele verantwoordelijkheid vrijstelt. Medeplichtigheid

(cfr. art 25, §3 van het Statuut van Rome van 17 juli 1998) houdt in dat een art. 1F-misdrijf werd

gepleegd -eventueel door iemand anders-, dat de persoon in kwestie hierbij een materiële bijdrage heeft

geleverd, met een onmiddellijk effect op het misdrijf en dat hij de bedoeling had dat het misdrijf werd

gepleegd.

Welnu, het Baath-regime met Saddam Hoessein aan het hoofd ervan heeft zich samen met het Iraakse

leger en haar veiligheids- en inlichtingendiensten schuldig gemaakt aan grove schendingen van de

mensenrechten. Het is algemeen bekend dat de diensten op systematische en georganiseerde wijze

geweld en foltering toepasten en burgers spoorloos lieten verdwijnen. De gruwelijke praktijken werden

niet enkel (bij wijze van waarschuwing) door de Baath-autoriteiten aan de bevolking kenbaar gemaakt,

maar worden vooral uitgebreid beschreven in rapporten van Amnesty International, Human Rights

Watch, International Federation for Human Rights, diverse VN-publicaties, ea.

Tal van rapporten illustreren de grove mensenrechtenschendingen die begaan werden ten tijde van

het Saddamregime. Het Iraakse regime heeft zich onder leiding van de Baathpartij en haar

veiligheidsdiensten schuldig gemaakt aan wat een jarenlange stelselmatige aanval tegen de

burgerbevolking genoemd kan worden (UNHCR’s Eligibility Guidelines for Assessing the International

Protection Needs of Iraqi Asylum-seekers, augustus 2007).

Reeds op jonge leeftijd ambieerde u een hoge functie binnen het leger of binnenlandse zaken. Enerzijds

was er een incident met uw vader geweest. Die was in de gevangenis terechtgekomen en uw familie

had niemand om hem te helpen. U dacht, als u in het leger of binnenlandse zaken zou werken en op

termijn een machtige persoon zou zijn, u uw eigen gezinsleden wel zou kunnen helpen (CGVS 1, pg.9).

Anderzijds hield u van uw land en wou u uw land op eender welk gebied beschermen (CGVS 1, pg.9).

Tenslotte wijt u uw ambitie ook aan uw horoscoop, namelijk een ram. Deze zouden namelijk de droom

hebben om een machtig persoon of een leider te worden (CGVS 1, pg.9).

Niet alleen kreeg u van thuis uit al een duwtje, met uw vader die een hoge rang bekleedde binnen de

Baath partij en de functie had van directeur van de Iraakse spoorwegen, uw broer M.(…) die eveneens

een belangrijke rang bekleedde en algemeen directeur was van bouwprojecten toegelaten door het

paleis van Saddam en alle andere familieleden die lid waren van de Baathpartij (CGVS 1, pg.3), uw neef

L.(…) Y.(…) die bekend stond als de dubbelganger van Qusay (CGVS 1, pg.5), maar groeide u ook op

in dezelfde wijk als de zonen van Saddam Hussein, Qusay en Uday en liep u ook school met Qusay

(CGVS 1, pg.6). Laatstgenoemde zorgde ervoor dat u het beslissende duwtje kreeg om meteen in de

hoogste regionen van de veiligheidsdiensten te landen, namelijk een persoonlijke aanbevelingsbrief

(CGVS 1, pg.6). U omschrijft deze brief als de brief die genoeg was voor de rest van uw leven (CGVS 1,

pg.6).

U diende na uw middelbare studies uw aanvraag in om gerekruteerd te worden bij het Irakese leger en

werd na een ingekorte studieperiode van anderhalf jaar omwille van de Irak/Iran oorlog meteen aan het

werk gezet bij de algemene veiligheidsdienst (CGVS 1, pg.8). U zag de brief, uitgereikt door de zoon

van de president die als opvolger bekend stond (CGVS 1, pg.10), als een eerste stap daarin (CGVS 1,

pg.11). U laat echter noteren dat het uw actieve werkhouding was, die u in staat stelde om verder te

geraken (CGVS 1, pg.11). U had namelijk in een vier tot vijftal maand een zeer groot netwerk

opgebouwd van informanten – u hebt het over een 75 personen per stad, in steden gaande van Kirkuk

tot Mosul tot Bagdad – dat u in staat stelde om de Koerdische bewegingen te monitoren en operaties te

vermijden (CGVS 1, pg.11). Hierdoor kon u snel uw opmars maken naar de inlichtingendienst (CGVS 1,

pg.11).

Bij de inlichtingendiensten stond u onder het gezag van S.(…) a.(…)-D.(…) (CGVS 1, pg.10). Deze

stond op zijn beurt onder rechtstreeks gezag van Saddam Hussein (CGVS 1, pg.10). Hierin vormde uw

afdeling, namelijk de politieke afdeling, een uitzondering daar jullie de opdrachten niet ontvingen van het

ministerie van Binnenlandse Zaken, maar van de president zelf (CGVS 1, pg.10) en dit tot 1997. In dat

jaar veranderde de hiërarchie en kwam er een orgaan tussen onder de leiding van Qusay, nl. de

speciale inlichtingendienst (CGVS 1, pg.10). U omschrijft uw afdeling als de hoogste afdeling in Irak qua

inlichtingendienst (CGVS 1, pg.10) daar deze zich bezig hield met politieke zaken (CGVS 1, pg.10).

Volgens u had Saddam zonder jullie geen waarde (CGVS, pg. 12). Uw activiteiten waren individueel en
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strikt geheim (CGVS 1, pg. 13), zelfs collega’s onder elkaar waren niet op de hoogte van elkaars

opdrachten (CGVS 1, pg. 13).

U zou verschillende dossiers hebben behandeld, waaronder dossiers van leden van de communistische

partij en leden van de Dawa partij, ondersteund door Iran (CGVS 1, pg.12,13). U geeft ook het

voorbeeld van Muqtada al Sadr die verschillende keren door jullie dienst werd gearresteerd. Deze

arrestatie zou echter een schijnvertoning zijn geweest, daar Muqtada in werkelijkheid samenwerkte met

de inlichtingendiensten en informatie doorgaf en vervolgens werd vrijgelaten (CGVS 1, pg.13). U geeft

eveneens het voorbeeld van een Britse spion die door jullie diensten werd opgepakt en in een kist terug

naar Engeland ging (CGVS 2, pg. 5). U stelt een oor en een oog te hebben gehad in elke straat en in

elke wijk (CGVS 2, pg.4), zelfs tot in Jordanië en andere landen (CGVS 1, pg.10,13).

Hiernaast zou u ook strikt vertrouwelijke individuele opdrachten hebben gekregen. Zo zou u als

undercoveragent naar Erbil zijn gegaan in 1991 om er zogenaamd te werken bij H.(…) A.(…) F.(…),

commandant van de Koerdische macht en ondervoorzitter van Massoud Al Barzani (CGVS 1, pg.8).

Toen uitkwam dat u als undercoveragent aan het werk was en u na uw vlucht toch werd gearresteerd,

kreeg u de doodstraf (CGVS 1, pg.9). Enkel omwille van de tussenkomst van een, na wat naderhand

bleek, andere dubbelagent kon u vrijkomen (CGVS 1, pg.9).

Dat u door het regime werd gewaardeerd en geapprecieerd, blijkt duidelijk uit het volgende. U zou

namelijk een opgelegde opdracht ondergeschikt hebben gemaakt aan een persoonlijke vendetta

waardoor u in diskrediet kwam bij het regime (CGVS 1, pg. 8,9). Desondanks bleef u na 1997 alle

persoonlijke voordelen behouden met name een auto, huis, salaris, macht op bepaalde plaatsen zoals

politiebureaus, jaarlijkse geschenken van de overheid… (CGVS 1, pg.15). U zegt hierover dat het feit

dat u een goede persoon bent geweest voor de overheid en een positieve geschiedenis heeft gehad, dit

een rol heeft gespeeld om uw leven te redden (CGVS 1, pg.11).

Gezien bovenstaande kan niet anders dan te worden geconcludeerd dat u vanaf jonge leeftijd geheel

bewust koos en werkte aan een carrière binnen de veiligheidsdiensten. Omwille van uw zeer actieve rol

en geboekte successen, werden u uiterst confidentiële en kritieke opdrachten toevertrouwd die de koers

van het regime mee richting gaven. U speelde bijgevolg wetend en willend jarenlang een bepalende rol

in de veiligheidsstructuur van het regime van Saddam Hussein. U bevestigt dit meermaals: ‘Wat

verwacht u van een Irakees die in een zeer belangrijk orgaan heeft gewerkt binnen de

inlichtingendiensten?’ (CGVS 1, pg.7), ’Ik zal mijn verhaal beginnen te vertellen dat ik een belangrijke

functie had. Ik was een zeer belangrijke figuur. Je moet zelf mijn naam niet zoeken, mensen herkennen

mij.’ (CGVS 1, pg.7), ’Onze dienst, één van de belangrijkste diensten of zeg maar de belangrijkste

dienst. Saddam heeft zonder ons geen waarde. Wij beheren alles.’

Gezien de uitvoerig gerapporteerde en massieve mensenrechtenschendingen die begaan werden door

zowel het militaire als het veiligheidsapparaat van Saddam Hussein en gezien uw verklaringen over de

functie die u uitoefende in dit apparaat, dient dan ook besloten te worden dat er louter door de

vaststelling van uw jarenlange werkzaamheden en de verantwoordelijkheden die u werden toegekend,

reeds een ernstig vermoeden onstaat van medeverantwoordelijkheid voor misdrijven of daden die

worden genoemd in artikel 1, F (a) van het Vluchtelingenverdrag (zie ook "Guidelines on International

Protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status

of Refugees", UNHCR, 4 september 2003, p.6). U slaagt er niet in dit vermoeden te weerleggen,

integendeel, het dient opgemerkt te worden dat u uw betrokkenheid hierin niet onder stoelen of banken

steekt.

U geeft aan dat de taak van jullie diensten erin bestond om politieke gevangenen en met tijd ook eens

andere gevangenen te verhoren en het dossier compleet te maken zodat het kan worden overgebracht

aan de rechtbank (CGVS, pg.12). U stelt dat de ondervraging tot uw takenpakket als inlichtingenofficier

behoorde (CGVS 2, pg.2) en indien de verdachte niet tot bekentenissen wou overgaan, er diende

gemarteld te worden tot hij tot bekentenissen overging (CGVS 2, pg.2). U geeft meteen aan dat iemand

die bij jullie voor ondervraging kwam, weinig kans had om levend naar buiten te komen (CGVS 1,

pg.12).

U vertelt over de plaatsen waar deze martelingen gebeurden. Dit kon de inlichtingendienst zelf zijn

(CGVS 1, pg.13), maar tevens beschikten jullie over geheime plaatsen. Bewoonde plaatsen, een huis,

een villa waar boven gezinnen woonden en de kelder werd gebruikt voor ondervragingen zodat niemand
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iets ziet of weet en alles een geheim blijft. Ofwel gearresteerd, ofwel gedood ofwel vrijgelaten (CGVS 1,

pg.13).

U zegt deze verdachten zelf niet naar de kelders te hebben gebracht, maar anderen hiertoe wel de

orders gaf (CGVS 1, pg.12). U stelde dan een brief op waarin u het bevel gaf dat de verdachte ‘grondig’

mocht worden ondervraagd. De dag nadien ging u terug naar uw werk om te zien of hij nog leefde of

bekend had (CGVS 1, pg.12).

U doet tot in detail uit te doeken hoe deze martelingstechnieken werden toegepast: ’De eerste stap in de

kelder is dat de persoon wordt opgehangen, niet opgehangen maar vastgebonden naar achter. Dan

wordt naar hem gekeken. Als hij begint te zweten, dan betekent het dat hij getraind is. Dan mag je

verder gaan. Als hij niet zweet, dan heeft hij schrik en dan wordt er niet verder gegaan of anders kan hij

een hartaanval krijgen. Er wordt niet altijd mishandeld, je kan ook op een psychische manier onder druk

worden gezet. We hebben kamer in marmer en dan een airco op zeer lage temperatuur. Het is dan al

verschrikkelijk koud. Dan gaat de persoon de dag erna al bekennen, of zelfs de nacht zelf al. Koud en

warmte hebben hetzelfde effect op de persoon. Te heeft of te koud geeft brandtekens of littekens.’

(CGVS 1, pg.12).

U later én na confrontatie met de mogelijkheid tot uitsluiting geconfronteerd met deze techniek, noemt u

het een uitsluitend psychische marteling. U stelt dat het gewoon wat verfrissen in de winter is, dat

mensen daar niet aan sterven (CGVS 2, pg. 4). U erop gewezen dat u eerder verklaarde dat u na het

geven van uw orders zelf aangaf niet te weten of de persoon de volgende dag nog zou leven of niet,

stelt u ludiek dat als je men in een frigo steekt, je zal willen weten of hij nog levend is of niet, maar dat

dat de keuze van God is (CGVS 2, pg.4).

U gevraagd wat er gebeurde met de mensen die op die manier niet tot bekentenissen overgingen, gaat

u als volgt verder: ’Er is een kamer met een bad. De persoon moest in die kamer staan. Als je in slaap

valt, ga je in het water vallen. Je moet wakker blijven. Wij hebben tijd. We wachten op hem tot hij

opgeeft. Twintig uur, dagen….’ (CGVS 1, pg. 12).

De efficiëntste manier van bekentenissen af te dwingen formuleert u als de ‘Najaf methode’: ’We hebben

zo een methode. Het heet Najaf. De persoon wordt in de kist gelegd en in de muur gestoken. Ze

zeggen: je zal hier blijven tot de dood. We zijn helemaal niet van plan om hem daar te laten, maar

omdat hij in de kist zit en dan in de muur…’

U erop gewezen dat mensen die niet bekenden toch in de muur blijven, vertelt u het volgende: ’De

moeilijkste gevangenen zijn de politiekers die overtuigd zijn van hun politieke partij. Een persoon die

niets kwijt wil, zal de kortste weg nemen en zelfmoord plegen in de gevangenis. Hij zal bijvoorbeeld met

zijn hoofd tegen de muur bonken. Niet de platte muur, maar de scherpe kant van de muur.’

U opnieuw gevraagd naar de personen die in de muur bleven, stelt u: ’Het is psychisch, het is niet echt

de bedoeling om hem te vermoorden, want die persoon is waardevol voor ons voor zijn bekentenis. We

geven hem twee keuzes, of daar blijven of eruit. Je moet hem ook een hoop geven.’

Na confrontatie met de uitsluitingsgronden, formuleert u geen enkel verweer en verklaart u te hebben

gedaan wat u deed met de volle overtuiging. U verklaarde eveneens op geen enkele manier te hebben

geprobeerd om u te onttrekken aan deze mensenrechtenschendingen (CGVS 2, pg.2). U zag het als

een noodzakelijk kwaad voor de verdediging van uw land: ’Jullie zijn zeker op de hoogte van de situatie

in Irak. Sinds al lang. We maakten alleen maar oorlogen mee. Men die uit Iran komt met een bom en

zoveel doden ging veroorzaken, moesten we hem bedanken? Natuurlijk moesten we hem ondervragen.

En op onze manier. Voor de veiligheid van ons land.’ (CGVS 2, pg.2). Terwijl u uw enkels toonde

formuleerde u het volgende: ’U hebt mijn voeten gezien. Tot hier ziet u geen haar op mijn benen. Het is

een kenmerk van Irakese officiers want tijdens de oorlog ben ik in de sneeuw de grens overgestoken en

binnen Iran geraakt om de vijanden te observeren om te zien met hoeveel ze er stonden en hoe goed ze

zijn voorbereid. Ik heb dat allemaal gedaan met overtuiging. Ik was volledig overtuigd van wat ik

deed. Het was voor mijn vaderland. Denk je dat we achter een bureau zaten en op een laptop tsjak tsjak

tsjak zaten te typen? Ik was bereid om mij op te offeren voor mijn land.’(CGVS 2, pg.2)

U gevraagd of u spijt hebt van wat u heeft gedaan, herhaalt u opnieuw dat alles wat u deed ter

bescherming was van uw volk: ...’Iedereen maakt ooit fouten. Men is zondaar. Maar dat ik iets heb

gedaan en dat ik er nu spijt van heb, nee. Dat gevoel heb ik niet. Want ik heb nooit iets misdaan en
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opzettelijk … In mijn tijd moest ik mijn volk beschermen en dat heb ik gedaan. Ondanks de oorlogen die

we meemaakten, leefde het Iraakse volk in vrede binnen het land. De mensen voelden zich veilig. Van

waar kwam het gevoel van veiligheid denkt u. Dat kwam door ons intensief werk.’ (CGVS 2, pg. 3). Tot

tweemaal toe omschrijft u uw leven als een prachtig leven: ’Ik heb een prachtig leven gehad. Ik had een

prachtige job, ik had een villa.’ (CGVS 1, pg.6). ’Het was een prachtig leven, maar het was niet altijd

rooskleurig’ (CGVS 1, pg.6).

De enige reden die u aanhaalt dat u, moest u de tijd zou kunnen omdraaien, niet meer dezelfde keuze

zou maken om bij de inlichtingendienst te werken, is dat u veel bloed hebt gezien, oorlogen heeft

meegemaakt en er bij elk grijs haar een verhaal is (CGVS 1, pg.15). U zou veel hebben meegemaakt

tijdens de oorlogperiodes en had een druk werk (CGVS 2, pg.3). U zou hebben geopteerd voor een

rustiger leven samen met uw gezin (CGVS 2, pg.3).

Tot op heden staat u echter volledig achter het regime van Saddam. U verwoordt het als volgt: ’Ik was

nooit Baathist. Ik beschrijf mij als Saddamist en ik beschaam mij er niet van het te zeggen want Saddam

moet voor mij gerespecteerd worden. Hij geniet mijn respect en nog altijd heel veel.’ (CGVS 2, pg.2). Op

een ander tijdstip stelt u het volgende: ’Ik ben nog altijd Irakees, ik hou van mijn land, ik respecteer mij

voormalig president en ik ben nog altijd lid van de Baath partij. Ik ben overtuigd van alle gedachten en

ideologieën van de Baathpartij en als er in de toekomst een verandering komt, zal ik de eerste zijn die

de regering van de Baath zal ondersteunen.’ (CGVS 1, pg.9).

Dat u uw bewondering voor Saddam niet onder stoelen of banken steekt, komt ook tot uiting in het

volgende voorbeeld dat u aanhaalt: ’Eigenlijk, Saddam Hussein is niet zo slecht als je denkt. Hij is een

heel rechtvaardig persoon. Ik heb veel ervaringen met zittingen waar Saddam een invloed had op de

beslissing. Ik zal je een verhaal vertellen over zijn rechtvaardigheid. Hij heeft een persoon betrapt met

een hoge functie. Ongeveer een minister betrokken bij een staatsgreep. Saddam vroeg hem zelf of hij

echt betrokken was. Hij zei dat hij niet enkel betrokken was, maar het zelf organiseerde. Saddam vroeg

hem: ‘Heb je macht tekort, geld tekort?’. ‘Nee’, zei de man. ‘Ik heb alles, het was stom van mij. Saddam

vroeg: ‘Wat verdien je nu van straf?’ Hij zei zelf: ‘de doodstraf’. Saddam vroeg een paar keer dezelfde

vraag, hij gaf het antwoord en Saddam heeft hem dan vermoord.’ Waarbij u uitbeeldt dat hij in het hoofd

werd geschoten. (CGVS, 1, pg.12).

Hetzelfde gebeurt wanneer u het verhaal van de Britse spion vertelt: ’Ooit hebben we een Britse spion

opgepakt… Natuurlijk moesten wij hem eerst ondervragen. Amerika, de Britten, Frankrijk, allemaal

stonden ze erachter. Ze hebben hem teruggeëist. Saddam heeft gezegd: ik zal hem zelf ondervragen.

Hij is geen gewone mens. Hij is een spion. Hij gaf informatie door aan UK en UK heeft de informatie

door aan Israël. Wat denkt u dat we hiermee moeten doen? Alle landen hebben toen Irak onder druk

gezet. Voor één persoon. Voor de spion. Uiteindelijk twee kogels in zijn hoofd. In een kist gestoken en

ze hebben hun vliegtuig gestuurd. We hebben gezegd: kom hem maar halen.’ (CGVS 2, pg.5).

U gevraagd of u zelf aanwezig was toen hij werd geëxecuteerd stelt u: ’Nee, spijtig genoeg niet.’ (CGVS

2, pg.6). U geeft echter wel aan enkele executies te hebben gezien (CGVS 2, pg.6).

U ontkent daarnaast dat de gifgasaanval op Halabja in 1988 waarbij een vijfduizendtal inwoners het

leven lieten, het werk was van het regime van Saddam. U heeft een eigen interpretatie van de feiten,

maar concludeert dat de aanval zeker niet door de staat gebeurde (CGVS 2, pg.5).

U toont tot op heden loyaliteit aan het regime en een bijzondere genegenheid voor het toenmalige

Baathregime en haar leiderschap. Rekening houdend met uw bijzonder profiel, met de specifieke

mensenrechtensituatie in Irak ten tijde van het Baathregime en uw verklaringen dient dan ook te worden

besloten dat u (mede-) verantwoordelijk bent voor misdrijven tegen de menselijkheid.

Daarnaast dient te worden nagegaan of u ten tweede niet valt onder de in artikel 1, F lid b van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 dat stelt dat de bepalingen van het verdrag niet van toepassing

zijn op een persoon ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat hij een

ernstig, niet – politiek misdrijf heeft begaan buiten het land van toevlucht, voordat hij tot dit land als

vluchteling is toegelaten.

Het UNCHR stelt dat met volgende factoren rekening moet worden gehouden om te bepalen of de ten

laste gelegde feiten al dan neit als ernstig kunnen worden gekwalificeerd: de aard van het misdrijf, het

toegebrachte leed, het type procedure voor de berechting van het misdrijf, de (aard van de) voorziene
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straf, en de vraag of de meeste andere rechtssystemen het misdrijf in kwestie eveneens als ernstig

zouden beschouwen. Volgens het UNHCR dient een misdrijf als niet-politiek gekwalificeerd te worden

indien het werd gepleegd om andere dan politieke motieven, zoals persoonlijke redenen of voordeel.

Indien er geen rechtstreeks en causaal verband bestaat tussen het gepleegde misdrijf en het

nagestreefd politiek doel of het misdrijf niet in verhouding staat tot het nagestreefd politiek doel wegens

het extreem gewelddadig karakter ervan, is het misdrijf evenmin politiek van aard (UNHCR, Guidelines

on International Protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 COnvention

relating to the Status of Refugees, 4 september 2003). Dit blijkt tevens uit artikel 12, par 2 (b) van

de Kwalificatierichtlijn waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat bijzonder wrede handelingen, zelfs indien zij

met een beweerd politiek oogmerk zijn uitgevoerd, als ernstige, niet-politieke misdrijven aangemerkt

kunnen worden.

De belangrijkste gevallen waarin een persoon strafrechtelijk verantwoordelijk is (cfr. artikel 25, paragraaf

3 van het Statuut van Rome), zijn: (i) het plegen van de misdaad als individu, samen met een andere

persoon of door middel van een andere persoon (ongeacht of deze laatste strafrechtelijk aansprakelijk

is); (ii) het geven van de opdracht tot, het verzoeken om of het bewegen tot het plegen van de

misdaad (zowel bij het feitelijk plegen van de misdaad als een poging tot het plegen ervan); (iii)

het bieden van hulp, het verlenen van medewerking of het anderszins bieden van bijstand bij het plegen

van de misdaad of een poging tot plegen ervan); (iv) het op een andere wijze meewerken aan (een

poging tot) het plegen van de misdaad door een groep van personen die handelt met een

gemeenschappelijk doel – deze bijdrage moet opzettelijk zijn en moet hetzij (a) worden verleend met het

doel de criminele activiteit of het criminele opzet van de groep te vergemakkelijken ingeval een

dergelijke activiteit of opzet een misdaad met zich meebrengt of (b) worden verleend met kennis van het

voornemen van de groep om de misdaad te plegen; (v) in geval van genocide, anderen er rechtstreeks

en openlijk toe aansporen om een dergelijke misdaad te plegen; (vi) het pogen tot het plegen van een

misdaad door stappen te ondernemen waardoor de uitvoering van de misdaad wezenlijk in gang

wordt gezet, maar de misdaad niet wordt voltrokken ten gevolge van omstandigheden die

onafhankelijk zijn van de wil van de persoon.

In casu dient uw moordpoging op Q.(…) A.(…) R.(…) te worden onderzocht. U verklaarde hierin dat

u verwikkeld was in een undercover opdracht waarbij u undercover samenwerkte met M.(…) F.(…) en

Q.(…) A.(…) R.(…). Laatstgenoemden zouden met elkaar in conflict hebben gelegen en u zou de kant

van M.(…) F.(…) hebben gekozen (CGVS 1, pg.8). Omdat Q.(…) machtiger was dan M.(…) F.(…), zou

Q.(…) M.(…) hebben vermoord (CGVS 1, pg.8). U zou op eigen initiatief een operatie hebben opgestart

om met Q.(…) af te rekenen (CGVS 1, pg.8). U zou bij de operatie verschillende mensen hebben

betrokken (CGVS 1, pg.8). Jullie zouden het hebben gemunt op een konvooi waarin u dacht dat Q.(…)

werd vervoerd (CGVS 1, pg.8). Jullie zouden het konvooi hebben beschoten, maar uiteindelijk zou hij

niet in het konvooi zijn geweest en bijgevolg werd hij ook niet gedood (CGVS 1, pg.8).

Er dient te worden besloten dat aan de drie criteria (cfr. supra) om te spreken van een uitsluitbare

handeling voldaan is.

Ten eerste vonden de feiten plaats in Irak in 1997, waarmee voldaan is aan de vereiste dat zij buiten het

land van toevlucht werden gepleegd en voor u tot dit land als vluchteling werd toegelaten.

Ten tweede betreft het hier ook een ernstig misdrijf. Immers, uit uw verklaringen blijkt dat u de opdracht

had gegeven tot het plegen van een moord (CGVS 1, pg.8). Uit uw verklaringen blijkt dat u met

voorbedachten rade het leven of minstens de fysieke integriteit van uw doelwit wilde schaden (CGVS 1,

pg.8); dat u uw plannen, dewelke het gebruik van ernstige geweld omvatten ook uitgevoerd hebt (CGVS

1, pg.8); en dat deze moordpoging enkel mislukte door factoren buiten uw wil om (CGVS 1, pg.8).

‘Doodslag’ wordt in het Belgisch strafrecht omschreven als doden met het oogmerk om te doden.

‘Moord’ wordt in het Belgisch strafrecht gedefinieerd als doodslag met voorbedachten rade. Zij worden

bestraft met respectievelijk 20 tot 30 jaar en levenslange opsluiting (art. 393-394 Sw.). Er is sprake van

een strafbare poging tot moord of doodslag indien het voornemen om de misdaad te plegen zich heeft

geopenbaard door uitwendige daden die een begin van uitvoering van de misdaad uitmaken en enkel

ten gevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de dader, zijn gestaakt of hun uitwerking

hebben gemist. Gezien uw verklaringen en gelet op het voorgaande dient dan ook te worden besloten

dat de feiten die u verklaard te hebben gepleegd een (bijzonder) ernstig misdrijf vormen. “
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Ten slotte kan er ook geen sprake zijn van een ‘politiek misdrijf’ waarop uitsluiting niet van toepassing

zou zijn. U geeft namelijk aan dat u uitsluitend om persoonlijke redenen Q.(…) wou vermoorden (CGVS

2, pg.6).

Zelfs indien aan de door u gepleegde feiten wel een politiek motief ten grondslag zou liggen, dient

opgemerkt te worden dat de feiten zoals zij door u beschreven werden, toch als niet-politiek misdrijf in

de zin van artikel 1F(b) van de Vluchtelingenconventie dienen te worden beschouwd. Immers, uit de

voormelde UNHCR guideline blijkt eveneens dat een misdrijf als niet-politiek dient te worden beschouwd

indien de handeling in kwestie disproportioneel is ten opzichte van het beweerde politieke objectief. Een

poging tot aanslag op de fysieke integriteit of het leven van een derde persoon buiten het kader van

legitieme gevechtshandelingen is steeds dermate ernstig dat het niet als een politiek misdrijf kan worden

beschouwd.

Geconfronteerd met de mogelijkheid dat u zou worden uitgesloten hierom, haalt u geen enkele

verschoningsgrond aan. Integendeel. U laat immers het volgende optekenen: ’Kijk, ik zeg het nog

steeds. Terwijl ik hier bij u zit. Zou de Iraakse regering mij niet hebben tegengehouden, dan had ik hem

nu vermoord.’ (CGVS 2, pg. 6)

Gelet op bovenstaande, dient te worden besloten dat u zich eveneens schuldig hebt gemaakt aan

handelingen die gelijkgesteld dienen te worden aan ernstige niet – politieke misdrijven, gepleegd buiten

het land van toevlucht waarvoor u dient te worden uitgesloten van de internationale bescherming.

Omwille van het geheel aan bovenvermelde opmerkingen dient u te worden uitgesloten van

bescherming onder de Vluchtelingenconventie in de zin van art.1, par. F (a) en (b) van de Conventie van

Genève en art. 55/2 van de Vreemdelingenwet en wordt u eveneens uitgesloten van het statuut van

subsidiaire bescherming op basis van art. 55/4 van de Vreemdelingenwet.

De documenten in uw administratief dossier kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen aangezien

ze louter een aanwijzing vormen voor uw identiteit, herkomst en familiale situatie.

Wanneer de Commissaris-generaal een asielzoeker uitsluit van de vluchtelingenstatus en de status van

subsidiair beschermde, moet hij overeenkomstig artikel 55/2, tweede lid en artikel 55/4, § 4 van de

Vreemdelingenwet een advies verstrekken over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel

met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Het CGVS is van oordeel dat u noch direct of

indirect mag worden teruggeleid naar Irak. Een verwijderingsmaatregel is dan ook niet verenigbaar met

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Steunend op de artikelen 55/2 en 55/4 van de Vreemdelingenwet wordt u uitgesloten van de

vluchtelingenstatus en uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u noch direct of

indirect mag worden teruggeleid naar Irak.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1, F (a) en (b) van de Conventie van

Genève, de artikelen 55/2 en 55/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

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

bestuurshandelingen, het zorgvuldigheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht, stelt verzoeker zich

niet akkoord te kunnen verklaren met de bestreden beslissing, alsook dat hij de indruk heeft dat de door

hem afgelegde verklaringen verkeerd begrepen zijn geweest door de beide asielinstanties. Vervolgens

tracht hij de motieven van de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen.

Verzoeker merkt vooreerst op dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

de bewijslast draagt wanneer zij hem wenst uit te sluiten van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus. Verzoeker stelt dat hij geen negatief bewijs kan leveren. Hij kan geen bewijs

leveren dat hij geen misdrijven tegen de menselijkheid heeft begaan. Hij kan enkel en alleen nagaan om

welke motieven hij in de bestreden beslissing van (medeplichtigheid aan) misdrijven tegen de
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menselijkheid wordt beschuldigd en deze motieven ontkrachten. Verzoeker wijst erop dat hij zelf geen

ondervragingen deed. Dat er tijdens deze ondervragingen af en toe geweld werd gebruikt, zal wel het

geval zijn geweest. Het is echter zo dat verzoeker deze ondervragingen niet deed. Verzoeker meent dat

het gemakkelijk is om, zoveel jaar na de feiten, omwille van de schending van mensenrechten kritiek te

uiten op personen die een functie uitoefenden binnen het Iraaks overheidsapparaat. Verzoeker erkent

dat er ongetwijfeld mensenrechtenschendingen hebben plaatsgevonden maar stelt dat er juridische,

historische, maatschappelijke en menselijke overwegingen dienen gemaakt te worden alvorens men

iemand gaat beschuldigen van verantwoordelijkheid bij deze mensenrechtenschendingen. Verzoeker

ontkent met klem zich ooit schuldig te hebben gemaakt aan schendingen van mensenrechten en meent

dat hij evenmin verantwoordelijk kan worden gesteld voor de schendingen die ontegensprekelijk zijn

gebeurd. Het feit dat hij een functie bekleedde binnen het regime van Sadam Hussein, houdt zijns

inziens geenszins in dat hij verantwoordelijk was voor de schending van mensenrechten. Verzoeker

wijst er in dit verband op dat het voor personen die onder het regime van Saddam Hussein leefden,

woonden en werkten, niet zo eenvoudig was om uit zijn functies te stappen en naar het buitenland te

vluchten, in tegenstelling tot wat in de bestreden beslissing word gesuggereerd. Iedere vorm van

inlevingsvermogen en realiteitszin bij het beoordelen van zijn situatie ontbreekt, aldus verzoeker, die

verwijst naar de verklaringen die hij tijdens zijn gehoor heeft afgelegd en waaruit blijkt dat ontslag

nemen of deserteren leidde tot executie.

Vervolgens wijst verzoeker erop dat artikel 1, F van het Verdrag van Genève een uitzonderingsbepaling

is met bijzonder zware gevolgen en dan ook, inzonderheid wat de vaststelling en de kwalificatie van de

feiten betreft, met de grootste omzichtigheid moet worden toegepast. Deze bepaling kan er immers toe

kan leiden dat feiten worden vastgesteld en als misdrijven gekwalificeerd buiten de tussenkomst van de

rechterlijke overheden en zonder nadere wetsbepaling (zie V. LEBLANC : Crimes contre la paix, crimes

de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de droit commun et statut de réfugié : l'article 1 F de la

Convention de GENEVE, 1995, Revue du droit des Etrangers blz. 679, nr. 40). Bij uitsluiting op grond

van voormeld artikel 1, F moet de vreemdeling dan ook de kans krijgen op een dienstig verweer wat

betreft de in aanmerking te nemen misdrijven, wat onder meer de mogelijkheid veronderstelt om de in

zijn hoofde veronderstelde laakbare gedragingen te weerleggen en zich desbetreffend te

rechtvaardigen, teneinde aan de vereisten gesteld door het algemeen rechtsbeginsel van de rechten

van verdediging te voldoen. Verzoeker is de mening toegedaan dat zijn rechten van verdediging in deze

zijn geschonden. Volgens hem kan uit geen enkel dossierstuk worden afgeleid dat er op enig moment

van de procedure sprake geweest is van een mogelijke toepassing van artikel 1, F (a) en (b). Verzoeker

wijst erop dat er geen enkele discussie bestaat over het feit dat er sprake is van een vrees voor

vervolging in zijn hoofde in geval van terugkeer naar Irak. Verzoeker is de mening toegedaan dat hij niet

effectief de mogelijkheid heeft gehad om de hem verweten laakbare gedragingen tegen te spreken of te

rechtvaardigen. Minstens dient het dossier teruggestuurd te worden naar het verwerende partij teneinde,

vooraleer tot het oordeel te komen dat er ten aanzien van hem ernstige redenen zijn om te

veronderstellen dat hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de

menselijkheid heeft begaan, verzoeker in de gelegenheid te stellen zijn verweermiddelen in verband met

de op hem rustende verdenkingen te doen gelden.

Verzoeker merkt in dit verband nog op dat er na de val van het regime van Saddam Hussein een

“Oorlogstribunaal” werd opgericht teneinde personen die zich aan oorlogsmisdaden en aan schending

van de mensenrechten hadden schuldig gemaakt, te berechten. In de periode 2005 – 2010 werden voor

dit Oorlogstribunaal tientallen processen gevoerd. Verzoeker benadrukt dat hij nooit door dit

Oorlogstribunaal in verdenking werd gesteld of zelfs maar werd verdacht van misdrijven. Verzoeker

meent dat het onwerkelijk is dat hij door het Krijgsauditoraat van het Oorlogstribunaal noch door enige

andere overheid ooit van enig misdrijf werd verdacht, laat staan beschuldigd, maar dat hij nu in België

wel van misdrijven wordt beschuldigd. Minstens had verwerende partij het nodige moeten doen om

bijkomende gegevens te vragen aan het Krijgsauditoraat van het Oorlogstribunaal Al-Mahkema Al-

Jehaiya Al Kasseh. Hieruit zou dan afgeleid kunnen worden of verzoeker zich in Irak al dan niet schuldig

heeft gemaakt aan (medeplichtigheid) aan misdrijven tegen de menselijkheid. Verzoeker wijst er

andermaal op dat de uitsluiting van de vluchtelingenstatus uiterst omzichtig dient te worden toegepast.

Een dergelijke omzichtigheid houdt in dat het noodzakelijk is om bijkomede gegevens te vragen aan

hogervermeld oorlogstribunaal waardoor er volkomen duidelijkheid zal ontstaan over de schuld van

verzoeker. Ondergeschikt vraagt verzoeker dan ook dat Raad de bestreden beslissing zou vernietigen

omdat essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of

een hervorming van de bestreden beslissing zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te

moeten bevelen. Dit zal verwerende partij in staat stellen een aanvullend en diepgaand onderzoek te

voeren en dan, op basis van dit grondig aanvullend onderzoek, een nieuwe beslissing te nemen.
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Verzoeker vervolgt zijn betoog, stellende dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen in gebreke blijft in concreto aan te duiden op basis van welke feiten hij zou moeten worden

uitgesloten. Verwerende partij laat tevens na deze feiten in rechte te staven. Noch de bestreden

beslissing, noch het administratief dossier bevatten bewijskrachtige gegevens met betrekking tot deze

feiten, aldus verzoeker, die er nog op wijst dat het bewijs van de concrete feiten op basis van dewelke

een asielzoeker zou uitgesloten worden van de vluchtelingenstatus / subsidiaire beschermingsstatus

dient geleverd te worden ten genoege van rechte, en dat de asielzoeker in de gelegenheid dient gesteld

te worden om dienaangaande zijn verweermiddelen te doen geleden. Verzoeker wijst erop dat deze

Raad er herhaaldelijk op gewezen heeft dat het een exhaustieve opsomming is van misdrijven die tot

uitsluiting kunnen leiden en dat de clausule restrictief moet worden toegepast. Verzoeker voegt hieraan

toe dat er ook over moet gewaakt worden dat het vermoeden dat bestaat tegenover personen met een

hoge functie binnen een regime dat zich schuldig gemaakt heeft aan ernstige schendingen van

mensenrechten niet onweerlegbaar is. De asielinstanties kunnen naar mening van verzoeker dus niet op

basis van algemene informatie al op voorhand een oordeel vormen zonder de betrokkene de kans te

geven het tegendeel aan te tonen. Verzoeker is de mening toegedaan dat hem minstens het voordeel

van de twijfel dient te worden toegekend.

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeker uitgesloten van de vluchtelingenstatus en van de

subsidiaire beschermingsstatus omdat (i) gezien de uitvoerig gerapporteerde en massieve

mensenrechtenschendingen die begaan werden door zowel het militaire als het veiligheidsapparaat van

Saddam Hussein en gezien zijn verklaringen over de functie die hij uitoefende in dit apparaat dient

besloten te worden dat er louter door de vaststelling van zijn jarenlange werkzaamheden en de

verantwoordelijkheden die hem werden toegekend reeds een ernstig vermoeden ontstaat van

medeverantwoordelijkheid voor misdrijven of daden die worden genoemd in artikel 1, F (a) van het

Vluchtelingenverdrag en hij er niet in slaagt dit vermoeden te weerleggen doch hij integendeel zijn

betrokkenheid hierin niet onder stoelen of banken steekt, zoals wordt uiteengezet (ii) hij zich met zijn

moordpoging op Q.A.R. eveneens schuldig heeft gemaakt aan handelingen die gelijkgesteld dienen te

worden aan ernstige niet-politieke misdrijven, gepleegd buiten het land van toevlucht zoals bepaald in

artikel 1, F (b) van het Verdrag van Genève, (iii) hij na confrontatie met de uitsluitingsgronden geen

enkel verweer formuleert en geen enkele verschoningsgrond aanhaalt en (iv) de door hem voorgelegde

documenten louter een aanwijzing vormen voor zijn identiteit, herkomst en familiale situatie.

2.3. De Raad beschikt inzake beslissingen van uitsluiting van de vluchtelingenstatus en uitsluiting van

de subsidiaire beschermingsstatus van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat de hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

2.4. 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.

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.
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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.”

2.5. Na lezing van het administratief dossier is de Raad van oordeel dat het standpunt van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met name dat verzoekers profiel als

geloofwaardig kan worden beschouwd, evenals het gegeven dat hij een moordpoging op Q.A.R.

ondernam, zodat in zijn hoofde een gegronde vrees voor persoonsgerichte en systematische vervolging

in de zin van de vluchtelingenconventie allerminst kan worden uitgesloten, niet kan worden bijgetreden

gelet op de navolgende vaststellingen die verzoekers geloofwaardigheid geheel ondermijnen.

2.5.1. Vooreerst dient erop gewezen dat het asielrelaas dat verzoeker uit de doeken deed in het kader

van zijn eerste verzoek om internationale bescherming fundamenteel verschilt van de door hem naar

aanleiding van huidig, tweede verzoek om internationale bescherming uiteengezette asielmotieven.

Bij het indienen van zijn eerste verzoek om internationale bescherming verklaarde verzoeker ten

overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken op 9 en 16 november 2005: “(…) In januari 1984 , na mijn

middelbare studies, diende ik een aanvraag bij de geheime dienst (Al-Moukhabarat) om er te kunnen

werken.

In maart 1984 kon ik bij deze dienst beginnen werken.

Ik volgde 1 jaar een opleiding (theorie en praktijk) binnen de geheime dienst om ambtenaar te kunnen

worden.

Er was ook de mogelijkheid om gedurende 4 jaar te studeren binnen de geheime dienst om dan officier

te worden.

De opleiding (1 jaar) en de studies (4 jaar) werden gevolgd aan de Nationale Academie van de

Veiligheidsdienst (= Kouliyat Al-Amn Al-Qawmi).

Na de opleiding van 1 jaar (1985) kreeg ik 1 maand verlof.

Na de maand verlof werd er mij door de directie van de geheime dienst gevraagd naar de origine van

mijn moeder. Mijn antwoord was : Mijn moeder is Koerdisch.

Twee dagen later ontving ik een telefoon dat ik mij bij de directie moest melden.
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Daar kreeg ik te horen dat ik gemuteerd werd naar de Directie 'Algemene Veiligheid'.

Ik had direct begrepen dat ik gedegradeerd werd.

Ik begon op die directie , onder sectie nr 3, te werken in april 1985.

De sectie nr 3 was voor afhandeling van Koerdische zaken.

Begin 1987 werd ik overgeplaatst van Bagdad naar Arbil maar wel binnen dezelfde sectie.

Ik heb daar gewerkt tot 1990, tot op de moment dat Iraaks Koerdistan in handen kwam van de Koerden.

De ambtenaren en de officieren van de Geheime dienst en de Directie 'Algemene Veiligheid' (ongeveer

600 personen) in Arbil werden gevangen genomen door de Koerden en in de gevangenis geplaatst.

Deze gevangenis was voorheen een gebouw van de Dienst Spoorwegen in Arbil maar werd door de

Koerden bezet. In de periode vlak daarvoor werd er al aan dat gebouw gewerkt om het om te bouwen

tot gevangenis in opdracht van de Iraakse regering.

De meerderheid van die 600 personen werden geëxecuteerd in opdracht van 2 verantwoordelijken

namelijk Masoud Al-Barzani en Djalal Al-Talbani.

Door tussenkomst van de leider van de Koerdische militaire macht, Abdelallah Rasoul (gekend onder de

naam Kosrat) werd mijn leven gered.

Was u de enige persoon die gered werd ?

Binnen mijn groep waren we met 3 personen. Ikzelf en Onderluitenant M.(…) werden gered en de

Majoor M.(…) A.(…)-H.(…) werd geëxecuteerd.

Ik werd na 1 week vrijgelaten, maar de Onderluitenant Mouthana.(…) werd pas later vrijgelaten en hij

was geestelijk gehandicapt door de mentale folteringen.

Ik ben ook gefolterd geweest gedurende die week en ik werd door de Koerden geslagen door middel

van elektrische kabels (= zweep). Ik heb nog steeds littekens op de rug.

Ik keerde naar mijn dienst in Bagdad terug, nadat ik enkele uren was thuis geweest.

Ik werd bij aankomst gedurende 3 uur door de Luitenant-Kolonel Y.(…) A.(…)-T.(…) ondervraagd. Hij

was de verantwoordelijke van de 3e sectie. Y.(…) had twijfels over mijn vrijlating en vroeg de reden. Ik

heb hem gezegd dat mijn familie geld had gegeven aan "Kosrat" en door hem ben ik vrijgelaten

geworden. Maar in feite heeft mijn familie niets betaald. Ik heb dat enkel en alleen gezegd om Y.(…) te

overtuigen.

Daarna werd ik onmiddellijk vastgehouden en in een cel geplaatst.

Er werden zonder twijfel nog andere ambtenaren vastgehouden, waarover men ook twijfels had zoals bij

mij want ik was vrijgelaten geweest nadat ik door de Koerden gevangen genomen was.

Ik zat gedurende ongeveer 3 maanden opgesloten in een cel met afmetingen 2 meter op 1,5 meter. Ik

werd gedurende deze 3 maanden nooit gelucht en ook niet ondervraagd. Ik bleef altijd in die cel zitten.

Het eten was wel goed en we mochten sigaretten roken in de cel. We kregen ook medische verzorging

indien het nodig was.

Ik ben daarna vrijgelaten met daarop volgend 14 dagen verlof.

De reden van de vrijlating : Het was duidelijk na onderzoek voor de dienst dat ik geen contacten en

relaties had met de Koerden.

Ik hervatte mijn werk maar ik moest wachten op een nieuwe instructies.

Twee à drie dagen later werd ik geroepen bij 3 officieren, Y.(…) A.(…)-T.(…), Luitenant-Kolonel H.(…)

en T.(…) K.(…) (een Koerd).

Ik kreeg van hen de taak om als spion onder de Koerden in Arbi I te gaan. Ze zegden dat ik de nodige

ervaring had en ze lieten mij geen keuze alhoewel ik schrik had.

In november 1990 vertrok ik naar Arbil en ik verbleef er bij kennissen. Ik had daar vele contacten, zelfs

met Koerden.

Ik verbleef er enkele dagen zonder iets te ondernemen en toen kwamen er leden (Koerden) van de partij

Al-ltihad Al-Watani Al-Khurdistan mij aanspreken. Zij hadden vernomen dat ik de Iraakse autoriteiten

had achterwege gelaten en mij bij hen wilde voegen.

Ze stelden voor om voor hen te werken bij de militaire branche van de partij.

Ik aanvaardde het voorstel en ik werd de 2e verantwoordelijke in rang van 120 militairen.

Mijn overste binnen de partij was M.(…) F.(…) M.(…) en hij werd geëxecuteerd n a beschuldiging van

collaboratie met de Iraakse autoriteiten. Dit gebeurde op 16/01/1991 .

Ik kreeg ondertussen instructies in een codetaal van de Algemene Veiligheid via briefjes , die mij

gebracht werden door meisjes.

Ik had de bureau van de partij verlaten op 16/01/1991 om 15u00en 1 uur later zijn de mannen van

'Kosrat' M.(…) F.(…) M.(…) komen halen. Pas vier uur later kwam ik op de hoogte van de executie. Ik

keerde niet terug naar de partij en ik hield mij schuil omdat ik de reden van de executie niet wist.

Ik hield mij schuil voor een periode van 20 dagen bij een kennis in Arbil.

Na deze 20 dagen zag ik in dat het enkel en alleen M.(…) F.(…) M.(…) was, die geviseerd was.

Ik keerde naar het politieke bureau van de partij terug. Ik zei dat ik niet meer bi j de partij wilde blijven en

mijn vraag werd aanvaard. Ik kreeg de toelating om vrij te bewegen in Koerdistan.
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In maart 1991 nam ik de beslissing om Irak te verlaten want ik zou problemen kennen bij een terugkeer

naar Bagdad.

Ik ben toen clandestien naar Turkije gegaan.

Aan de grens werd ik opgepakt door de Turkse gendarmes.

Ik legde uit dat ik een student was en dat ik Irak wilde verlaten om naar Europa te gaan . De gendarmes

hebben mij naar hun bureau meegenomen. Ik weet niet waar hun bureau gelegen was.

Later kwam de overste van de gendarmes, met naam C.(…) O.(…), in het bureau en hij zei dat ik een

leugenaar was en dat hij mij herkende als een ambtenaar van de Veiligheidsdiensten.

Ik werd direct aan een verhoor onderworpen. Ze wilden te weten komen door wie ik naar Turkije

gestuurd was.

Ik kon niet ontkennen want die overste had mij herkend. Ik bleef wel zeggen dat ik Irak wilde verlaten

om naar Europa te kunnen komen.

De Turkse autoriteiten gaven mij in handen van de partij Al-Dimokrati Al-Kurdistani. Deze partij regeerde

de Koerdische regio nabij Turkije.

Ik werd door die partij onmiddellijk vrijgelaten.

Ik keerde naar Arbil terug naar het huis waar ik woonde,

Enkele dagen later kreeg ik de instructies vanuit Bagdad dat ik een video-opname met camera moest

maken van het gebouw van de Verenigde Naties in de gemeente Ainkawa in Arbil. Ik heb die

opgestuurd naar Bagdad via mijn verantwoordelijken in Mosoul.

Ik moest ook een video-opname maken van het huis van de partij Al-daawa in Dyana in Arbil. Ik heb die

ook opgestuurd.

Eén week later kreeg ik de opdracht om naar Mosoul te gaan om er Luitenant-Kolonel D.(…) te

ontmoeten. Hij werkte bij de Geheime Dienst en hij was gespecialiseerd in aanslagen.

Ik heb in Mosoul de Luitenant-Kolonel ontmoet en ik ontmoette er ook een collega van mij. (Ik wens zijn

naam hier niet te zeggen.)

D.(…) liet ons de video-opnames zien die ik had gemaakt en hij vroeg mij om een aanslag voor te

bereiden op het gebouw in Dyana en aan mijn collega vroeg hij om een aanslag voor te bereiden op het

gebouw van de Verenigde Naties.

Ik vroeg geld aan D.(…) en ik heb dat ook gekregen. Ik kreeg ook een auto (VW Passat), die uitgerust

was met de nodige bommen. Deze bommen zagen er uit als een videocassette en werden ook

genaamd "Cassette" en werden onder aan de wagen geplaatst. Mijn taak was om de auto ter plaatse te

brengen en de tijd in te stellen.

De volgende dag vertrok ik uit Mosoul richting Arbil. Ik ben vertrokken en ik wist geen verdere informatie

over mijn collega.

Onderweg naar Arbil nam ik de beslissing om niet ter plaatse te gaan en ik ging naar het politieke partij

bureau van Al-Dimokrati Al-Kurdistani bij Generaal Y.(…) (bijnaam Onder-Luitenant Y.(…)).

Ik legde hem uit dat ik een wagen met explosieven bij had uit Mosoul en dat ik niet de intentie had om

deze operatie uit te voeren.

De mannen van Y.(…) brachten mij naar een verantwoordelijke van de partij met naa m A.(…) B.(…).

B.(…) geloofde niet dat ik afstand nam van mijn initiatief en de wagen met explosieven kwam afgeven.

B.(…) zei dat er iemand van de partij mij had ingelicht dat ik gevolgd werd en dat dit de reden was

waarom ik de wagen met explosieven kwam inleveren.

Ik werd 3 dagen in het bureau van B.(…) vastgehouden.

Daarna werd ik in een huis van de partij geplaatst onder huisarrest op bevel van M.(…) A.(…)-B.(…).

Die avond verliet ik dat huis en ging ik naar vrienden in Arbil.

Ik vernam van deze vrienden dat er geschoten was geweest op het gebouw van de Verenigde Naties in

Ainkawa en dat er 1 Fransman gedood en 2 andere personen gewond waren, die tewerkgesteld waren

bij de Verenigde Naties.

Het was voor mij duidelijk dat mijn collega hier achter zat. Ik was wel niet op de hoogte van zijn taken

maar hij wel van de mijne. Hij was namelijk hoger in rang.

In die periode waren de Verenigde Naties door de Iraakse regering geviseerd omdat er Israëlieten

binnen Irak gekomen waren als spionnen bij de Verenigde Naties.

In oktober 1991 ging ik naar een vriendin in Bagdad en ik was toen in het bezit van een vervalste

professionele kaart als zijnde een leraar. Ik had die kaart op de markt gekocht. Ik kwam enkel en alleen

's avonds op straat. Overdag bleef ik bij haar binnen.

Op 08/04/1992 om 5u00 's morgens omsingelde de Algemene Veiligheid het huis van die vriendin en ik

had geen mogelijkheid om te ontsnappen.

Ik werd opgepakt en ik werd meegenomen naar de directie van de Algemene Veiligheid in Bagdad.

Ik werd er 2 jaar vastgehouden. Ik werd er enkel ondervraagd.

In mei 1994 werd ik veroordeeld tot 6 jaar (zonder uitstel) opsluiting door de Speciale Rechtbank van het

Ministerie van Binnenlandse Zaken In Bagdad. Er werd rekening gehouden met de 2 jaar voorhechtenis
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en ik moest dus nog 4 jaar naar de gevangenis. Na de veroordeling werd ik naar de gevangenis in Abu

Graib gebracht.

Reden van veroordeling: “het niet volbrengen van zijn taken"

Tijdens de opsluiting In die gevangenis heb ik TBC opgelopen.

Ik genoot na ongeveer 3 jaar van een gratie namelijk 1 jaar en 28 dagen strafvermindering.

De reden hierachter was : Ik had een neef van Saddam Hoessein , met naam N(…) I.(…), leren kennen

in die gevangenis. Hij was in opdracht van Saddam Hoessein voor een korte periode daar geplaatst

geweest. Nadat N.(…) vrijgelaten was, kreeg ik de speciale gratie van Saddam Hoessein.

Ik verliet de gevangenis in maart 1997 maar ik leed onder de tuberculose.

Bij het verlaten van de gevangenis kreeg ik een document mee waarin vermeld stond dat ik 1 week de

tijd had om mij bij de directie van de Veiligheid te melden.

Ik heb mij aangemeld en ik werd naar een militair hospitaal Al-Rachid gestuurd en daar werd er

vastgesteld dat ik een niet besmettelijke vorm van TBC had. De ziekte had zich vastgezet in de longen.

Ik bleef in contact met het ziekenhuis voor onderzoeken en mijn dossier moest voor een commissie

verschijnen.

In 1998 werd ik ontheven bij het leger door een speciale commissie van het hospitaal (het duurde wel tot

het jaar 2000 vooraleer alles qua documenten hieromtrent geregeld was) maar ondertussen kon ik

medicatie krijgen van het militair hospitaal enkel en alleen op basis van een voorschrift van mijn dienst.

Mijn weigerde dat te geven en ik moest zelf de medicatie aankopen via Jordanië. Taxichauffeurs

brachten deze medicatie voor mij mee.

Met de beslissing van het leger richtte ik mij naar de Veiligheidsdienst en daarop volgde een verbreking

van mijn contract op basis van mijn ziekte.

Ik kreeg hierdoor (door mijn ziekte) ook persoonlijke problemen. Ik bedoel hiermee echtelijke problemen.

Wij leefden tijdelijk niet meer samen en ik begon autohandel te doen in Bagdad om een inkomen te

hebben. Ik bleef in ons huis wonen en mijn vrouw ging af en toe bij haar ouders inwonen.

Ik bleef zo verder leven tot de val van het regime van Saddam Hoessein.

De Koerden kwamen korter bij Bagdad en ik had schrik om daar nog langer te wonen. Er werden

aanslagen gedaan na de val van Saddam Hoessein en ik had schrik dat de Koerden en Amerikanen mij

zouden beschuldigen van informatie te weten betreffende deze aanslagen.

Ik besliste om samen met mijn vrouw en mijn zoon Irak te verlaten in juni 2003.

We zijn naar Syrië gegaan en ik ben daar gebleven tot augustus 2005.

Ik woonde in Damascus en ook in Aleppo en ik deed handel in auto's om een inkomen te hebben.

Mijn vrouw en mijn zoon zijn naar Irak (Bagdad) teruggekeerd in april 2005.

Op 1 7/08/2005 verliet ik Syrië met de hulp van een smokkelaar via Turkije en kwam in België aan op

23/09/2005.

Hebt u nog iets toe te voegen ?

Elke persoon wonend in Irak moet elk uur van de dag 30 maal denken over het feit gedood te worden of

om opgesloten te worden in een gevangenis.

Irak is het rijkste land maar de waarde van het Iraakse volk is het laagst. (…)” (eigen onderlijning)

Zoals correct wordt samengevat in de bestreden beslissing en het verzoekschrift, liet verzoeker naar

aanleiding van zijn huidig, tweede verzoek om internationale bescherming volgende asielmotieven

optekenen: “Verzoeker bezit de Irakese nationaliteit. Verzoeker is een soenniet van Arabische origine en

is afkomstig uit Bagdad. Zijn vader was, naast het hebben van een hoge graad binnen de Baathpartij,

algemeen directeur van de spoorwegen in Irak. Zijn neef is L.(…) Y.(…), bekend als de dubbelganger

van Uday. Het gezin heeft omwille van het werk van de vader van verzoeker van 1971 tot 1977 in Erbil

gewoond. Daarna is zijn vader met zijn gezin naar Bagdad teruggekeerd en woonde erin de wijk

Adamiya. Verzoeker groeide op in dezelfde wijk als de zonen van Saddam Hussein en werd bevriend

met Qusay. In het zes middelbaar heeft verzoeker van Qusay een aanbevelingsbrief gekregen.

Verzoeker diende een aanvraag in om gerekruteerd te worden bij het Irakese leger en werd aanvaard bij

de nationale veiligheidsdienst. Na anderhalf jaar aan de politieacademie kon verzoeker omwille van de

Irak-Iran oorlog versneld toetreden tot de algemene veiligheidsdienst, politieke afdeling. In 1987 werd

verzoeker overgeplaatst naar de inlichtingendiensten. Verzoeker kwam er terecht in een speciale

eenheid, special forces. Daarna werd verzoeker opnieuw overgeplaatst naar de inlichtingendienst. In

1991 kreeg verzoeker als undercover agent een geheime opdracht om naar Erbil – onder controle van

de Koerden – te gaan. Verzoeker heeft er bij H.(…) A.(…) F.(…) gewerkt, commandant van de

Koerdische macht en ondervoorzitter van Massoud Al Barzani. Uiteindelijk hebben zij ontdekt dat

verzoeker voor de inlichtingendienst werkzaam was. Verzoeker kon vluchten naar Turkije, dook er een

wek onder en probeerde vervolgens terug te keren naar Bagdad. Verzoeker werd echter aangehouden

en gearresteerd. Na een schijnproces kreeg verzoeker de doodstraf. Q.(…) A.(…) R.(…), een persoon
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met macht een aanzien die verzoeker ook persoonlijk kende, kon de executie verhinderen en verzoeker

slaagde erin te ontsnappen.

Verzoeker keerde terug naar Bagdad maar werd ook daar in vraag gesteld. Gedurende zes maand van

grondig onderzoek en ondervraging waarbij verzoeker het gebouw niet mocht verlaten, werd zijn

loyauteit ten aanzien van het regime van Saddam onderzocht. Vervolgens heeft verzoeker een nieuwe

opdracht verkregen. M.(…) F.(…) en Q.(…) A.(…) R.(…) hadden verzoeker gevraagd in Koerdistan een

speciale eenheid op te richten om bepaalde figuren te vermoorden. De inlichtingendiensten waren

hiervan op de hoogte en hebben dit heimelijk geregeld. In Koerdistan werd iedereen wijsgemaakt dat

verzoeker de inlichtingendiensten was ontvlucht en verzoeker zich had aangesloten bij M.(…) F.(…) en

Q.(…) A.(…) R.(…). Verzoeker kon de opdracht niet aanvaarden, maar kon deze ook niet weigeren.

Daarom stelde verzoeker telkens de opdrachten uit. Ondertussen hadden M.(…) F.(…) en Q.(…) A.(…)

R.(…) een conflict over bepaalde functies. Verzoeker koos de zijde van M.(…) F.(…). Q.(…) was echter

machtiger en vermoordde hem. Na de moord op M.(…) werd verzoeker door Q.(…) gezocht. Verzoeker

dook onder in Erbil. Op eigen initiatief startte verzoeker een operatie om Q.(…) te vermoorden.

Verzoeker beschoot met meerdere personen een konvooi van Q.(…), maar de moordpoging mislukte.

Daar het hier om een persoonlijke afrekening ging, waarbij verzoeker geen toestemming kreeg van de

Bagdad, kwam verzoeker daar in diskrediet terecht. Verzoeker werd opnieuw vastgehouden en

ondervraagd. Verzoeker kwam te weten dat Q.(…) een belangrijk persoon was voor de algemene

veiligheidsdiensten en dat er een geheime samenwerking tussen hen was.

Na het incident werd verzoeker niet meer als betrouwbaar bestempeld en werden zijn opdrachten

geminimaliseerd. Verzoeker werd geschorst van enkele functies en kreeg geen toegang meer tot

vertrouwelijke informatie. Verzoeker kreeg echter wel nog alle persoonlijk voordelen. Verzoeker bleef in

deze positie tot de val van het regime in 2003. Omwille van zijn netwerk binnen de Baath, konden

verzoeker en zijn familie ontvluchten naar Syrië. Vervolgens kwam verzoeker vanuit Syrië met een

vrachtwagen illegaal naar België. (…)”

Het hoeft geen betoog dat dergelijke manifest afwijkende verklaringen verzoekers geloofwaardigheid

reeds volledig onderuit halen.

2.5.2. Wat betreft verzoekers naam, stelt de Raad vast dat hij bij het indienen van zijn eerste verzoek

om internationale bescherming verklaarde Ma.Y.L. te heten. Bij het invullen van de vragenlijst op de

Dienst Vreemdelingenzaken liet hij zijn naam corrigeren naar Mo.N.Y.. In het kader van zijn tweede,

huidig verzoek om internationale bescherming verzocht verzoeker opnieuw een correctie van zijn naam

door te voeren. Zo leest de Raad in de verklaring meervoudige asielaanvraag: “10 jaar geleden toen ik

asiel aanvroeg heeft de ambtenaar mijn naam verkeerd geregistreerd en het is altijd zo gebleven. Mijn

echte gegevens zijn N.Y.L.. Mijn vader heet Y.L.M. en dit werd dan zo geregistreerd 10 jaar geleden. De

ambtenaar heeft toen mijn voornaam N. niet vermeld en de ambtenaar zei toen dat ik dat pas kon

veranderen als ik hier een verblijfsvergunning heb.” en “Ik zie dat u bij uw eerste AA hier op de DVZ

inderdaad melding heeft gemaakt van een fout in uw naam. U heeft toen echter ook gezegd dat het Mo.

moet zijn ipv Ma.. Bovendien stelde u toen dat uw naam N.Y. is terwijl u nu zegt dat uw naam N.Y.L. is.

Ik kan nu niet enkel N. toevoegen. Ofwel moet ik alles aanpassen ofwel niets. Wat kiest u? Laat dan

maar, ik zal wel zien later.” (2e VIB, administratief dossier, stuk 22, verklaring meervoudige

asielaanvraag, vragen 3 en 18). De Raad kan dan ook niet anders dan vaststellen dat verzoeker

doorheen zijn opeenvolgende verzoeken om internationale bescherming tot twee maal toe zijn naam liet

corrigeren doch hierbij beide keren een verschillende ‘correcte’ naam opgaf. Ook deze vaststelling komt

zijn geloofwaardigheid geenszins ten goede.

2.5.3. Voorts dient gewezen op een belangrijke incoherentie in verzoekers verklaringen betreffende zijn

moeder. Uit hoger aangehaalde verklaringen zoals verzoeker deze heeft afgelegd naar aanleiding van

zijn eerste verzoek om internationale bescherming blijkt dat zijn moeder Koerdisch is. In het kader van

huidig, tweede verzoek om internationale bescherming verklaarde verzoeker echter expliciet dat zijn

beide ouders Arabier zijn (2e VIB, administratief dossier, stuk 22, verklaring meervoudige asielaanvraag,

vraag 6 d). Opnieuw slaagt verzoeker er aldus niet in eensluidende verklaringen af te leggen,

vaststelling welke verder afbreuk doet aan zijn algehele geloofwaardigheid.

2.5.4. Daarnaast stelt de Raad vast dat verzoeker niet het minste begin van bewijs bijbrengt van zijn

voorgehouden profiel als officier binnen de politieke afdeling van de algemene veiligheidsdienst en

inlichtingendienst onder het regime van Saddam Hussein. Hij legt zelfs geen enkel document voor met

betrekking tot zijn legerdienst. Ook het voorgehouden profiel van verzoekers vader, die blijkens zijn

verklaringen een hoge rang bekleedde binnen de Baathpartij en de functie had van directeur van de

Iraakse spoorwegen, wordt op geen enkele wijze gestaafd. Hetzelfde geldt voor het beweerde profiel
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van verzoekers broer M., die eveneens een belangrijke rang zou hebben bekleed binnen de Baathpartij

en algemeen directeur zou zijn geweest van bouwprojecten toegelaten door het paleis van Saddam.

Ook hier ontbreekt elk begin van bewijs. Van verzoeker – die beweert dat verschillende familieleden

belangrijke Baathisten waren en dat hijzelf omwille van de connecties van zijn familie en zijn

vriendschap met Qusay Hussein meteen in de hoogste regionen van de veiligheidsdiensten is beland,

en die stelt vervolging te vrezen omwille van zijn Baath-verleden en zijn profiel als officier binnen de

politieke afdeling van de algemene veiligheidsdienst en inlichtingendienst – mag nochtans redelijkerwijs

worden verwacht dat hij deze beweringen op enigerlei wijze kan staven. Dat hij hiertoe niet in staat blijkt

te zijn, is veelzeggend en haalt zijn geloofwaardigheid verder onderuit.

Aan het voorgaande kan nog worden toegevoegd dat verzoeker niet kon duiden welke rang zijn vader

had bij de Baathpartij. Hij kwam te dezen niet verder dan “Precies welke graag weet ik niet, maar het zal

zeker een hoge graad zijn geweest, anders ben je geen algemeen directeur.” Ook over de rang van zijn

broer M. kon verzoeker geen verdere toelichting verschaffen dan “Zo ook een zeer belangrijke graad.”

(2e VIB, administratief dossier, stuk 6, p. 3). Ook deze vaststellingen laten niet toe dat verder nog enig

geloof wordt gehecht aan verzoekers bewering als zouden zijn directe familieleden hooggeplaatste

Baathisten zijn geweest. Van iemand die beweert jaren in dienst te zijn geweest van de Mukhabarat kan

redelijkerwijs worden aangenomen dat hij de graad binnen de Baathpartij van zijn naaste familieleden

kent. Van Baathleden is immers doorgaans zeer goed geweten tot welke graad in de partij zij

behoorden. Dit klemt des te meer wanneer het zoals in casu dichte familieleden betreft. Verzoekers

onwetendheid in dit verband draagt dus alleen maar bij aan zijn algehele ongeloofwaardigheid.

Bovendien wordt ook de geloofwaardigheid van verzoekers eigen profiel binnen de veiligheidsdienst van

Saddam Hussein ondergraven door de vaststelling dat hij niet kan duiden welke graad hij had: “Wat was

uw graad binnen de Mukhabarat? Ik werkte daar. Het was gewoon. Was het niet met graden?

Officieel hebben we geen graad, maar ik draag soms kapitein. Maar dat is meer een symbool, ik ben

hoger dan dat. Altijd binnen het gebouw. Maar buiten de dienst dragen we niets.” (2e VIB, administratief

dossier, stuk 6, p. 14). Het hoeft geen betoog dat dergelijke verklaringen de Raad allerminst kunnen

overtuigen.

2.5.5. Tot slot wijst de Raad erop dat verzoekers eerste verzoek om internationale bescherming in 2006

werd afgesloten met een technische weigering. Dat verzoeker, die blijkens zijn verklaringen sinds eind

2007 illegaal in België verbleef (2e VIB, administratief dossier, stuk 6, p. 4), wachtte tot 2015 om zich

een tweede maal vluchteling te verklaren, getuigt allerminst van een gegronde vrees voor vervolging

zoals omschreven in de vluchtelingenconventie of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming en toont aan dat hij internationale

bescherming niet dringend noodzakelijk achtte. Uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij in de periode

2007-2015 slechts heeft gepoogd om op andere manieren zijn verblijf te regulariseren. Zo leest de Raad

in zijn verklaringen: “Waarom vraagt u dan niet gewoon opnieuw asiel aan in België? Ik ben gewoon

naar de gemeente gegaan om een oplossing te zoeken. Obv het huwelijk vroegen ze documenten van

Irak, maar het is onmogelijk om die documenten te brengen. Er werd een procedure gestart op basis

van mijn dochter. Wat is er van die procedure gekomen? Door de situatie ben ik in de illegaliteit

gekomen, maar ik was tevreden omdat ik naast mijn dochter en mijn vrouw was. Ik wachtte op de

procedure, maar ik vond het niet erg dat ik illegaal was. Ik ben mecanicien, ik werkte in het zwart. Zelfs

de politie wist dat ik illegaal was en de gemeente. Waarom dan toch geen asiel aanvragen? Ik

wachtte op het resultaat van de procedure die aan het lopen was van gezinshereniging. Maar

daartussen was ik niet volledig illegaal. Ik had af en toe een oranje kaart van zes maand. Het werd

ingetrokken en dan terug gegeven. Ik heb zes of zeven oranje kaarten.” (2e VIB, administratief dossier,

stuk 6, p. 5). Uit deze verklaringen blijkt duidelijk dat verzoeker niet zozeer internationale bescherming

tegen een vrees voor vervolging in zijn land van herkomst beoogde doch eerder een legaal

verblijfsstatuut in België voor ogen had, hetgeen niet strookt met de houding van een persoon die

beweert zijn land van herkomst te zijn ontvlucht uit een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. Deze appreciatie wordt bevestigd door verzoekers uitspraak dat

zijn huidig, tweede verzoek om internationale bescherming niet gebaseerd is op zijn verleden in Irak.

Gevraagd waarop zijn verzoek dan wel gebaseerd is, verklaarde verzoeker: “Mijn asiel is gebaseerd op

mensenrechten. Humanitair. Ik weet niet hoe je dat kan noemen, maar op basis van mijn dochter die

Belgisch is. Zij ziet mij zodanig graag. Ze woont bij mij in het OC. Een Belgisch burger die bij mij in het

OC zit omdat ze zo graag bij haar vader wil blijven. Kinderrechten theorie. Ik ben een vader van twee

dochters. Een biologische dochter en voor de andere, ik heb haar geadopteerd. Ze werd op mijn naam

geregistreerd. Een vader van twee Belgische kinderen die in het OC woont, ik vind het echt

onaanvaardbaar. Ik heb nog een derde dochter die ik heb aangenomen. Haar moeder overleed en haar
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vader heeft een andere relatie. Het kindje was in moeilijkheden. We hebben haar aangenomen. Mijn

vriendin was niet akkoord met mijn beslissing, maar ik heb voor haar gevochten. Tuurlijk, er moest een

beslissing komen van de rechtbank van Kortrijk. Tuurlijk, nu is ze 20 en ze woont apart. Ze ziet mij als

vader, ze bekijkt mij als vader. Al die jaren betaal ik haar kosten en zorg ik voor haar. In de periode van

1 jaar en 4 maand heb ik haar kosten volledig moeten betalen. Ik kreeg geen enkele hulp. Ik moest in

het zwart werken of geld van het buitenland laten komen. Ik begrijp uw standpunt dat u als vader van

uw kinderen hier moet blijven, maar het CG is daarin eigenlijk niet bevoegd om daarover een

uitspraak te doen, wij kunnen enkel een uitspraak doen over uw eventuele vrees bij terugkeer

naar uw land van nationaliteit, nl. Irak. Ik weet 100% als ik naar een ander Europees land zou gaan,

zou ik erkend worden binnen de drie maand obv mijn verhaal in België. Op basis van welk verhaal

dan? Op basis van mijn verhaal met drugs. Ik heb voldoende bewijzen dat ik gebruik en het enige sterk

bewijs dat ze hebben is dat ik in de gevangenis was toen ze zeiden dat ik drugs aan het dealen was.

Ook daar houdt het CG eigenlijk op zich geen rekening mee. Onze enige bevoegdheid is uw

vrees na te gaan tav Irak. Ik begrijp dat u dat misschien frustreert, maar dat zijn nu eenmaal

bevoegdheden waaraan niet kan veranderd worden. Al wat je zegt, je hebt gelijk, maar ik heb een

document nodig om mijn rechten te krijgen. Het CG is de basis voor mij. Ik moet van het CG starten om

mijn rechten te kunnen krijgen.” (2e VIB, administratief dossier, stuk 6, p. 6-7). Wanneer hem aan het

einde van het persoonlijk onderhoud werd gevraagd of hij nog iets had toe te voegen aan zijn relaas,

bevestigde verzoeker andermaal dat hij een tweede verzoek om internationale bescherming heeft

ingediend om zijn dochter te kunnen zien en “met zijn dochter in vrede te leven”. Hij voegde hieraan toe:

“ik wil bij mijn dochter zijn en blijven. Ik heb een kort leven. Ik heb medische attesten. Ik heb maar een

halve long. Er werkt nog één long. Het zal niet lang duren bij mij. Maar ik wil de rest van mijn leven bij

haar spenderen.” (2e VIB, administratief dossier, stuk 6, p. 16). Opnieuw blijkt uit verzoekers

verklaringen aldus dat zijn tweede verzoek om internationale bescherming er louter op gericht is om “zijn

rechten te kunnen krijgen” en in België bij zijn dochter te kunnen blijven, en niet zozeer een poging

betreft om zich te verzekeren van een blijvende bescherming tegen de vrees die hem noopte zijn land

van herkomst te verlaten, dan wel die hem verhindert ernaar terug te keren. Het geheel van voorgaande

vaststellingen doen finaal afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van de door verzoeker

geschetste vrees.

2.5.6. In acht genomen het geheel van wat voorafgaat, besluit de Raad dat niet het minste geloof kan

worden gehecht aan verzoekers beweringen in geval van terugkeer naar Irak te zullen worden geviseerd

omwille van zijn profiel als officier binnen de politieke afdeling van de algemene veiligheidsdienst en

inlichtingendienst onder het regime van Saddam Hussein en zijn Baath verleden, en bovendien een

vrees te koesteren voor wraak van Q.A.R., op wie hij blijkens zijn verklaringen een mislukte

moordpoging had beraamd.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.6. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Hij

toont niet aan dat hij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker verzoekt de Raad om in ondergeschikte orde te oordelen dat hij in aanmerking komt voor de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Hij brengt

echter geen informatie bij waaruit kan blijken dat de actuele veiligheidssituatie in Bagdad van dien aard

is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij louter door zijn aanwezigheid aldaar

een reëel risico loopt op ernstige schade bestaande uit een ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict. Zijn ongeloofwaardig bevonden asielmotieven buiten beschouwing

gelaten, toont verzoeker evenmin persoonlijke omstandigheden aan die maken dat hij, in vergelijking

met de rest van de bevolking in Bagdad, een verhoogd risico loopt op een ernstige bedreiging van het

leven of persoon als gevolg van het willekeurig geweld in het kader van het gewapend conflict.

2.7. De door verzoeker bijgebrachte documenten zijn niet van dien aard dat zij de appreciatie van zijn

verzoek om internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen. De kopieën van zijn Iraakse

identiteitskaart en nationaliteitsbewijs en het getuigschrift van gezinssamenstelling vormen immers
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louter een aanwijzing van zijn identiteit, nationaliteit en familiale situatie in België en zijn verder niet

dienend voor de beoordeling van de feiten die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas.

2.8. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt voor

de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.9. 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf oktober tweeduizend achttien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


