
RvV X - Pagina 1

nr. 224 340 van 29 juli 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. WALDMANN

Rue Jondry 2 A

4000 LIEGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

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

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

7 november 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 12 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 maart 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. WALDMANN, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 6 mei 2018 toe op het Belgische grondgebied en diende op 9 mei 2018 een

asielaanvraag in.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

trof op 7 november 2018 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker werd hiervan op 13 november 2018 per aangetekend

schrijven in kennis gesteld.

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas
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U verklaart de Iraakse nationaliteit te hebben en een soenniet van Koerdische origine te zijn. U verklaart

geboren te zijn op 26 januari 1991 te Kirkuk. U woonde steeds in de Rahim Awa wijk te Kirkuk. U ging

naar school tot het derde middelbaar waarbij u vanaf het eerste jaar elk studiejaar dubbelde. Nadien

werkte u als lasser en schilder. U geeft aan dat reeds sinds de val van het oude regime in 2003 spanningen

ontstonden tussen de verschillende etnische groepen in Kirkuk. Sinds de komst van IS (Islamitische Staat)

naar de regio zou dit nog zijn verergerd. Er vonden geregeld aanslagen plaats, bovendien vonden er

moorden en ontvoeringen plaats. In juli 2016 werd u beschoten. U raakte hierbij niet gewond. In september

2016 werd u door islamieten bekritiseerd omdat u ongelovig bent en alcohol drinkt. Uw ouders vonden dat

u omwille van die onveilige situatie beter het land kon verlaten.

U bent op 16 oktober 2016 uit Irak vertrokken. U reisde via Turkije naar Bulgarije, waar u een tijd

opgesloten zat. Nadien reisde u via Servië door naar Roemenië, waar u een verzoek om internationale

bescherming indiende. Dit verzoek werd geweigerd. U reisde vervolgens door naar Duitsland, waar u

tevens een verzoek om internationale bescherming indiende. Toen bleek dat zij u zouden terugsturen

naar Roemenië of Bulgarije aangezien u daar reeds eerder verbleef, besloot u door te reizen naar België.

U kwam hier aan op 6 mei 2018 en diende hier een verzoek om internationale bescherming in op 9 mei

2018. Uw familie woonde tot 7 augustus 2018 in Rahim Awa. U vernam dat ze op die datum diende te

verhuizen, nadat jullie huis werd beschoten en in brand gestoken. De leden van ‘al hashd al shabi’ zouden

immers alle Koerden uit de regio willen verdrijven.

Ter staving van uw verzoek legt u volgende originele documenten voor: uw identiteitskaart (d.d. 1/6/’14)

en uw nationaliteitsbewijs (d.d.8/6/’14). Tevens legt u kopieën voor van uw Roemeens

identificatiedocument, foto’s van uw reisroute en opsluiting in Bulgarije, de Roemeense beslissing i.v.m.

de Dublin procedure en een foto van uw huis dat afbrandde.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar heeft gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Het CGVS benadrukt vooreerst dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een verzoek om

internationale bescherming in beginsel op de verzoeker zelf rust. Dit basisprincipe is wettelijk verankerd

in artikel 48/6, eerste lid Vw. en wordt uitdrukkelijk erkend door het UNHCR (zie: UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, december 2011, § 196),

het Hof van Justitie (HvJ, C-465/07, Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, 2009 en HvJ, C-277/11, M.M.

t. Ierland, 2012) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM, Saadi t. Italië, nr. 37201/06,

28 februari 2008, § 129 en EHRM, NA t. Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008, § 111). Het is

derhalve in de eerste plaats uw verantwoordelijkheid en plicht om de gegevens te verstrekken die nodig

zijn voor een correcte beoordeling van de feiten en omstandigheden waarop u zich beroept. Dit neemt

niet weg dat de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voor de bepaling van de

relevante elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken.

Deze samenwerkingsplicht in hoofde van het CGVS bestaat er in de eerste plaats in dat het CGVS

nauwkeurige en actuele informatie verzamelt over de algemene omstandigheden in het land van herkomst

(HvJ, C-277/11, M.M. t. Ierland, 2012, §§ 65-68; EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23 augustus

2016, § 98). Dit vloeit logischerwijze voort uit het feit dat het doel van de procedure voor de toekenning

van internationale bescherming er in bestaat na te gaan of een verzoeker al dan niet nood heeft aan

internationale bescherming, en bij de beoordeling van deze beschermingsnood niet alleen rekening moet

worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, maar ook met algemene

omstandigheden in het land van oorsprong op het tijdstip waarop een beslissing wordt genomen (artikel

48/6, § 5 Vw.).

Wat de persoonlijke omstandigheden betreft, spreekt het voor zich en wijst ook het EHRM er op dat een

verzoeker in wezen de enige partij is die in staat is om informatie over zijn persoonlijke omstandigheden

te verschaffen. Bijgevolg rust de bewijslast, voor wat de individuele omstandigheden betreft, in beginsel

op de schouders van de verzoeker, die zo spoedig mogelijk alle elementen ter staving van zijn verzoek

om internationale bescherming dient neer te leggen (EHRM, J.K. e.a. t. Zweden, nr. 59166/12, 23

augustus 2016, § 96).
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In het licht van het voorgaande en overeenkomstig artikel 48/6, § 1, eerste lid Vw. bent u derhalve verplicht

om van bij aanvang van de procedure uw volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie

over uw verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan u is om de nodige feiten en relevante

elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over het verzoek om

internationale bescherming. Deze relevante elementen omvatten luidens artikel 48/6, § 1, tweede lid van

de Vreemdelingenwet onder meer , doch niet uitsluitend, uw verklaringen en alle documentatie of stukken

in uw bezit met betrekking tot uw identiteit, nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van de relevante

familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie

en de redenen waarom u een verzoek indient.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk gewezen werd op

de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (zie notities CGVS p.2), blijkt uit het geheel van de door

u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze

plicht tot medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde regio van

herkomst in Irak. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood

aan subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw herkomst kan niet genoeg

benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van essentieel belang voor het onderzoek van

de nood aan internationale bescherming. Het is immers de regio van herkomst in functie waarvan de vrees

voor vervolging en het risico op ernstige schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek

van het dossier moet worden vastgesteld dat een verzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie

of regio van herkomst, dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben

voorgedaan, niet aangetoond worden. Een verzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen

ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te

stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en

of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt

bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de identiteitskaart die u voorlegt ter staving van uw identiteit

en herkomst ter verificatie werd voorgelegd aan de Belgische Federale Politie. Uit hun analyse (d.d.

17/10/2018, informatie werd toegevoegd aan het administratief dossier CGVS) blijkt echter dat dit

document vals is en dus niet als een authentiek bewijsstuk kan worden aanvaard. Niet alleen slaagt u er

hierdoor niet in uw identiteit aan te tonen, bovendien ondermijnt de hierboven vastgestelde fraude uw

algehele geloofwaardigheid.

Voorts dient te worden opgemerkt dat u reeds een periode in Europa verbleef voor uw komst naar België.

U hebt in Roemenië een ander geboortejaar opgegeven dan u hier nu opgeeft. Wanneer u hiermee wordt

geconfronteerd herhaalt u simpelweg de datum die u hier in België opgaf (CGVS p.10). Uit het antwoord

op de vraag die het CGVS aan de Roemeense autoriteiten stelde in verband met uw verzoek aldaar, blijkt

bovendien dat u in dat land tevens een andere geboorteplaats opgaf, namelijk Suleimaniya, dat gelegen

in de noordelijke Koerdische regio van Irak. Er kan van een verzoeker om internationale bescherming

nochtans verwacht worden dat hij de autoriteiten aan wie hij bescherming vraagt, vertrouwt en dus

onmiddellijk alle relevante elementen in verband met zijn identiteit, herkomst en asielrelaas naar waarheid

meedeelt zodat ze op een degelijke manier hun onderzoek kunnen uitvoeren. Dat u dit niet deed en zowel

een andere geboortedatum als een andere regio van herkomst opgeeft, ondergraaft uw algemene

geloofwaardigheid en de oprechtheid van uw verzoek nog verder.

Ook aan de hand van uw verklaringen maakt u hoegenaamd niet aannemelijk afkomstig te zijn van Kirkuk.

U antwoordt weliswaar op een aantal kennisvragen over Kirkuk correct maar daar staat tegenover dat u

op een heel aantal fundamentele kennisvragen over deze stad een opvallend gebrek aan kennis toont.

Uw vertrouwdheid met Kirkuk wordt sterk gekenmerkt door leemtes en hiaten. Gevraagd naar omliggende

wijken van Rahim Awa vernoemt u correct de wijk Tappa, u vernoemt tevens de daarnaast gelegen wijk

Al Mas en de wijk Barut Khana die ter hoogte van uw wijk aan de andere kant van de rivier ligt. Verder

verklaart u ook dat de wijken Shorija, Azadi en Iskan naast uw wijk lagen (CGVS p.4). Nochtans blijkt uit

informatie die aan het administratieve dossier werd toegevoegd dat deze drie wijken niet alleen aan de

andere kant van de rivier liggen, maar dat er bovendien verschillende andere wijken tussen deze wijken

en Rahim Awa zijn gesitueerd. Dit is zeer opmerkelijk voor iemand die beweert vrijwel zijn ganse leven in

deze regio te hebben gewoond. Wanneer u gevraagd wordt de steden en dorpen op te noemen die u

passeerde om vanuit uw huis in Kirkuk naar de Iraakse grens te geraken, noemt u geen enkele

plaatsnaam op die u passeerde op uw weg naar Erbil en Zakho (CGVS p.13). U beweert dat de weg

tussen Erbil en Kirkuk bijna leeg is en dat de ruiten van de auto waarmee u meereed getint waren (CGVS

p.14). Dient te worden opgemerkt dat Erbil een vijfentachtig kilometer verwijderd is van Rahim Awa en dat

er zich daartussen wel degelijk verschillende dorpen bevinden (zie informatie die aan het administratieve

dossier werd toegevoegd). Dat u niet één plaats weet op te sommen op deze weg is zeer opmerkelijk.

Bevreemdend genoeg weet u verder wel de naam van de universiteit in Kirkuk, maar situeert u deze
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compleet verkeerd (CGVS p.17). U beweert immers dat deze in de buurt van de citadel van Kirkuk ligt, uit

informatie die aan het dossier werd toegevoegd blijkt echter een afstand van elf kilometer tussen beide te

liggen. Bovendien situeert u Bagdad compleet verkeerd ten opzichte van Kirkuk. U beweert immers dat

Bagdad zich ten noorden van Kirkuk bevindt (CGVS p.4-5 + notities asielzoeker). Nochtans bevindt

Bagdad zich ten zuiden van Kirkuk, zoals kan worden gezien op de kaart van Irak die aan

het administratieve dossier werd toegevoegd. Het feit dat u niet over dergelijke elementaire kennis

beschikt, kan allerminst overtuigen dat u wel degelijk afkomstig zou zijn uit Kirkuk en hier quasi uw hele

leven hebt verbleven.

Er kan dan ook geen geloof gehecht aan uw beweringen als zou u afkomstig zijn van Kirkuk. Aangezien

uw problemen zich zouden hebben afgespeeld in Kirkuk kan hieraan evenmin geloof worden gehecht. Uw

asielrelaas wordt aldus in een bedrieglijk daglicht gesteld.

Bijkomend kan eveneens worden gewezen op het feit dat u bij de DVZ uitdrukkelijk verklaarde enkel

omwille van de algemene veiligheidssituatie uit uw land te zijn vertrokken. U beweerde persoonlijk geen

problemen te hebben ondervonden. Bij CGVS beweert u dan plots wél geïntimideerd geweest te zijn

omdat u Koerd en ongelovig bent en alcohol dronk. U zou in dit verband zelfs beschoten zijn geweest

(CGVS p.11-13. Dat u hier geen melding van maakte bij de DVZ doet uiteraard ernstig afbreuk aan de

ernst en geloofwaardigheid hiervan. In het begin van uw persoonlijk onderhoud bij het CGVS verklaarde

u overigens bij DVZ alles in het kort te hebben aangehaald. Alles werd aan u voorgelezen en alles werd

correct genoteerd. U voegt er wel onmiddellijk aan toe dat u niet weet of toen genoteerd werd dat u een

liquidatiepoging overleefde (CGVS p.2-3). Als u wordt gewezen op het feit dat u bij de DVZ letterlijk

verklaarde nooit persoonlijk problemen te hebben ondervonden en enkel de algemene situatie te hebben

gevreesd, beweert u toen gezegd te hebben dat u geen conflict had met een politieke partij of

overheid (CGVS p.13). Dit is uiteraard niet afdoende. Bovendien dient wat dit betreft herhaald te worden

dat geen geloof wordt gehecht aan uw voorgehouden herkomst en er dus ook geen geloof kan worden

gehecht aan problemen die u of uw familieleden zouden hebben ondervonden.

Bovenstaande elementen laten het CGVS dan ook geen andere keuze dan u de vluchtelingenstatus te

weigeren.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

afkomstig te zijn uit Kirkuk. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Irak

kan er evenmin enig geloof worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is.

Immers, aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar Europa in

Kirkuk heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw

verklaringen in deze regio hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde

redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin

zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel

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

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt omwille van de algemene veiligheidssituatie in het

land van herkomst. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict

in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan 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 de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet

bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Irakezen binnen Irak verhuisd zijn (eventueel na een

eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke verblijfplaats(en) vormen

derhalve niet noodzakelijk de (actuele) plaats of regio van herkomst. Het aantonen van de laatste

verblijfplaats(en) binnen Irak is dan ook essentieel, vermits er op grond van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een verzoeker afkomstig is uit een regio

waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de verzoeker over de mogelijkheid beschikt zich

in zo’n regio te vestigen.

Het aantonen van uw plaatsen van eerder verblijf vóór uw komst naar Europa is daarenboven ook in een

ander opzicht cruciaal voor de beoordeling van uw nood aan internationale bescherming. Bij een jarenlang

verblijf in het buitenland valt immers niet uit te sluiten dat u reeds in een derde land reële bescherming

geniet in de zin van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 1° Vw., of dat dit land als een veilig derde land in de zin

van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 2° Vw. kan beschouwd worden, waardoor de noodzaak aan en het recht

op een subsidiaire beschermingsstatus in België komen te vervallen.

Rekening houdend met het gegeven dat het geweldsniveau en de impact van het conflict in Irak

regionaal significant verschillend is (zie de informatie toegevoegd aan uw administratief dossier), en het

gegeven dat vele Irakezen binnen Irak om diverse redenen migreren naar andere regio’s, kan u, met

betrekking tot de vraag of u bij terugkeer een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade in de zin
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van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar

uw Iraakse nationaliteit, doch moet u enig verband met uw persoon aannemelijk maken ook al is daartoe

geen bewijs van individuele bedreiging vereist (RvS 26 mei 2009, nr. 193.523). U bent er met andere

woorden toe gehouden om zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw persoon te leveren door

duidelijkheid te scheppen over uw beweerde plaatsen van eerder verblijf binnen en buiten Irak.

U werd daarom tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS d.d. 31/08/2018 uitdrukkelijk

gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen (CGVS p.2, 16).

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust.

Door uw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over

waar u voor uw aankomst in België in Irak of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt,

dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een

terugkeer naar Irak een reëel risico op ernstige schade loopt.

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat het niet aan het CGVS toekomt om te speculeren

over uw verblijfplaatsen binnen en buiten Irak, noch over het element of u afkomstig bent van een regio

waar geen risico aanwezig is (RvV 9 juni 2017, nr. 188 193). De Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen moet evenmin bewijzen dat uw verklaringen over uw persoonlijke

omstandigheden onwaar zouden zijn, en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering

van de vreemdeling op te vullen. Het is daarentegen uw taak om uw verzoek om internationale

bescherming te staven en dit geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Het komt

bijgevolg aan u toe om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en alle elementen die de

met het onderzoek van het verzoek belaste instantie relevant acht voor de beoordeling van uw verzoek

om internationale bescherming, aan te reiken. Uit wat voorafgaat blijkt dat u hierin manifest faalt.

Het CGVS erkent dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte

elementen moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het

er toe gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen

op een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in

die zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van

herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde

stukken dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen

op een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.

De overige documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet in positieve zin ombuigen. Wat betreft uw

originele nationaliteitsbewijs (d.d.8/6/’14) dient te worden gewezen op het feit dat deze onvoldoende

bewijskrachtig is om de vaststelling dat uw identiteitskaart vals is en de onvoldoende overtuigende

verklaringen met betrekking tot uw identiteit en herkomst te herstellen. Daarenboven dient een zeker

voorbehoud te worden gemaakt bij het voorleggen van Iraakse stukken, aangezien ze - zoals blijkt uit

informatie waarover het CGVS beschikt (zie administratief dossier, blauwe map) - zeer gemakkelijk via

corruptie, zowel in Irak als daarbuiten, kunnen verkregen worden. Wat betreft de foto van uw afgebrande

huis dient te worden opgemerkt dat uit deze foto geenszins kan worden opgemaakt waar, wanneer en in

welke omstandigheden deze werd genomen. Met betrekking tot he Roemeens identificatiedocument, de

foto’s van uw reisroute en opsluiting in Bulgarije en de Roemeense beslissing i.v.m. de Dublin procedure

volstaat het te zeggen dat deze geen uitstaans hebben met uw asielrelaas. Ze vormen geen indicatie met

betrekking tot uw vrees bij terugkeer naar Irak.

C. Conclusie

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

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

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

(…)”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/3, 48/4 en 62

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en van het algemeen beginsel van

behoorlijk bestuur “door de onjuiste rechtsopvatting”.
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Verzoeker wijst er in zijn middel op dat hij zijn identiteitskaart heeft neergelegd, maar dat de commissaris-

generaal de authenticiteit ervan ‘zoals gewoonlijk’ verwerpt op basis van de corruptie in Irak, zonder een

specifiek en geïndividualiseerd onderzoek van dit stuk. Verzoeker beweert dat de Belgische Federale

Politie ‘bovendien’ geen enkele bevoegdheid heeft om uitspraken te doen over de valsheid van

buitenlandse documenten. Verder wijst verzoeker erop dat het altijd moeilijk is voor een asielzoeker om

een groot aantal documenten neer te leggen omdat hij met haast vertrokken is of de documenten verloren

is. Verzoeker haalt in dit verband de UNHCR Proceduregids aan en rechtsleer van L. DENYS over de

samenwerkingsplicht en het voordeel van de twijfel. In casu, zo vervolgt verzoeker, werd hem geen enkel

voordeel van de twijfel gegund.

Het gegeven dat de asielzoeker niet in de mogelijkheid verkeert om informatie en documenten voor te

leggen, betekent volgens verzoeker niet dat hij geen medewerking verleent. In zo’n situatie dient de

verwerende partij naar het oordeel van verzoeker zijn gehoor aan te passen. Volgens verzoeker werden

echter de wetsbepalingen inzake geloofwaardigheid en medewerking niet gerespecteerd waardoor artikel

48/6 van de vreemdelingenwet, het voorzichtigheidsbeginsel, het redelijkheids- en het

zorgvuldigheidsbeginsel geschonden werden.

In een tweede middelonderdeel gaat verzoeker in op de elementen waardoor de door hem aangehaalde

vervolgingsgrond als geloofwaardig dient te worden beschouwd. Zo wijst hij op zijn zeer coherente en

duidelijke verklaringen. Verzoeker haalt wederom een aantal arresten aan van de Raad en de UNHCR

Proceduregids betreffende het voordeel van de twijfel en het evenwicht tussen het vaststellen van de

feiten en de evaluatie van de nood aan bescherming. Verzoeker verwijt de bestreden beslissing een

overhaaste conclusie die werd getrokken uit de houding van verzoeker. Volgens verzoeker werd het totale

gebrek aan kennis van verzoeker over alles buiten zijn dorp geïnterpreteerd als de wil om een identiteit te

verstoppen.

Betreffende de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus haalt verzoeker het desbetreffende

artikel van de vreemdelingenwet aan waarbij hij nader ingaat op de beoordeling van de ernstige schade,

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van de vreemdelingenwet. Verzoeker stelt dat bij de risicoanalyse

een alomvattende benadering dient te worden gehanteerd. Hij beweert dat er niet wordt betwist dat er in

Irak sprake is van een gewapend conflict dat zich afspeelt in bepaalde gebieden. Verzoeker meent dat hij

wel degelijk een uitgebreide kennis had over zijn regio van herkomst en dat hij wel degelijk van Kirkuk

afkomstig is. De verwerende partij is bijzonder onredelijk te werk gegaan, zo oppert verzoeker, door geen

geloof te hechten aan zijn herkomst en niet te motiveren over zijn asielrelaas.

De verwerende partij hecht volgens verzoeker te veel belang aan exacte data, terwijl daar in de cultuur

van verzoeker niet zoveel waarde aan wordt gehecht. Aangezien zijn vlucht uit Kirkuk reeds van augustus

2016 dateert, zo vervolgt verzoeker, is het niet vreemd dat hij zich niet alle data meer herinnert. Hij beweert

dat hij kon vertellen over zijn dorp en de rondom gelegen dorpen, maar dat hij geen encyclopedische

kennis heeft over de dorpen waar hij nooit is geweest. Er werd onvoldoende rekening gehouden met het

feit dat hij nauwelijks scholing heeft gehad en niet kan lezen of schrijven, zo besluit verzoeker. Aangezien

hij uit Kirkuk afkomstig is, moet hem omwille van de veiligheidssituatie de subsidiaire bescherming worden

toegekend, aldus verzoeker.

Tenslotte vraagt verzoeker “in uiterst ondergeschikte orde” de vernietiging van de bestreden beslissing

omdat naar zijn oordeel een aantal positieve elementen uit het gehoor niet werden opgenomen in de

beslissing.

2.2. Nieuwe elementen

Er werden door de partijen geen nieuwe elementen aangebracht.

2.3. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil

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

onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste

aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en

tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p.
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95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door

de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

Op grond van artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag hierna bij voorrang

onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Wanneer aan de bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan

worden hersteld, of wanneer er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen

tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten

bevelen, kan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal op grond van artikel 39/2, §1, tweede

lid, 2°, van de vreemdelingenwet vernietigen.

2.4. De bewijslast

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 artikel 4, lid 1, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1, 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;
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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. Beoordeling

2.5.1. In de bestreden beslissing, waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

worden geweigerd, wordt in de eerste plaats opgemerkt dat er in hoofde van verzoeker geen bijzondere

procedurele noden vastgesteld kunnen worden.

De commissaris-generaal merkt op dat het in de eerste plaats aan verzoeker toekomt om de gegevens te

verstrekken die nodig zijn om over te gaan tot een correcte beoordeling van de feiten en omstandigheden

waarop hij zich beroept. De samenwerkingsplicht, zo wordt in de beslissing verduidelijkt, houdt in hoofde

van de commissaris-generaal in dat deze actuele informatie verzamelt over de algemene omstandigheden

in het land van herkomst, maar betekent in hoofde van verzoeker dat hij zo spoedig mogelijk alle

elementen bijbrengt ter staving van zijn verzoek om internationale bescherming, met name alle

documentatie of stukken met betrekking tot de identiteit, nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, land(en)

en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie en dergelijke meer.

In de beslissing wordt overwogen dat verzoeker niet voldaan heeft aan de op hem rustende

medewerkingsplicht.

De commissaris-generaal stelde vast dat geen geloof kon worden gehecht aan verzoekers beweerde

regio van herkomst in Irak omdat uit de analyse van de Federale Politie bleek dat de neergelegde

identiteitskaart vals is. Tevens werd opgemerkt dat verzoeker reeds een periode in Europa verbleef voor

zijn komst naar België en dat hij in Roemenië een ander geboortejaar opgaf en verklaarde in Suleymaniya

(KAR) geboren te zijn. Verzoeker gaf volgens de commissaris-generaal ook blijk van een opvallend gebrek

aan kennis over Kirkuk, hoewel hij beweerde daarvan afkomstig te zijn. Zo kan verzoeker een aantal

wijken niet correct situeren en kan hij geen dorpen noemen tussen Kirkuk en de Iraakse grens. Verzoeker

blijkt wel de naam van de universiteit te kennen, maar situeert deze totaal verkeerd en hij situeert Bagdad

ten noorden van Kirkuk. Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers afkomst uit Kirkuk,

wordt zijn asielrelaas in een bedrieglijk daglicht gesteld.

Bijkomend stipt de commissaris-generaal aan dat verzoeker initieel verklaarde enkel omwille van de

algemene veiligheidssituatie uit zijn land vertrokken te zijn, terwijl hij op het Commissariaat-generaal plots

verklaarde dat hij persoonlijk wel geïntimideerd zou zijn omdat hij Koerd was, ongelovig en alcohol dronk.

Dit gegeven doet afbreuk aan de geloofwaardigheid, zo besluit de commissaris-generaal, en laat geen

andere keuze dan de vluchtelingenstatus te weigeren.

Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde herkomst uit Kirkuk, zo merkt

de commissaris-generaal op, kan evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich aldaar volgens

zijn verklaringen hebben afgespeeld waardoor hij niet in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of

de subsidiaire beschermingsstatus, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b), van de vreemdelingenwet.

Betreffende de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van de vreemdelingenwet,

wordt in de beslissing overwogen dat het aantonen van de plaatsen van eerder verblijf in Irak vóór de

komst naar Europa cruciaal is om de nood aan internationale bescherming te kunnen inschatten en na te

gaan of de betrokkene over een intern vestigingsalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, §3, van de

vreemdelingenwet, dan wel reeds in een derde land bescherming geniet, zoals voorzien in artikel 57/6,

§3, eerste lid, 1°, van de vreemdelingenwet, of een derde land als veilig derde land in de zin van artikel

57/6, §3, eerste lid, 2°, van de vreemdelingenwet kan worden beschouwd. Bovendien kan verzoeker niet

volstaan met een loutere verwijzing naar zijn Iraakse nationaliteit, zo vervolgt de commissaris-generaal,

gelet op de significante regionale verschillen betreffende het geweldsniveau, en dient, conform de

rechtspraak van de Raad van State, enig verband met de persoon aannemelijk te worden gemaakt.

De commissaris-generaal merkt verder op dat verzoeker in het ongewisse blijft over zijn

verblijfsomstandigheden in Irak en dat dit aan verzoeker toekomt. Met betrekking tot het neergelegde
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nationaliteitsbewijs wordt gesteld dat dit onvoldoende bewijskrachtig is en dat Iraakse stukken makkelijk

via corruptie kunnen worden verkregen. Naar aanleiding van de neergelegde foto wordt in de beslissing

gewezen op het feit dat uit deze foto niet kan worden opgemaakt waar en wanneer deze gemaakt is. De

stukken die betrekking hebben op de Dublinprocedure en de reisroute, hebben geen uitstaans met

verzoekers vrees bij een eventuele terugkeer naar Irak.

2.5.2. Het enig middel is niet ontvankelijk in zoverre verzoeker daarin de schending aanvoert van het

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur “door de onjuiste rechtsopvatting” aangezien dit beginsel niet

verder wordt uitgediept en verzoeker niet verheldert op welke wijze de beslissing dit beginsel zou

schenden.

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

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen,

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002,

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).

2.5.4. De bestreden beslissing, waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

worden geweigerd, vermeldt uitdrukkelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet als haar

juridische grondslagen.

2.5.5. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 48/3 van de vreemdelingenwet schrijft voor dat

“(d)e vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van artikel

1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is

gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967”. Om als vluchteling te

worden erkend, dient de vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd wordt omwille van één van de in artikel

1, A, (2), van het Vluchtelingenverdrag vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging (cf. RvS 9 januari 2007, nr. 166.421).

2.5.6. Blijkens het administratief dossier heeft verzoeker reeds aanvragen om internationale bescherming

ingediend in Bulgarije op 9 december 2016, in Roemenië op 13 maart 2017 en in Duitsland op 5 februari

2018 (AD, stuk 12, Eurodac Search Result 7 mei 2018). Ter gelegenheid van zijn asielaanvraag in België

op 9 mei 2018 had verzoeker aanvankelijk geen enkel identiteitsdocument neergelegd (AD, stuk 13,

bijlage 26). Pas bij het opmaken van zijn verklaring op 7 juni 2018 legde verzoeker plots een Iraakse

identiteitskaart voor en een Iraaks nationaliteitsbewijs (AD, stuk 12, Verklaring DVZ, 7 juni 2018,

persoonlijke documenten; AD, stuk 14, Documenten, IK en NB).

Op 12 september 2018 vroeg de commissaris-generaal aan de diensten van de Federale Politie om de

neergelegde Iraakse identiteitskaart aan een verificatie te onderwerpen. In zijn verslag van 10 oktober

2018 stelde de hoofdinspecteur van de politie vast dat de Iraakse identiteitskaart een totale vervalsing

betrof die met een inkjet-printer was aangemaakt, waardoor het document in beslag werd genomen en

een proces-verbaal werd opgesteld voor valsheid in geschrifte (AD, stuk 14, Documenten, verificatie

identiteitsdocumenten).

De commissaris-generaal won ook informatie in bij de Roemeense autoriteiten, die reeds een verzoek om

internationale bescherming in hoofde van verzoeker hadden afgewezen op 27 oktober 2017 (AD, stuk 15,

Landeninformatie, antwoord Roemeense asielinstantie, 1 oktober 2018). Uit het antwoord blijkt dat

verzoeker in Roemenië had verklaard dat hij in Suleymaniya geboren is, terwijl hij in België voorhield in

Kirkuk geboren te zijn (Ibid.). Uit de Dublinbeslissing van de Roemeense immigratiedienst blijkt dat

verzoeker bovendien gekend is onder de alias S.K.Z., die geboren zou zijn in 1998, in plaats van in 1991

(Ibid., Dublinbeslissing Roemenië).

Bij het gehoor op het Commissariaat-generaal verklaarde verzoeker van zijn geboorte tot 16 oktober 2016

in Kirkuk in de wijk Rahim Awa te hebben gewoond (AD, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud,

31 augustus 2018, p. 3-4). Verzoeker bleek niet in staat Kirkuk op de kaart van Irak te kunnen situeren

ten opzichte van de hoofdstad Bagdad (Ibid,, p. 4-5 + bijlagen; AD, stuk 15, ‘COI Focus Irak, De

veiligheidssituatie in Bagdad’, 26 maart 2018, p. 9, ISW Iraq Control of Terrain Map) en bleek evenmin in

staat de weg te beschrijven die hij bij zijn vertrek volgde om in Erbil te geraken. Verzoeker bleek de
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algemene telefooncode voor Kirkuk niet te kennen (AD, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, 31

augustus 2018, p. 17) en maakte opmerkelijke fouten bij het situeren van zijn wijk in Kirkuk en de

omliggende wijken van Rahim Awa (Ibid., p. 4-5; AD, stuk 15, Landeninformatie, Wikimapia, Rahim Awa

+ omliggende wijken, 26 oktober 2018). Tevens stelde verzoeker dat de universiteit van Kirkuk in de buurt

van de citadel gesitueerd is (Ibid.), terwijl tussen deze twee landmarks een afstand van meer dan 10 km

ligt (AD, stuk 15, Landeninformatie, Google maps, Kirkuk Qalaa – universiteit, 26 oktober 2018).

2.5.7. De commissaris-generaal concludeert in zijn beslissing op basis van verzoekers verklaringen niet

alleen dat verzoeker er niet in slaagt zijn identiteit aan te tonen, hetgeen een cruciaal element is in het

kader van een asielaanvraag, maar dat ook zijn algehele geloofwaardigheid wordt ondermijnd doordat hij

een andere geboorteplaats heeft opgegeven.

2.5.8. In weerwil van verzoekers bewering werd de door hem neergelegde identiteitskaart wel degelijk aan

een minutieus onderzoek onderworpen door de gespecialiseerde Centrale Dienst ter Bestrijding van

Valsheden van de Federale Politie. De bewering van verzoeker dat de Belgische Federale Politie niet

bevoegd zou zijn om uitspraken te doen over het misdrijf “gebruik van een valse akte” dat door verzoeker

in België werd gepleegd, raakt kant, noch wal. Aangezien gebleken is dat verzoeker zich heeft bediend

van valse stukken om zijn identiteit te bewijzen en uiteenlopende verklaringen heeft afgelegd over zijn

geboorteplaats, is hij kennelijk tekort geschoten in de op hem rustende medewerkingsplicht. Op basis van

het beginsel “fraus omnia corrumpit” kan aan de verklaringen van verzoeker betreffende zijn regio van

herkomst geen enkel geloof meer worden gehecht waardoor hij ook het voordeel van de twijfel niet langer

kan genieten. Uit het betoog van verzoeker in zijn middel blijkt niet dat het beginsel van het voordeel van

de twijfel ertoe kan leiden dat aan valse stukken bewijswaarde zou worden verleend.

Er kan de commissaris-generaal op dit punt zeker geen onredelijkheid, onzorgvuldigheid of gebrek aan

voorzichtigheid worden verweten. Verzoeker slaagt er niet in een ander licht te werpen op de pertinente

overwegingen van de commissaris-generaal.

2.5.9. Waar verzoeker in zijn middel stelt dat het totale gebrek aan kennis van hemzelf over alles buiten

zijn dorp werd geïnterpreteerd als de wil om een identiteit te verstoppen, gaat hij uit van een onjuiste

lezing van de bestreden beslissing.

In de beslissing wordt immers niet zozeer de identiteit, dan wel de beweerde regio van herkomst van

verzoeker in twijfel getrokken Verzoeker beweerde overigens in dit verband niet afkomstig te zijn uit een

dorp, maar uit een wijk in de (groot-)stad Kirkuk. Verzoekers (geografische) kennis over deze stad werd

evenwel ondermaats bevonden voor iemand die voorhoudt aldaar zijn ganse leven gewoond, gestudeerd

en als lasser te hebben gewerkt (AD, stuk 12, Verklaring DVZ, 7 juni 2018, persoonsgegevens).

In zoverre verzoeker in zijn middel poneert dat onvoldoende rekening werd gehouden met het gegeven

dat hij nauwelijks scholing heeft gehad en niet kan lezen of schrijven, mist zijn middel elke grondslag, Uit

het administratief dossier blijkt immers dat verzoeker tot het derde middelbaar school heeft gelopen en

zelfs een diploma behaald. Het dossier bevat bovendien eigenhandig geschreven notities van verzoeker,

zowel in het Arabisch als in het Latijns schrift (Ibid. + AD, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud,

31 augustus 2018, bijlagen). Verzoeker verklaarde Koerdisch, Engels, Arabisch, Turkmeens, Roemeens

en een klein beetje Farsi te beheersen (AD, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, 31 augustus

2018, p. 8). Het zich plots als analfabeet voordoen in het verzoekschrift komt verzoekers algehele

geloofwaardigheid niet ten goede.

Ook waar verzoeker stelt dat de commissaris-generaal teveel belang hecht aan exacte data, staat zijn

kritiek los van de concrete motieven van de thans bestreden beslissing aangezien zijn onwetendheid over

exacte data hierin geen overweging vormt.

Tenslotte volstaat de loutere affirmatie van verzoeker dat hij wel degelijk uit Kirkuk afkomstig is niet om

de motivering van de bestreden beslissing aan het wankelen te brengen.

2.5.10. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt voorts dat hij het vertrek uit zijn land van herkomst koppelde

aan de conflictueuze situatie in Kirkuk waar problemen rezen tussen Koerden, Turkmenen en Arabieren

en de opkomst van IS ten tijde van zijn vertrek in oktober 2016 (AD, stuk 11, Vragenlijst CGVS, 26 juli

2018, vraag 5). Bij zijn gehoor op het Commissariaat-generaal stelde verzoeker in juli 2016 beschoten te

zijn in de buurt van het ziekenhuis van Kirkuk en dat hij in september 2016 geïntimideerd zou zijn omdat
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hij naar een winkel ging om een paar biertjes te drinken (AD, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud,

31 augustus 2018, p. 12-13).

Verzoeker kan zich in zijn middel niet dienstig beroepen op de naar zijn oordeel ‘zeer coherente en

duidelijke verklaringen’ over de door hem aangehaalde vervolgingsgrond. De commissaris-generaal

stelde immers vast dat verzoeker niet aannemelijk had gemaakt daadwerkelijk in Kirkuk te hebben

verbleven, zodat er geen geloof kan worden gehecht aan de feiten die zich volgens zijn verklaringen in

deze regio hebben voorgedaan. Het door verzoeker aangehaalde evenwicht tussen het vaststellen van

de feiten en de beoordeling van de nood aan bescherming vereist in de eerste plaats dat de voorgehouden

feiten bewezen kunnen worden geacht, hetgeen in casu uiteraard niet het geval is.

2.5.11. Het door verzoeker geschonden geachte artikel 48/4 van de vreemdelingenwet bepaalt het

volgende:

“§ 1.

De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel

risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming

van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in

artikel 55/4, valt.

§ 2.

Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van

herkomst; of,

c) 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.”

Aangezien verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij werkelijk in Kirkuk heeft verbleven, kan de vrees voor

vervolging of het risico op ernstige schade omwille van de conflicten tussen Koerden, Turkmenen en

Arabieren of de intimidatie door islamisten, die hij in Kirkuk situeert, onmogelijk bewezen worden geacht.

Bijgevolg komt verzoeker niet in aanmerking voor de erkenning als vluchteling, noch voor de toekenning

van de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b), van de vreemdelingenwet.

Specifiek met betrekking tot de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van de

vreemdelingenwet, wordt in de beslissing inderdaad niet ontkend dat er in Irak regionale verschillen

bestaan inzake het vigerende willekeurig geweld. Net om die reden is het van primordiaal belang om de

precieze regio te kunnen bepalen waar verzoeker zich in zijn land van herkomst gevestigd had alvorens

hij zijn verzoek om internationale bescherming indiende. In de bestreden beslissing wordt hieromtrent het

volgende gesteld:

“Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Irakezen binnen Irak verhuisd zijn (eventueel na een

eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke verblijfplaats(en) vormen

derhalve niet noodzakelijk de (actuele) plaats of regio van herkomst. Het aantonen van de laatste

verblijfplaats(en) binnen Irak is dan ook essentieel, vermits er op grond van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een verzoeker afkomstig is uit een regio

waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de verzoeker over de mogelijkheid beschikt zich

in zo’n regio te vestigen.

Het aantonen van uw plaatsen van eerder verblijf vóór uw komst naar Europa is daarenboven ook in een

ander opzicht cruciaal voor de beoordeling van uw nood aan internationale bescherming. Bij een jarenlang

verblijf in het buitenland valt immers niet uit te sluiten dat u reeds in een derde land reële bescherming

geniet in de zin van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 1° Vw., of dat dit land als een veilig derde land in de zin

van artikel 57/6, § 3, eerste lid, 2° Vw. kan beschouwd worden, waardoor de noodzaak aan en het recht

op een subsidiaire beschermingsstatus in België komen te vervallen.

Rekening houdend met het gegeven dat het geweldsniveau en de impact van het conflict in Irak

regionaal significant verschillend is (zie de informatie toegevoegd aan uw administratief dossier), en het

gegeven dat vele Irakezen binnen Irak om diverse redenen migreren naar andere regio’s, kan u, met

betrekking tot de vraag of u bij terugkeer een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar
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uw Iraakse nationaliteit, doch moet u enig verband met uw persoon aannemelijk maken ook al is daartoe

geen bewijs van individuele bedreiging vereist (RvS 26 mei 2009, nr. 193.523). U bent er met andere

woorden toe gehouden om zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw persoon te leveren door

duidelijkheid te scheppen over uw beweerde plaatsen van eerder verblijf binnen en buiten Irak.

U werd daarom tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS d.d. 31/08/2018 uitdrukkelijk

gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen (CGVS p.2, 16).

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust.

Door uw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over

waar u voor uw aankomst in België in Irak of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt,

dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een

terugkeer naar Irak een reëel risico op ernstige schade loopt.

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat het niet aan het CGVS toekomt om te speculeren

over uw verblijfplaatsen binnen en buiten Irak, noch over het element of u afkomstig bent van een regio

waar geen risico aanwezig is (RvV 9 juni 2017, nr. 188 193). De Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen moet evenmin bewijzen dat uw verklaringen over uw persoonlijke

omstandigheden onwaar zouden zijn, en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering

van de vreemdeling op te vullen. Het is daarentegen uw taak om uw verzoek om internationale

bescherming te staven en dit geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Het komt

bijgevolg aan u toe om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en alle elementen die de

met het onderzoek van het verzoek belaste instantie relevant acht voor de beoordeling van uw verzoek

om internationale bescherming, aan te reiken.”

De Raad stelt vast dat verzoeker met het oog op de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus,

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van de vreemdelingenwet, niet kan volstaan met een verwijzing naar

de algemene toestand in zijn land van herkomst, maar enig verband met zijn persoon aannemelijk moet

maken, ook al is daartoe geen bewijs van een individuele bedreiging vereist. Verzoeker maakt zelf het

bewijs van dergelijk verband met zijn persoon onmogelijk, zodat het tevens onmogelijk is een correct

beeld te krijgen van de verblijfplaatsen en leefsituatie van verzoeker en derhalve ook niet mogelijk is een

correct beeld te krijgen van een eventuele nood aan subsidiaire bescherming (cf. RvS 29 maart 2010, nr.

202.487), gelet op de door de commissaris-generaal uitgelichte eventualiteiten uit artikelen 48/5, § 3 en

57/6, § 3, eerste lid, 1° en 2°, van de vreemdelingenwet. Verzoeker komt bijgevolg niet in aanmerking

voor de subsidiaire bescherming.

2.5.12. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van de artikelen 48/3 en/of 48/4 van de

vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen.

Er is geen sprake van een schending van de motiveringsplicht.

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van de artikelen 1, A, (2), van het Vluchtelingenverdrag en 48/3 van de vreemdelingenwet, of een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in aanmerking worden

genomen.

Er bestaat geen reden om conform artikel 39/2, §1, tweede lid, 2°, van de vreemdelingenwet de bestreden

beslissing te vernietigen.

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.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig juli tweeduizend negentien

door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN


