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nr. 225 963 van 10 september 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. COLLAGE

Cockerillkaai 18

2000 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 7 februari 2019 heeft

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

9 januari 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 19 februari 2019 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. COLLAGE en van attaché I.

SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

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

geboren te zijn op 15 november 1990 te Zoumar (Nineveh). U woonde in het dorp Bardiya in het

subdistrict Zoumar.
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U ging naar school tot het zesde middelbaar en hebt gedurende een tweetal jaar gewerkt als kok bij de

militaire academie van het Iraakse leger in Zakho (Dohuk). U ging toen telkens om de vijftien dagen over

en weer tussen uw werkplaats in Zakho en uw thuisadres in Bardiya.

Rond april 2013 begon u een relatie met een gehuwde vrouw. Na de komst van ‘daesh’ in de regio van

Zoumar in augustus 2014 bent u naar de Mahandik wijk te Zakho verhuisd. Op 7 december 2014 werd u

gearresteerd en ondervraagd in verband met uw relatie met de gehuwde vrouw. Haar echtgenoot had

immers zowel tegen u als tegen haar een klacht ingediend wegens overspel. Jullie werden beiden

veroordeeld tot twee jaar opsluiting in de gevangenis. Tijdens uw opsluiting kwamen familieleden van de

gehuwde vrouw verschillende keren bij uw familie thuis langs. Ze dreigden ermee u te doden. Toen u op

6 juni 2016 werd vrijgelaten uit de gevangenis bent u onmiddellijk uit Irak vertrokken. Na uw vrijlating

werd onmiddellijk terug een klacht tegen u ingediend door de echtgenoot van uw voormalige partner. U

verbleef eerst een periode in Turkije en Griekenland en reisde uiteindelijk door naar Zwitserland. Daar

diende u een verzoek om internationale bescherming in, hetwelk werd geweigerd. Daarna reisde u door

naar Duitsland, waar ermee werd gedreigd u te repatriëren, waarop u besloot door te reizen naar België.

U kwam hier aan op 9 oktober 2017 en diende hier een verzoek om internationale bescherming in op 18

oktober 2017.

Ter staving van uw verzoek legt u volgende originele documenten voor: uw identiteitskaart (d.d.

23/10/’12) en een vonnis. Tevens legt u kopieën voor van een beroepsvonnis en een oproepbrief.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u, in overeenstemming met artikel 48/9 van de

Vreemdelingenwet, de mogelijkheid werd geboden om de nodige elementen aan te brengen waaruit uw

eventuele bijzondere procedurele noden kunnen blijken.

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, is het duidelijk dat u

géén dergelijke elementen kenbaar hebt gemaakt, en heeft het Commissariaat-generaal evenmin

bijzondere procedurele noden in uw hoofde 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 voorts te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk hebt gemaakt dat

u een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie hebt 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.).
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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). 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 (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 is er de vaststelling dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geen enkel document

voorlegde voor ter staving van uw vermeende identiteit en afkomst. Bij het Commissariaat-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) legt u wel een identiteitskaart voor. Het is echter zeer

bevreemdend dat u deze pas uit Irak liet opsturen na uw aankomst in België. U was immers reeds jaren

voordien uit Irak vertrokken en had in tussentijd reeds in twee andere Europese landen een verzoek om

internationale bescherming ingediend (CGVS p.16-17). Bovendien spreekt u zich tegen over het feit of u

al dan niet een paspoort had in Irak. Bij de DVZ verklaarde u dat u nooit een paspoort hebt gehad,

terwijl u tijdens het gehoor op het CGVS beweert er legaal mee het land te zijn uit gereisd en dat het

nadien in zee verloren raakte (CGVS p.13-14, 18). Deze elementen roepen reeds vragen op betreffende

uw verklaringen omtrent uw identiteit.

Voorts dient te worden opgemerkt dat u in Zwitserland een andere regio van herkomst opgegeven hebt

dan u hier nu opgeeft. In Zwitserland beweerde u immers van Sheikhan afkomstig te zijn (CGVS p.18).

U verklaart dat u dit deed op aanraden van uw advocaat, wat uiteraard geen afdoende verklaring is.

Immers, in Zwitserland had u een verzoek om internationale bescherming ingediend. Er kan verwacht

worden een verzoeker om internationale bescherming 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 de ene keer zegt dat u uit Zoumar komt en de andere keer uit Sheikhan,

ondergraaft uw algemene geloofwaardigheid en de oprechtheid van uw verzoek. Bovendien rijzen

hierdoor nog ernstigere twijfels met betrekking tot uw identiteit en herkomst.

Ook aan de hand van uw verklaringen maakt u geenszins aannemelijk afkomstig te zijn van het dorp

Bardiya in het subdistrict Zoumar. U antwoordt weliswaar op een aantal kennisvragen over deze regio

correct maar daar staat tegenover dat u op een heel aantal fundamentele en elementaire vragen over

deze regio foutief antwoordt of het antwoord schuldig blijft.
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Uw kennis over de regio wordt sterk gekenmerkt door leemtes en hiaten, wat er sterk op wijst dat u in

werkelijkheid niet uit deze regio afkomstig bent. Gevraagd naar omliggende dorpen van Bardiya

vernoemt u correct de dorpen Aghmad Aga en Barzanke. U vernoemt tevens het dorp Ain Uweis, maar

het dorp dat tussen dit dorp en Bardiya ligt, meer bepaald Asilah, vernoemt u echter niet. Bovendien

situeert u de dorpen niet correct ten opzichte van elkaar. U beweert dat Ain Awais ten zuiden van

Bardiya ligt, terwijl dit in werkelijkheid ten noordwesten ligt. U situeert bovendien Zummar ten noorden

van Bardiya, terwijl dit in werkelijkheid ten zuidoosten ligt. U beweert dat er nog verschillende andere

Arabische dorpen in de buurt zijn, maar kunt hier vreemd genoeg geen namen van geven (CGVS p.5).

Ook als u de naam van een van de omliggende dorpen, Garsur, wordt genoemd, hebt u geen idee waar

het over gaat (CGVS p.30). U weet tevens niet welke dorpen of steden u passeerde tijdens de vlucht

vanuit uw dorp (CGVS p.5).

Bij het CGVS verklaart u verder correct dat Zoumar tot het district Tel Afar behoort (CGVS p.13). Zeer

frappant is echter dat u er niet in slaagt andere districten in de provincie Nineveh op te noemen (CGVS

p.30). Bij de DVZ beweerde u bovendien verkeerdelijk dat Zoumar tot het district Shengal behoort. Dit

alles is hoogst merkwaardig. U hebt geen uitleg voor deze foutieve bewering (CGVS p.3). Vervolgens

kan u evenmin enige referentiepunten geven in de Zoumar regio. Zo weet u niets van het bestaan van

ziekenhuizen of van een begraafplaats in die regio, noch kunt u er olievelden benoemen of situeren

(CGVS p.6, 30). Als u gevraagd wordt of er water in de buurt van Bardiya is, beweert u dat de dam van

Mosul daar ligt (CGVS p.5). Nochtans blijkt uit informatie die aan het administratieve dossier werd

toegevoegd dat die dam in werkelijkheid op een afstand van ongeveer vijftig kilometer van Bardiya ligt.

Het feit dat u niet over dergelijke elementaire kennis beschikt, kan allerminst overtuigen dat u wel

degelijk afkomstig bent uit Bardiya in de regio Zoumar en hier quasi uw hele leven hebt verbleven.

U slaagde er evenmin in om op overtuigende wijze vragen in het Arabisch te verstaan of te

beantwoorden, wat sterke vermoedens doet rijzen dat u in werkelijkheid uit de Koerdische Autonome

Regio afkomstig bent (CGVS p.11). Meer dan waarschijnlijk hebt u steeds in de provincie Dohuk

gewoond, waar u overigens ook uw paspoort zou hebben afgehaald (CGVS p.14). Bovendien, en niet in

het minst, kan er op gewezen worden dat uw Facebookpagina tevens naar een afkomst uit Dohuk

verwijst (CGVS p.19). Uw moeder, broer en zus verblijven momenteel in Zakho (Dohuk) en stellen het

daar bovendien goed (CGVS p.8-9).

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

afkomstig te zijn uit de regio Zoumar. 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 de regio Zoumar heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de

feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben voorgedaan.

Bijkomend kan nog worden opgemerkt dat ook uw verklaringen omtrent de feiten die u ertoe noopten

het land te verlaten op zich niet overtuigend zijn. Zo kunt u niet zeggen wanneer en waar uw voormalige

vriendin geboren zou zijn (CGVS p.9), weet u niet hoe haar moeder heet en kunt u evenmin de namen

geven van al haar broers en zussen (CGVS p.21). Als u gevraagd wordt waarom u verliefd werd op

haar, komt u niet verder dan vaagweg te stellen dat ze mooi was en dat u uw hart volgde (CGVS p.21).

U hebt bovendien geen nieuws over waar ze momenteel verblijft, noch over hoe het met haar gesteld

zou zijn. Toen u nog in Turkije verbleef probeerde u hiernaar te informeren via vrienden, maar nadien

hebt u echter geen moeite meer gedaan hier meer over te weten te komen (CGVS p.9-10). Dergelijke

laconieke houding doet afbreuk aan de ernst en geloofwaardigheid van uw vrees. U bent tevens niet

eenduidig over de datum waarop u Irak verliet. Bij de DVZ verklaarde u in januari 2016 uit Irak te zijn

vertrokken, terwijl u bij het CGVS beweert tot juni 2016 opgesloten geweest te zijn en pas nadien uit Irak

te zijn vertrokken (CGVS p.4-5). Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, herhaalt u simpelweg de

laatste versie van uw feiten, zonder een uitleg te geven voor uw eerder afgelegde verklaringen (CGVS

p.27-28).

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk maakt 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.
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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 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. 15/10/2018

uitdrukkelijk gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw

identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes

en reisdocumenten. U werd op het einde van het persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk geconfronteerd met

de vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde regio van herkomst in Irak. U

werd er vervolgens op gewezen dat het niet volstaat om louter te verwijzen naar uw Iraakse nationaliteit

en dat het voor de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming van uitermate groot

belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere verblijfsplaatsen voor uw komst naar België. Er

werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet recent uit Irak afkomstig bent en/of dat u een tijd in

een derde land heeft verbleven op zich niet problematisch is, maar dat het wel belangrijk is dat u deze

informatie meedeelt zodat het CGVS de mogelijkheid wordt gegeven uw verzoek om internationale

bescherming correct te beoordelen rekening houdend met al uw verklaringen. Er werd tot slot

beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u

gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht

biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde nood aan

bescherming aannemelijk maakt (CGVS p.2, 29).

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

voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden

hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden

in uw verklaringen, 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.
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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.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In wat zich aandient als een verweer tegen de bestreden beslissing stelt verzoeker:

“Het CGVS oordeelt volkomen onterecht dat cliënt niet aannemelijk kan maken dat hij 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 de subsidiaire bescherming.

2. Cliënt is immers afkomstig van Zoumar en heeft daarna in Zakho gewoond. Dit zijn regio’s die

bijzonder veel risico inhouden. Cliënt is identiteitsdocumenten aan het opvragen, waaruit blijkt dat hij wel

degelijk in Zoumar en Zakho gewoond heeft Deze kunnen echter in het kader van dit verzoekschrift nog

niet voorgelegd worden, aangezien cliënt ze nog niet heeft mogen ontvangen. Van zodra hij ze ter zijner

beschikking heeft, legt hij ze voor. Hetzelfde geldt voor het diploma van de school waar hij les volgde in

Zoumar. Op die manier kan hij zonder twijfel aantonen dat hij wel degelijk in Zoumar en in Zakho

gewoond heeft. Het staat vast dat hij aldaar een ernstig risico loopt. Cliënt wijst er op dat de

tegenstrijdigheden in zijn met betrekking tot de geografie van de regio van Zoumar en Zakho te wijten is

aan de slechte communicatie met zijn tolk die hij toegewezen kreeg door het CGVS. Die sprak immers

een ander dialect van Badini. Cliënt heeft bovendien Irak meer dan 3 jaar geleden verlaten; daarvoor

heeft hij 2 jaar in de gevangenis gezeten. Cliënt heeft dus al minstens 5 jaar niet meer in Irak verbleven.

Komt daarbij dat hij intussen door heel Europa gereisd is, dus in contact gekomen is met veel andere

plaatsen. Het is daardoor niet ongeloofwaardig dat hij zich niet alles meer herinnert van zijn plaats van

herkomst.

3.

Cliënt wijst ook op de bedreigingen van de echtgenoot en de familie van de gehuwde vrouw. Deze

houden een reëel gevaar voor hem in. Dit blijkt ook doordat zijn moeder, broer en zus hun moederland

ontvlucht zijn en zich nu in Turkije bevinden. Zij werden immers getergd en met de dood bedreigd door

de echtgenoot en de familie van de gehuwde vrouw, omdat zij niet konden zeggen waar cliënt zich

bevond. In Irak is een relatie met een gehuwde vrouw een grote schande, waardoor vaststaat dat dit

gewroken moet worden, zij het op cliënt zelf, zij het op zijn familie. Hem terugsturen naar zijn land van

herkomst, brengt cliënt dan ook zonder enige twijfel in gevaar. Hij loopt dan ook het risico op ernstige

schade, zoals voorzien voor een subsidiaire beschermingsmaatregel overeenkomstig artikel 48/4

Vreemdelingenwet en heeft een persoonlijke vrees voor vervolging, zoals bepaald in de

vluchtelingenconventie.

4.
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Cliënt wenst nog duidelijk te stellen dat de tegenstrijdigheden in zijn verhaal te wijten waren aan de

slechte communicatie met zijn tolk. De tolk die hij toegewezen kreeg, sprak immers een ander dialect

van Badini, waardoor er miscommunicaties optraden. Cliënt is bovendien al enkele jaren vertrokken uit

Irak, waardoor het logisch is dat zijn kennis van de taal doorheen de jaren verminderd is. Cliënt kende

een traumatiserend leven, waardoor hij zich bepaalde details niet meer zo scherp kan herinneren.”

Beoordeling

2.2.1. Verzoeker stelt dat de tolk Badini een ander dialect sprak dan hem. Verzoeker brengt echter geen

concrete elementen aan waaruit blijkt dat de tolk zich gedurende het gehoor niet correct zou hebben

gedragen. Uit het gehoorverslag blijkt dit evenmin, te meer daar verzoeker tijdens het gehoor geen

melding maakte van dergelijke problemen ondanks dat er bij de aanvang van het gehoor op gewezen

werd dat eventuele problemen – betreffende de tolk of andere – gemeld moesten worden (administratief

dossier, stuk 6). Verzoeker verklaarde tevens dat hij de tolk goed begreep (ibidem, p. 2).

Verzoeker toont niet in concreto aan dat of op welke wijze de vertolking het verloop van het gehoor zou

hebben beïnvloed of enige weerslag zou hebben gehad op het gehoorverslag. Evenmin toont hij aan de

hand van concrete elementen aan waar of op welke wijze zijn verklaringen foutief werden vertaald of

door de dossierbehandelaar niet correct werden neergeschreven.

2.2.2. Verzoeker voert aan dat hij reeds geruime tijd Irak heeft verlaten, door heel Europa is gereisd en

zich bijgevolg niet alles meer herinnert van zijn plaats van herkomst.

Bij de beoordeling en in het bijzonder deze afgeleid uit de feitelijke kennis van het land van nationaliteit

of de voorgehouden regio van herkomst van verzoeker, houdt de Raad bij de uitoefening van zijn

bevoegdheid in volle rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van verzoeker. Naast de vraag

of de aangehaalde redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop de Raad in rechte

vermag acht te slaan, onderzoekt de Raad of deze correct zijn beoordeeld door de commissaris-

generaal. Daarbij gaat de Raad na of hij op grond daarvan kan beslissen, rekening houdend met de

voor de besluitvorming relevante gegevens waarop hij in het raam van de uitoefening van zijn

bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte vermag acht te slaan. Deze beoordeling van de feitelijke

kennis geschiedt in concreto. In de eerste plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in

hoofde van verzoeker van feitelijke gegevens die behoren tot zijn onmiddellijke leefomgeving.

Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke

kennis van de ruimere leefomgeving. Deze kennis van de ruimere leefomgeving is uiteraard minder

doorslaggevend en kan er alleszins niet toe leiden dat de onwetendheid inzake de onmiddellijke

leefomgeving buiten beschouwing wordt gelaten, daar deze laatste kennis het meest bepalend is.

Te dezen blijkt dat verzoeker geen concreet verweer voert tegen de motiveringen in de bestreden

beslissing die stelt dat: (i) verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geen enkel document

voorlegde ter staving van zijn vermeende identiteit en afkomst terwijl hij bij het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) wel een identiteitskaart voorlegt; (ii) verzoeker zich

tegenspreekt over het feit of hij al dan niet een paspoort had in Irak; (iii) verzoeker in Zwitserland een

andere regio van herkomst heeft opgegeven dan in België; (iv) verzoeker weliswaar op een aantal

kennisvragen over zijn vermeende regio van herkomst correct antwoordt maar op een heel aantal

fundamentele en elementaire vragen over deze regio foutief antwoordt of het antwoord schuldig blijft; (v)

verzoeker er niet in slaagt andere districten in de provincie Nineveh op te noemen; (vi) hij evenmin enige

referentiepunten kan geven in de Zoumar regio (ziekenhuizen, een begraafplaats in die regio,

olievelden, de dam); (vii) hij er evenmin in slaag op overtuigende wijze vragen in het Arabisch te

verstaan of te beantwoorden, wat doet vermoeden dat hij in werkelijkheid uit de Koerdische Autonome

Regio afkomstig is (CGVS p. 11; (viii) zijn Facebookpagina tevens naar een afkomst uit Dohuk verwijst;

(ix) zijn moeder, broer en zus momenteel in Zakho (Dohuk) verblijven en het daar goed stellen.

Voormelde motiveringen vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht en pertinent. Aangezien

ze niet concreet worden weerlegd worden ze door de Raad overgenomen. De verwijzing naar het feit

dat hij al enkele jaren is vertrokken, is geen dienstig argument ten aanzien van voormelde vaststellingen

omtrent elementen die tot zijn directe leefomgeving behoren. Evenmin brengt verzoeker een begin van

bewijs bij omtrent zijn ‘traumatiserend leven’.

Gezien verzoeker zijn regio van herkomst niet aannemelijk maakt, kan evenmin geloof gehecht worden

aan de feiten waarvan hij voorhoudt dat deze zich daar afspeelden.
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Dit klemt des te meer aangezien verzoeker, behoudens de herhaling van de vermeende feiten, geen

concreet element aanbrengt als verweer tegen de motivering die luidt: “Bijkomend kan nog worden

opgemerkt dat ook uw verklaringen omtrent de feiten die u ertoe noopten het land te verlaten op zich

niet overtuigend zijn. Zo kunt u niet zeggen wanneer en waar uw voormalige vriendin geboren zou zijn

(CGVS p.9), weet u niet hoe haar moeder heet en kunt u evenmin de namen geven van al haar broers

en zussen (CGVS p.21). Als u gevraagd wordt waarom u verliefd werd op haar, komt u niet verder dan

vaagweg te stellen dat ze mooi was en dat u uw hart volgde (CGVS p.21). U hebt bovendien geen

nieuws over waar ze momenteel verblijft, noch over hoe het met haar gesteld zou zijn. Toen u nog in

Turkije verbleef probeerde u hiernaar te informeren via vrienden, maar nadien hebt u echter geen

moeite meer gedaan hier meer over te weten te komen (CGVS p.9-10). Dergelijke laconieke houding

doet afbreuk aan de ernst en geloofwaardigheid van uw vrees. U bent tevens niet eenduidig over de

datum waarop u Irak verliet. Bij de DVZ verklaarde u in januari 2016 uit Irak te zijn vertrokken, terwijl u

bij het CGVS beweert tot juni 2016 opgesloten geweest te zijn en pas nadien uit Irak te zijn vertrokken

(CGVS p.4-5). Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, herhaalt u simpelweg de laatste versie van uw

feiten, zonder een uitleg te geven voor uw eerder afgelegde verklaringen (CGVS p.27-28).” Voormelde

motivering vindt steun in het administratief dossier en is terecht en pertinent. Aangezien ze niet concreet

wordt weerlegd, wordt ze door de Raad overgenomen.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.3. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

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

Verzoeker voert evenmin enig verweer tegen de omstandige motivering die stelt zijn gebrekkige

medewerking inzake zijn vermeende regio van herkomst verweerder in het ongewisse blijft over waar hij

voor zijn aankomst in België in Irak of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen hij zijn werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Het behoort evenmin aan de Raad om te

speculeren over zijn verblijfplaatsen binnen en buiten Irak, noch over het element of verzoeker

afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is. Verzoeker maakt derhalve niet aannemelijk in

aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

3. Kosten

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

partij.



RvV X Pagina 9

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186,00 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien september tweeduizend negentien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


