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nr. 233 903 van 12 maart 2020

in de zaken RvV X, X, Xen X/ VIII

In zake: 1. X

2. X

3. X

4. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR

J. P. Minckelersstraat 164

3000 LEUVEN

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 10 april 2019 heeft

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

28 februari 2019.

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 10 april 2019 heeft

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

28 februari 2019.

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 5 april 2019 heeft

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

28 februari 2019.

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 10 april 2019 heeft

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

28 februari 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikkingen van 16 januari 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 februari

2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MAES.

Gehoord de opmerkingen van de tweede, derde en vierde verzoekende partij en hun advocaat H.

MGHDESYAN, loco advocaat L. RECTOR, die tevens de eerste verzoekende partij vertegenwoordigt,

en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.
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WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoekers dienen op 14 juni 2016 respectievelijk op 22 november 2016 een verzoek om internationale

bescherming in bij de Belgische overheden.

Op 22 december 2016 respectievelijk op 31 januari 2017 wordt verzoekers de subsidiaire

beschermingsstatus verleend.

Op 15 oktober 2018 ontvangt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (hierna: de

commissaris-generaal) voor elk van de verzoekers een brief waarin de directeur-generaal van de Dienst

Vreemdelingenzaken schrijft: “Ik heb de eer u te verzoeken het statuut van subsidiaire bescherming van

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

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.”

Verzoekers worden opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud op 14 december 2018 bij het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS).

Op 28 februari 2019 neemt de commissaris-generaal ten aanzien van elk van de verzoekers een

beslissing tot intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit zijn de vier bestreden beslissingen.

- De eerste bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Irakese nationaliteit te bezitten, een soennitische van Koerdische origine te zijn en

afkomstig te zijn uit Tuz Khurmatu, Salah al-Din provincie waar u steeds in de Jamila wijk zou hebben

gewoond.

U verliet Irak – samen met uw zus [K.B.F.Q.] […], uw broer [Q.H.F.] […] en uw moeder [H.B.O.H.] […] –

op 24 augustus 2016 en reisde met de bus vanuit Tuz Khurmatu naar Qaladeza. U verliet Irak via Iran.

Op 26 augustus 2016 reisde u vanuit Iran naar Turkije. U verbleef acht dagen in Turkije en verloor daar

het contact met uw broer [H.]. Vanuit Turkije zette u met een vrachtwagen uw reis over land verder en u

kwam in België aan op 12 september 2016. De volgende dag diende u een verzoek om internationale

bescherming in bij de Belgische asieldiensten. Uw vader had in Irak een cementblokfabriek en werkte

samen met een vennoot, genaamd [He.]. Die vennoot was vaak op pad met de wagen van het bedrijf. In

2002 verdween [He.]. Een tijdje later vernamen uw ouders dat zijn auto werd teruggevonden met daarin

twee lijken. Uw vader ontvluchtte Irak meteen en ging naar Groot-Brittannië waar hij onder de naam

[O.R.] internationale bescherming verkreeg en uiteindelijk ook de Britse nationaliteit.

U huwde met uw man in de periode 2012-2013. Na uw huwelijk woonde u in het huis naast uw moeder.

U kreeg een dochter [L.] op 5 mei 2014. Uw echtgenoot verliet u echter een jaar en vijf maand later

omdat jullie vaak ruzie hadden. U bent nog niet officieel gescheiden. Nadat uw echtgenoot u verliet,

bleef u de woning huren maar woonde u wel terug bij uw moeder.

In januari 2016 keerde uw vader terug naar Irak om jullie te bezoeken. Hij verbleef er tot april 2016 en

keerde dan terug naar Groot-Brittannië.

Op 24 augustus 2016 kreeg u bezoek van uw oom. Hij vertelde aan u en uw gezin dat de families van

de personen die vermoord werden in 2002 naar jullie op zoek waren. Kort na zijn bezoek besloten jullie

Irak te verlaten.

Ter staving van uw verzoek legde u volgende documenten voor: kopieën van de identiteitskaarten en

nationaliteitsbewijzen van uzelf, uw broer, uw zussen, uw ouders en uw dochter, het Brits paspoort van

uw vader, de woonstkaart van uw ouders en een postbewijs.
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Op 22 november 2016 diende uw broer [H.] een verzoek om internationale bescherming in bij de

Belgische asielinstanties waarbij hij zich baseerde op dezelfde identiteit– en herkomstgegevens en

dezelfde asielmotieven.

Op 22 december 2016 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) in hoofde van uzelf, uw zus [B.] en uw moeder [B.] een beslissing tot toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

Op 31 januari 2017 nam het CGVS eenzelfde beslissing in hoofde van uw broer [H.].

Op 15 oktober 2018 ontving het CGVS van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een vraag tot

intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus.

Op 14 december 2018 werden u en uw familieleden gehoord door het CGVS waarbij jullie de

gelegenheid kregen om te reageren op de nieuwe elementen waarover het CGVS beschikte en waaruit

bleek dat u en uw familieleden afkomstig zijn uit Suleymaniya en dat jullie van 11 juli 2018 tot 22

augustus 2018 terugkeerden naar Irak, en kreeg u de mogelijkheid om toe te lichten waarom jullie status

zou moeten worden behouden.

U en uw familieleden legden hierbij de originele identiteitskaart van uw broer [H.] voor, de originele

identiteitskaart en het origineel nationaliteitsbewijs van uw vader, attesten van nationaliteit van de

Iraakse ambassade, enkele medische documenten en documenten die uw dagdagelijks leven in België

dienden te bevestigen.

B. Motivering

De status van subsidiair beschermde werd u op 22 december 2016 toegekend omdat uit een grondige

analyse van de toenmalige situatie in Irak bleek dat er in de provincie Salah al-Din een reëel risico

bestond van ernstige bedreigingen van het leven of de persoon van een burger als gevolg van

willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De asielmotieven die u aanbracht werden evenwel

ongeloofwaardig bevonden.

Niettegenstaand dient de status van subsidiaire bescherming op heden ingetrokken te worden.

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

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

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

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

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

Welnu, uit informatie die het CGVS ontving via de DVZ bleek dat er aanwijzingen waren dat u niet uit

Tuz Kurmatu, Salah al-Din, afkomstig bent en dat meerdere van uw familieleden in de zomer van 2018

naar Irak zouden zijn teruggekeerd. Omwille van dit nieuw element werd u opgeroepen voor een nieuw

persoonlijk onderhoud op het CGVS teneinde uw verkregen subsidiair beschermingsstatuut te

heronderzoeken. Na dit onderhoud en na analyse van de elementen aanwezig in uw dossier, blijkt dat

uw statuut moet worden ingetrokken.

Er zijn namelijk ernstige twijfels gerezen omtrent uw werkelijke verblijfsplaats(en) voor uw vertrek uit Irak

en dit omwille van onderstaande redenen.

Ten eerste blijkt dat u en uw familieleden jullie herkomst uit Tuz Kurmatu tijdens het eerste persoonlijk

onderhoud in het kader van jullie verzoek om internationale bescherming trachtten aan te tonen door het

voorleggen van jullie identiteitskaarten en nationaliteitsbewijzen. Dient echter te worden vastgesteld dat

enkel in het geval van de identiteitskaart van uw broer dit een origineel document betrof. Alle andere

documenten betroffen kopieën waaraan geen enkele bewijswaarde kon worden toegekend. De

identiteitskaart van [H.] werd ter verificatie voorgelegd aan de Belgische Federale politie. Uit hun

analyse (dd. 11/02/2019, zie administratief dossier CGVS) blijkt echter dat dit stuk een volledige

vervalsing betreft en dus niet als authentiek bewijsstuk kan worden aanvaard. Hieruit blijkt dat jullie

tijdens het eerste persoonlijk onderhoud op intentionele manier hebben getracht de Belgische

asielinstanties te misleiden. Niet alleen slagen jullie er hierdoor niet in jullie persoonsgegevens aan te



RvV X X, X en X – Pagina 4 van 19

tonen, maar bovendien ondermijnt de hierboven vastgestelde fraude jullie algehele geloofwaardigheid

en oprechtheid. Meer nog, tijdens het persoonlijk onderhoud met uw familie op 14 december, leggen

jullie de identiteitskaart én het nationaliteitsbewijs van uw vader voor teneinde jullie herkomst uit Tuz

Khurmatu te staven. Ook deze documenten werden bij de federale politie ter verificatie voorgelegd. Uit

hun analyse bleek dat het voorgelegde nationaliteitsbewijs een complete vervalsing betrof

(dd.13/028/2019, zie administratief dossier CGVS). Wat de identiteitskaart betreft konden geen

vervalsingen worden vastgesteld, maar werd besloten dat de identiteitskaart enkel geldig kan zijn, indien

vergezeld door een geldig nationaliteitsbewijs, hetgeen hier duidelijk niet het geval blijkt te zijn. Het

verblijfsdocument van uw vader uitgegeven in de UK bewijst evenmin dat jullie uit Tuz Khurmatu

afkomstig zijn, daar deze werden opgemaakt op basis van de identiteitsstukken die uw vader er toen

heeft voorgelegd en die niet geldig blijken te zijn. Er kan enkel en alleen worden geconcludeerd dat jullie

er niet alleen niet in slagen jullie identiteitsgegevens en herkomst aan te tonen door middel van

objectieve bewijsmiddelen, maar dat jullie eveneens op intentionele manier de Belgische asielinstanties

hebben trachten te misleiden door het plegen van fraude teneinde een verblijfsstatuut in België te

bekomen.

Niet alleen werd reeds vastgesteld dat de subsidiaire beschermingsstatus jullie werd toegekend op

grond van valse documenten, maar bovendien kan verder worden vastgesteld dat jullie zich eveneens

bedienden van valse verklaringen teneinde een statuut in België te bekomen.

Zo werd uw moeder, die nochtans haar hele leven, welgeteld 48 jaar, in Tuz Khurmatu in dezelfde wijk

zou hebben gewoond, in haar persoonlijk onderhoud in het kader van de heroverweging van haar

beschermingsstatuut vragen gesteld over haar dorp, de geografie van haar regio en de

nutsvoorzieningen ter plaatse (CGVS 2, [B.] pg.4). Het enige wat zij zich van die 48 jaar kon herinneren

was dat er een moskee in de buurt van het huis lag en dat de school waar de kinderen naartoe gingen

‘Newroz’ heette wat eenvoudigweg de naam is van het Koerdisch nieuwjaar. Er kan worden

aangenomen dat elke Koerdische plaats wel een school heeft met die naam. Daarnaast kende ze

slechts één andere wijk, afgezien van de wijk waar ze al die tijd gewoond zou hebben, binnen het dorp

(CGVS 2, [B.] pg.4). Bij alle andere vragen betreffende ziekenhuizen, politiekantoren, stadhuis, rivieren,

omliggende dorpen, wijken, andere scholen, val van Saddam etc. beriep zij zich op haar

‘vergeetachtigheid’. Het dient geen betoog dat een vergeetachtigheid van die aard een diepe medische

of psychologische oorsprong dient te kennen en aldus een verregaande diagnose vereist. Zij legt echter

geen enkel medisch document voor die haar ‘vergeetachtigheid’ nog maar enigszins kan

verantwoorden.

Ook uw broer [H.] roept dit element van vergeetachtigheid in en dit doorheen zijn ganse persoonlijk

onderhoud. Ook wanneer het aankomt op de vragen betreffende de plaats waar hij tot voor kort zijn

ganse leven heeft doorgebracht, wat hem betreft welgeteld 20 jaar. Zo herinnert hij zich geen enkele

wijk rondom jullie beweerde woonplaats, de Jamila wijk, meer (CGVS 2 [H.], pg.6), kent hij slechts één

moskee met de originele naam ‘Imam’ (CGVS 2 [H.], pg.6), herinnert zich geen dorpen rondom Tuz

(CGVS 2 [H.], pg.6), herinnert zich niet meer waar het busstation ligt, noch het gemeentehuis, noch

namen van scholen, ziekenhuizen, bruggen, sportstadium, politiekantoren (CGVS 2 [H.], pg.6,7). Het

enige wat hij zich nog kan herinneren is de naam van de rivier (CGVS 2 [H.], pg.7). [H.] vraagt

vervolgens om zelf te vertellen wat hij zich nog kan herinneren van de plaats waar hij is opgegroeid

(CGVS 2 [H.], pg.7). Dat hij – die als man nochtans alle vrijheid kende opnieuw niet verder komt dan: ‘Er

is een rotonde in de buurt van ons, de moskee Imam in de buurt van de rotonde en ertegenover was de

Newroz school en er is ook een silo’ is ronduit bedroevend wanneer het erop aankomt al uw kennis over

uw heimat te etaleren.

Ten slotte werden ook aan uw zus [B.] dezelfde vragen gesteld, die er respectievelijk 21 jaar zou

hebben gewoond. Zij weet zich nog een moskee en een school te herinneren (CGVS 2, [B.], pg.4), één

omliggende wijk en één omliggend dorp (CGVS 2, [B.], pg.4). Ze kent de rivier, heeft weet van enkele

andere scholen maar kent de namen niet, van een ziekenhuis maar kent evenmin de naam niet en

vermoedt dat deze in de ‘Komari’ wijk ligt, kent de rotonde en kan enigszins beschrijven waar het huis

was gelegen (CGVS 2, [B.], pg.5).

Opnieuw dient geen betoog dat van een gezin, dat zijn hele leven in hetzelfde dorp doorbracht, kan

worden verwacht dat zij zelfs drie jaar na hun vertrek uit dat dorp, meer doorleefde en échte

verklaringen zouden kunnen afleggen over de plaats waar ze niet alleen hun kindertijd en jeugd hebben

doorgebracht, maar waar in het geval van de moeder zij ook haar huwelijksleven doorbracht en haar

kinderen grootbracht. Uit geen van deze verklaringen blijkt dat jullie dit dorp en de omliggende omgeving
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kennen, er ooit belevingen hebben doorgemaakt en herinneringen hebben gemaakt. Dat jullie dezelfde

vragen in het eerste onderhoud (zie administratief dossier) wel enigszins konden beantwoorden, toont

het ingestudeerd karakter van uw eerdere verklaringen. Immers, dat na slechts drie jaar bijna alle

herinneringen uit het dorp waar jullie jullie leven doorbrachten zijn vervaagd, kan niet worden geloofd en

bevestigt nogmaals dat jullie door middel van frauduleuze verklaringen hebben getracht het CGVS te

misleiden.

Meer nog. Niet alleen slagen jullie er niet in jullie identiteit aan te tonen door middel van enig objectief

bewijsmiddel, maar bovendien staven jullie door middel van diffuse verklaringen betreffende jullie

identiteit het vermoeden van het CGVS dat jullie onder een andere naam bekend staan. Immers,

wanneer op social media werd gezocht naar de gezinsleden, werd door jullie vader/echtgenoot een

profiel gevonden aangemaakt onder de naam ‘[O.R.]’ (zie administratief dossier) en van wie [H.] wel

degelijk bevestigt dat het zijn vader betreft (CGVS 2, [H.], pg. 5). De naam ‘[O.R.]’ is hem echter

onbekend (CGVS 2, [H.], pg.5). Zeer bevreemdend aangezien ook in [H.] zijn eigen aanmeldingsnaam

op facebook ook de naam ‘[O.]’ voorkomt (zie administratief dossier). [F.] weet dan wel weer waar de

naam ‘[O.]’ vandaan komt op het profiel van haar vader, daar ‘[O.]’ zijn roepnaam in Irak was en

iedereen haar vader dan ook zo noemde (CGVS 2, [F.] pg.7). Het is dan ook opmerkelijk dat zijn eigen

zoon en zijn eigen echtgenote nog nooit die roepnaam zouden hebben gehoord (CGVS 2, [H.], pg.5),

(CGVS 2, [B.], pg.2). Waarop [F.] geheel onaannemelijk countert dat zij misschien de enige is die het

ooit heeft gehoord (CGVS 2, [F.], pg.7). Dat jullie hierin geen eenduidigheid kunnen verschaffen, doet

verder afbreuk aan jullie geloofwaardigheid.

Bovendien kan bovenstaande ook meteen verklaren waarom het door jullie voorgelegde attest van de

Iraakse ambassade in Brussel attesteert dat er geen paspoort kan afgegeven worden op basis van de

door jullie voorgelegde documenten (zie administratief dossier). Dit attest doet trouwens enkel uitspraak

over jullie Iraakse nationaliteit, dewelke vooralsnog niet in twijfel wordt getrokken. Op basis van welke

originele documenten of gegevens deze conclusie werd getrokken kan overigens niet worden nagegaan

aangezien het enige origineel document dat jullie hebben voorgelegd betreffende de identiteit van een

van jullie een vervalsing is en de overige documenten kopieën waren.

Bovendien blijken bovenstaande elementen niet het enige waarover jullie geen eenduidige verklaringen

afleggen. In het eerste onderhoud verklaarde u dat uw eerste echtgenoot, [S.A.H.B.] waarmee u samen

een dochter heeft, u in Irak verliet toen uw dochter een jaar en vijf maanden oud was (CGVS 1, [F.],

pg.4). U verklaarde in uw persoonlijk onderhoud van november 2016 dat u sinds die scheiding niets

meer van uw ex had vernomen en ook niet wist waar hij toen verbleef (CGVS 1, [F.],pg.4). In uw tweede

onderhoud insisteert u in deze versie van de beweerde feiten en verklaart opnieuw dat uw ex uw

dochter na jullie aankomst in België niet meer heeft gezien en u niet weet waar hij momenteel is (CGVS

2, [F.], pg. 2). Tot achtmaal toe ontkent u te weten waar hij zich momenteel bevindt. Geconfronteerd met

een foto op facebook in april 2016 waarop uw ex te zien is met jullie dochter (zie administratief dossier),

geeft u uiteindelijk toe dat hij zich in Nederland bevindt (CGVS 2, [F.], pg.2) en dat hij zijn dochter al een

paar keer heeft gezien na zijn vertrek uit Irak (CGVS 2, [F.], pg.2). De rest van het gezin claimt echter

nog steeds niet te weten waar uw ex echtgenoot zich momenteel bevindt (CGVS 2, [B.], pg.3), (CGVS 2,

[B.], pg.3), (CGVS 2, [H.], pg.6). Meer nog, ook over het vertrek van uw eerste echtgenoot worden er

geen eenduidige verklaringen verschaft. Zo zou u na uw huwelijk samen met uw echtgenoot naast uw

ouderlijke huis hebben gewoond (CGVS 1, [F.], pg.7) en na de scheiding terug thuis zijn gaan wonen

(CGVS 1, [F.], pg.5). Er kan dan ook worden verwacht dat iedereen binnen het gezin zou weten

wanneer uw ex u verliet. U blijft erbij dat dit was toen uw dochter een jaar en vijf maand oud was (CGVS

2, [F.], pg.3). [B.] stelt dan weer dat uw ex u verliet toen hij wist dat u zwanger was van een meisje

(CGVS 2, [B.], pg.3), een stelling die ook [B.] bijtreedt (CGVS 2, [B.], pg.3). Dat de vader van uw kind u

zou hebben verlaten toen hij wist dat u zwanger was van een meisje, is de verklaring die u geeft voor

het vertrek van de vader van uw tweede kind, niet van uw eerste kind (CGVS 2, [F.], pg.4). Dergelijke

verklaringen wijzen opnieuw op een ingestudeerd en afgesproken karakter en tonen geenszins een

doorleefd en waargebeurd gezinsfeit aan.

Hetzelfde kan worden gesteld over het verhaal die jullie ophangen over de vader van het kind waarvan u

momenteel zwanger bent. Zo bent u zeven maanden zwanger, maar zou geen enkele van de andere

gezinsleden weten wie de vader van het kind is. Uw moeder [B.] stelt dat haar dochter vrij is om te doen

wat ze wilt en zou nooit de vader van het kind hebben ontmoet (CGVS 2, [B.], pg.2). Ook uw zus vindt

dat zij zich niet te moeien heeft met uw zaken en stelt noch te weten wie de vader is, noch hem ooit te

hebben ontmoet (CGVS 2, [B.], pg.3). Evenmin als [H.] (CGVS 2, [H.], pg. 3). Vooreerst is het weinig

aannemelijk dat er van u als dochter en zus geen enkele rekenschap zou worden gevraagd betreffende
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uw zwangerschap, temeer daar u als ‘alleenstaande moeder’ zou verder moeten gaan. Ten tweede

verklaart u zelf iets compleet anders. Zo stelt u een jaar een relatie te hebben gehad met ene [M.S.R.],

zou hij zelfs bij het gezin thuis zijn gekomen, zou iedereen van het gezin hem hebben gezien en zou

zelfs uw broer weten dat hij de vader is (CGVS 2, [F.], pg.4).

In de marge dient te worden opgemerkt dat alhoewel u verklaart dat uw eerste echtgenoot uit Tuz

Khurmatu afkomstig is (CGVS 2, [F.], pg.2) hij op zijn facebook profiel stelt uit Suleimaniyah afkomstig te

zijn (zie administratief dossier). Bovendien blijkt dat er nooit een officiële echtscheiding zou zijn

geweest, dit terwijl er nog steeds contact is en de mogelijkheid hiertoe dus zeker bestaat (CGVS 2, [F.],

pg.2). Het hoeft geen twijfel dat jullie over de verblijfplaats van de eerste echtgenoot en de vader van

het kind in de huidige zwangerschap proberen verwarring te zaaien en bewust alles in het werk stellen

om de ware toedracht hierover te verzwijgen.

Jullie pogingen om het CGVS te misleiden, houden hiermee echter nog niet op. Ook over andere

relaties en mogelijke terugkeren naar Irak, stellen jullie alles in mogelijke om een mistgordijn te creëren.

Zo geeft u aan dat uw broer, samen met uw twee zussen en uw moeder in de zomer via Denemarken

naar Irak is teruggekeerd zodat [H.] er kon huwen (CGVS 2, [F.], pg.5). U kon hen echter niet

vergezellen daar u niet over de nodige reisdocumenten voor uw dochter beschikte. [H.], die in eerste

instantie een terugkeer ontkende, trekt – nadat u hem zelf inlichtte over wat u het CGVS heeft verteld

(CGVS 2, [H.], pg.3) – de kaart van volledige amnesie en stelt zich niets meer te kunnen herinneren

over wat er in de zomer is gebeurd (CGVS 2, [H.], pg.3), noch of hij naar Denemarken is gegaan, noch

of hij naar Irak is geweest (CGVS 2, [H.], pg.4). [B.] en [B.] ontkennen dan weer in alle toonaarden

(CGVS 2, [B.], pg. 2), (CGVS 2, [B.], pg.2).

Na de pauze trekt u opeens al uw verklaringen in en stelt dat u uit angst en onder druk van het CGVS

deze verklaringen heeft afgelegd (CGVS 2, [F.], pg.6). Opvallend is echter dat u nog steeds vasthoudt

aan het feit dat [H.] wel naar Denemarken is gereisd (CGVS 2, [F.], pg.6). Iets wat [H.] zich niet weet te

‘herinneren’ (CGVS 2, [H.], pg.4). Wat betreft de relatie van [H.], merkt u verbazingwekkend op dat het

ging om een telefonisch huwelijksaanzoek vanuit België (CGVS 2, [F.], pg.6). Het is dan ook zeer

opvallend dat [H.] dit zelf niet verklaart en zich met moeite nog weet te herinneren wat de naam is van

zijn mogelijke geliefde (CGVS 2, [H.], pg.4). Ook [B.] weet als moeder niets van een huwelijksaanzoek

(CGVS 2, [B.], pg.3) en stelt als dit ooit was gebeurd, zij dit als eerste zou weten (CGVS 2, [B.], pg.3).

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat jullie gezin verklaarde naar België te zijn gereisd met de

vrachtwagen, maar [H.] werd kwijtgeraakt en vervolgens toevallig ook in België uitkwam (zie

administratief dossier eerste persoonlijk onderhoud). Alhoewel [H.] verklaarde voor 24 augustus 2016

nooit eerder had gereisd of op een luchthaven aanwezig was, werd twee maand voor zijn zogenaamd

vertrek uit Irak op facebook een foto gepost van hem met een valies op één of andere luchthaven.

Geconfronteerd met deze foto geeft hij inderdaad toe dat hij het is, maar weet zich opnieuw hier niets

meer over te herinneren (CGVS 2, [H.], pg.6). Merkwaardig genoeg werd het facebook account

verwijderd na het persoonlijk onderhoud evenals de foto’s op andere facebookaccounts waarover werd

gesproken tijdens het onderhoud.

Uit bovenstaande opmerkingen kan niet anders dan worden besloten dat jullie herhaaldelijk en

moedwillig bedrieglijke verklaringen afleggen met betrekking tot jullie identiteit, jullie herkomst, jullie

familiale situatie en mogelijke terugkeer naar Irak en jullie hiermee informatie voor het CGVS willen

achterhouden en verhinderen dat het CGVS zicht krijgt op jullie werkelijke situatie. Het betreft hier

fundamentele gegevens binnen een asielprocedure. Jullie verzaken hiermee bovendien aan de

medewerkingsplicht die op iedere verzoeker om internationale bescherming rust en maken het op die

manier onmogelijk een zicht te krijgen op jullie (verblijfs-) situatie in jullie land van herkomst.

Gelet op deze vaststellingen blijkt dat de subsidiaire beschermingsstatus onterecht werd toegekend aan

u en uw familieleden aangezien deze destijds werd toegekend op basis van valse documenten en valse

verklaringen betreffende uw herkomst. Het doorslaggevend element op basis waarvan jullie een

internationaal beschermingsstatuut verkregen. De eerder aan u toegekende subsidiaire beschermings-

status dient dan ook te worden ingetrokken.

De documenten die jullie voorleggen kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen aangezien ze geen

van allen afbreuk doen aan bovenstaande vaststellingen.
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Jullie halen evenmin redenen aan voor het behoud van jullie subsidiaire beschermingsstatus. Jullie

blijven bij jullie standpunt uit Tuz Khurmatu afkomstig te zijn en er te zijn vertrokken om redenen die

jullie zich zelfs niet meer kunnen herinneren (CGVS 2, [H.], pg.8), (CGVS 2, [B.], pg.4).

C. Conclusie

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

ingetrokken.”

- De tweede bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Irakese nationaliteit te bezitten, een soennitische moslim van Koerdische origine te zijn

en afkomstig te zijn uit Tuz Khurmatu, Salah al-Din provincie waar u steeds in de Jamila wijk zou

hebben gewoond.

Uw vader had in Irak een cementblokfabriek en werkte samen met een vennoot, genaamd [He]. Die

vennoot was vaak op pad met de wagen van het bedrijf. In 2002 verdween [He.]. Een tijdje later

vernamen uw ouders dat zijn auto werd teruggevonden met daarin twee lijken. Uw vader ontvluchtte Irak

meteen en ging naar GrootBrittannië waar hij onder de naam [O.R.] internationale bescherming

verkreeg en uiteindelijk ook de Britse nationaliteit.

In januari 2016 keerde uw vader terug naar Irak om jullie te bezoeken. Hij verbleef er tot april 2016 en

keerde dan terug naar Groot-Brittannië.

Op 24 augustus 2016 kreeg u bezoek van uw oom. Hij vertelde aan u en uw gezin dat de families van

de personen die vermoord werden in 2002 naar jullie op zoek waren. Kort na zijn bezoek besloten jullie

Irak te verlaten.

U verliet Irak – samen met uw moeder [H.B.O.H.] […]; en uw zussen [K.B.F.Q.] […] en [K.F.F.Q.] […] –

op 24 augustus 2016 en reisde met de bus vanuit Tuz Khurmatu naar Qaladeza. U verliet Irak via Iran.

Op 26 augustus 2016 reisde u vanuit Iran naar Turkije. U verbleef acht dagen in Turkije en verloor daar

het contact met de rest van uw gezin. Vanuit Turkije zette u met een vrachtwagen uw reis over land

verder en u kwam in België aan op 09 november 2016. Op 22 november 2016 diende u een verzoek om

internationale bescherming in bij de Belgische asieldiensten. Uw familieleden hadden eerder al een

verzoek om internationale bescherming ingediend.

Ter staving van uw verzoek verwees u naar documenten die door uw moeder werden voorgelegd.

Op 22 december 2016 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) in hoofde van uw zussen [B.] en [F.] en uw moeder [B.] een beslissing tot toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

Op 31 januari 2017 nam het CGVS eenzelfde beslissing in hoofde van uzelf.

Op 15 oktober 2018 ontving het CGVS van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een vraag tot

intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus.

Op 14 december 2018 werden u en uw familieleden gehoord door het CGVS waarbij jullie de

gelegenheid kregen om te reageren op de nieuwe elementen waarover het CGVS beschikte en waaruit

bleek dat u en uw familieleden afkomstig zijn uit Suleymaniya en dat jullie van 11 juli 2018 tot 22

augustus 2018 terugkeerden naar Irak, en kreeg u de mogelijkheid om toe te lichten waarom jullie status

zou moeten worden behouden.

U en uw familieleden legden hierbij [uw originele identiteitskaart] voor, de originele identiteitskaart en het

origineel nationaliteitsbewijs van uw vader, attesten van nationaliteit van de Iraakse ambassade, enkele

medische documenten en documenten die uw dagdagelijks leven in België dienden te bevestigen.

B. Motivering
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De status van subsidiair beschermde werd u op 31 januari 2017 toegekend omdat uit een grondige

analyse van de toenmalige situatie in Irak bleek dat er in de provincie Salah al-Din een reëel risico

bestond van ernstige bedreigingen van het leven of de persoon van een burger als gevolg van

willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De asielmotieven die u aanbracht werden evenwel

ongeloofwaardig bevonden.

Niettegenstaand dient de status van subsidiaire bescherming op heden ingetrokken te worden.

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

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

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

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

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

Welnu, uit informatie die het CGVS ontving via de DVZ bleek dat er aanwijzingen waren dat u niet uit

Tuz Kurmatu, Salah al-Din, afkomstig bent en dat meerdere van uw familieleden in de zomer van 2018

naar Irak zouden zijn teruggekeerd. Omwille van dit nieuw element werd u opgeroepen voor een nieuw

persoonlijk onderhoud op het CGVS teneinde uw verkregen subsidiair beschermingsstatuut te

heronderzoeken. Na dit onderhoud en na analyse van de elementen aanwezig in uw dossier, blijkt dat

uw statuut moet worden ingetrokken.

Het CGVS verwijst naar de beslissing in hoofde van uw zus [K.F.F.Q.] […]:

[ idem eerste bestreden beslissing ]

C. Conclusie

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

ingetrokken.”

- De derde bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Irakese nationaliteit te bezitten, een soennitische moslima van Koerdische origine te

zijn en afkomstig te zijn uit Tuz Khurmatu, Salah al-Din provincie waar u steeds in de Jamila wijk zou

hebben gewoond.

Uw echtgenoot had in Irak een cementblokfabriek en werkte samen met een vennoot, genaamd [He.].

Die vennoot was vaak op pad met de wagen van het bedrijf. In 2002 verdween [He.]. Een tijdje later

vernam u dat zijn auto werd teruggevonden met daarin twee lijken. Uw echtgenoot ontvluchtte Irak

meteen en ging naar Groot-Brittannië waar hij onder de naam [O.R.] internationale bescherming

verkreeg en uiteindelijk ook de Britse nationaliteit.

In januari 2016 keerde uw echtgenoot terug naar Irak om jullie te bezoeken. Hij verbleef er tot april 2016

en keerde dan terug naar Groot-Brittannië.

Op 24 augustus 2016 kreeg u bezoek van uw schoonbroer. Hij vertelde aan u en uw gezin dat de

families van de personen die vermoord werden in 2002 naar jullie op zoek waren. Kort na zijn bezoek

besloten jullie Irak te verlaten.

U verliet Irak – samen met uw dochters [K.F.F.Q.] […]; [K.B.F.Q.] […] en uw zoon [Q.H.F.] […]; – op 24

augustus 2016 en reisde met de bus vanuit Tuz Khurmatu naar Qaladeza. U verliet Irak via Iran. Op 26

augustus 2016 reisde u vanuit Iran naar Turkije. U verbleef acht dagen in Turkije en verloor daar het

contact met uw zoon [H.]. Vanuit Turkije zette u met een vrachtwagen uw reis over land verder en u

kwam in België aan op 12 september 2016. De volgende dag diende u een verzoek om internationale

bescherming in bij de Belgische asieldiensten.
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Ter staving van uw verzoek legde u volgende documenten voor: kopieën van de identiteitskaarten en

nationaliteitsbewijzen van uzelf, uw zoon, uw dochters, uw echtgenoot en uw kleindochter, het Brits

paspoort van uw echtgenoot, een woonstkaart en een postbewijs.

Op 22 november 2016 diende uw zoon [H.] een verzoek om internationale bescherming in bij de

Belgische asielinstanties waarbij hij zich baseerde op dezelfde identiteit– en herkomstgegevens en

dezelfde asielmotieven.

Op 22 december 2016 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) in hoofde van uzelf en uw dochters [B.] en [F.] een beslissing tot toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus.

Op 31 januari 2017 nam het CGVS eenzelfde beslissing in hoofde van uw zoon [H.].

Op 15 oktober 2018 ontving het CGVS van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een vraag tot

intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus.

Op 14 december 2018 werden u en uw familieleden gehoord door het CGVS waarbij jullie de

gelegenheid kregen om te reageren op de nieuwe elementen waarover het CGVS beschikte en waaruit

bleek dat u en uw familieleden afkomstig zijn uit Suleymaniya en dat jullie van 11 juli 2018 tot 22

augustus 2018 terugkeerden naar Irak, en kreeg u de mogelijkheid om toe te lichten waarom jullie status

zou moeten worden behouden.

U en uw familieleden legden hierbij de originele identiteitskaart van uw zoon [H.] voor, de originele

identiteitskaart en het origineel nationaliteitsbewijs van uw echtgenoot, attesten van nationaliteit van de

Iraakse ambassade, enkele medische documenten en documenten die uw dagdagelijks leven in België

dienden te bevestigen.

B. Motivering

De status van subsidiair beschermde werd u op 22 december 2016 toegekend omdat uit een grondige

analyse van de toenmalige situatie in Irak bleek dat er in de provincie Salah al-Din een reëel risico

bestond van ernstige bedreigingen van het leven of de persoon van een burger als gevolg van

willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De asielmotieven die u aanbracht werden evenwel

ongeloofwaardig bevonden.

Niettegenstaand dient de status van subsidiaire bescherming op heden ingetrokken te worden.

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

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

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

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

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

Welnu, uit informatie die het CGVS ontving via de DVZ bleek dat er aanwijzingen waren dat u niet uit

Tuz Kurmatu, Salah al-Din, afkomstig bent en dat meerdere van uw familieleden in de zomer van 2018

naar Irak zouden zijn teruggekeerd. Omwille van dit nieuw element werd u opgeroepen voor een nieuw

persoonlijk onderhoud op het CGVS teneinde uw verkregen subsidiair beschermingsstatuut te

heronderzoeken. Na dit onderhoud en na analyse van de elementen aanwezig in uw dossier, blijkt dat

uw statuut moet worden ingetrokken.

Het CGVS wenst te verwijzen naar de beslissing van uw dochter [K.F.F.Q.] […]:

[ idem eerste bestreden beslissing ]

C. Conclusie

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

ingetrokken.”
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- De vierde bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Irakese nationaliteit te bezitten, een soennitische moslima van Koerdische origine te

zijn en afkomstig te zijn uit Tuz Khurmatu, Salah al-Din provincie waar u steeds in de Jamila wijk zou

hebben gewoond.

Uw vader had in Irak een cementblokfabriek en werkte samen met een vennoot, genaamd [He.]. Die

vennoot was vaak op pad met de wagen van het bedrijf. In 2002 verdween [He.]. Een tijdje later

vernamen uw ouders dat zijn auto werd teruggevonden met daarin twee lijken. Uw vader ontvluchtte Irak

meteen en ging naar GrootBrittannië waar hij onder de naam [O.R.] internationale bescherming

verkreeg en uiteindelijk ook de Britse nationaliteit.

In januari 2016 keerde uw vader terug naar Irak om jullie te bezoeken. Hij verbleef er tot april 2016 en

keerde dan terug naar Groot-Brittannië.

Op 24 augustus 2016 kreeg u bezoek van uw oom. Hij vertelde aan u en uw gezin dat de families van

de personen die vermoord werden in 2002 naar jullie op zoek waren. Kort na zijn bezoek besloten jullie

Irak te verlaten.

U verliet Irak – samen met uw zus [K.F.F.Q.] […]; uw broer [Q.H.F.] […] en uw moeder [H.B.O.H.] – op

24 augustus 2016 en reisde met de bus vanuit Tuz Khurmatu naar Qaladeza. U verliet Irak via Iran. Op

26 augustus 2016 reisde u vanuit Iran naar Turkije. U verbleef acht dagen in Turkije en verloor daar het

contact met uw broer [H.]. Vanuit Turkije zette u met een vrachtwagen uw reis over land verder en u

kwam in België aan op 12 september 2016. De volgende dag diende u een verzoek om internationale

bescherming in bij de Belgische asieldiensten.

Ter staving van uw verzoek legde u volgende documenten voor: kopieën van de identiteitskaarten en

nationaliteitsbewijzen van uzelf, uw broer, uw zussen, uw ouders en uw dochter, het Brits paspoort van

uw vader, de woonstkaart van uw ouders en een postbewijs.

Op 22 november 2016 diende uw broer [H.] een verzoek om internationale bescherming in bij de

Belgische asielinstanties waarbij hij zich baseerde op dezelfde identiteit –en herkomstgegevens en

dezelfde asielmotieven.

Op 22 december 2016 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) in hoofde van uzelf, uw zus [F.] en uw moeder [B.] een beslissing tot toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

Op 31 januari 2017 nam het CGVS eenzelfde beslissing in hoofde van uw broer [H.].

Op 15 oktober 2018 ontving het CGVS van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een vraag tot

intrekking van de subsidiaire beschermingsstatus.

Op 14 december 2018 werden u en uw familieleden gehoord door het CGVS waarbij jullie de

gelegenheid kregen om te reageren op de nieuwe elementen waarover het CGVS beschikte en waaruit

bleek dat u en uw familieleden afkomstig zijn uit Suleymaniya en dat jullie van 11 juli 2018 tot 22

augustus 2018 terugkeerden naar Irak, en kreeg u de mogelijkheid om toe te lichten waarom jullie status

zou moeten worden behouden.

U en uw familieleden legden hierbij de originele identiteitskaart van uw broer [H.] voor, de originele

identiteitskaart en het origineel nationaliteitsbewijs van uw vader, attesten van nationaliteit van de

Iraakse ambassade, enkele medische documenten en documenten die uw dagdagelijks leven in België

dienden te bevestigen.

B. Motivering

De status van subsidiair beschermde werd u op 22 december 2016 toegekend omdat uit een grondige

analyse van de toenmalige situatie in Irak bleek dat er in de provincie Salah al-Din een reëel risico

bestond van ernstige bedreigingen van het leven of de persoon van een burger als gevolg van
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willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. De asielmotieven die u aanbracht werden evenwel

ongeloofwaardig bevonden.

Niettegenstaand dient de status van subsidiaire bescherming op heden ingetrokken te worden.

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

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

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

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

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

Welnu, uit informatie die het CGVS ontving via de DVZ bleek dat er aanwijzingen waren dat u niet uit

Tuz Kurmatu, Salah al-Din, afkomstig bent en dat meerdere van uw familieleden in de zomer van 2018

naar Irak zouden zijn teruggekeerd. Omwille van dit nieuw element werd u opgeroepen voor een nieuw

persoonlijk onderhoud op het CGVS teneinde uw verkregen subsidiair beschermingsstatuut te

heronderzoeken. Na dit onderhoud en na analyse van de elementen aanwezig in uw dossier, blijkt dat

uw statuut moet worden ingetrokken.

Het CGVS verwijst naar de beslissing in hoofde van uw zus [K.F.F.Q.] […]:

[ idem eerste bestreden beslissing ]

C. Conclusie

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

ingetrokken.”

2. Over de samenhang en ontvankelijkheid

2.1. De tweede, derde en vierde bestreden beslissingen verwijzen naar de motieven van de eerste

bestreden beslissing en hernemen deze integraal. De vier verzoekschriften zijn gelijkluidend. Zij

bevatten dezelfde middelen en dezelfde uiteenzetting die in wezen een bespreking en weerlegging

inhouden van de motieven van de eerste bestreden beslissing.

Gelet op deze omstandigheden is de Raad van oordeel dat de vier beroepen een zodanige graad van

samenhang vertonen dat het in het kader van een goede rechtsbedeling gepast voorkomt deze samen

te voegen.

2.2. De verwerende partij erkent ter terechtzitting dat uit het administratief dossier niet kan worden

afgeleid dat de kennisgeving van de bestreden beslissingen correct is gebeurd en is het eens met de

conclusie van de Raad dat de verzoekschriften om die reden moeten worden geacht tijdig te zijn

ingediend.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. De verzoekschriften

Luidens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemde-

lingenwet) moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen

bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen” Onder “middel” in de zin van deze

bepaling moet worden begrepen de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en

van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden rechtshandeling wordt geschonden (RvS 4 mei

2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2004, nr. 135.618; RvS 17 december 2004, nr. 138.590).

De Raad stelt vast dat verzoekers de overtreden rechtsregel weliswaar niet specificeren, maar op basis

van de uiteenzetting van het middel is het zonder meer duidelijk dat zij de schending van de materiële

motiveringsplicht hebben willen aanvoeren.

Verzoekers zetten hierbij het volgende uiteen:
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“Verzoekers zijn van oordeel dat de verwerende partij ten onrechte voorhoudt dat zij valse identiteits-

documenten zouden hebben aangewend tijdens hun procedure. Zij stellen dat alle documenten die zij

hebben bijgebracht wel degelijk origineel zijn. Zij begrijpen dan ook niet hoe de Belgische Federale

Politie na analyse kon besluiten dat het om vervalsingen zou gaan.

Verzoekers betwisten dat zij blijk zouden hebben gegeven van een beperkte kennis over hun dorp TUZ

KHURMATU. Uit nazicht van het gehoorverslag blijkt dat er slechts een beperkt aantal kennisvragen

werden gesteld en dat verzoekers daarop naar best vermogen hebben geantwoord.

Verzoekers betwisten dat omwille van het feit dat de echtgenoot van derde verzoekster op Facebook

een profiel heeft onder de naam 'O.R' en omwille van het feit dat de aanmeldingsnaam van tweede

verzoeker op Facebook ook de naam 'O' bevat, kan worden afgeleid dat verzoekers mogelijks onder een

andere naam bekend staan. De naam 'O' wordt uitsluitend gebruik om meer anoniem te zijn op

Facebook. Verzoekers behoren immers tot een gemeenschap waarin veel wordt geroddeld. Het

gebruiken van een 'valse' naam op Facebook is bovendien helemaal niet ongebruikelijk.

Verzoekers erkennen dat tweede verzoeker enkele posts van zijn Facebookprofiel verwijderde. Hij deed

dat in een opwelling. Tijdens zijn persoonlijk onderhoud werden immers verschillende vragen gesteld

over bepaalde Facebookposts. Het leek hem op dat moment beter om de posts te verwijderen.

Uiteraard wist tweede verzoeker dat de bewuste Facebookpots al in zijn dossier zaten. Hij handelde dan

ook eerder vanuit frustratie.

Eerste verzoekster wenst te verduidelijken dat de relatie tussen haarzelf en haar echtgenoot, dhr. S.,

zeer ingewikkeld is. Haar echtgenoot verliet Irak toen zij zwanger was van hun dochtertje. Aanvankelijk

hielden zij nog contact via telefoon. Toen hun dochtertje H. ongeveer 1,5 jaar oud was, werd elk contact

tussen eerste verzoekster en haar echtgenoot stopgezet. Op het moment dat eerste verzoekster

aankwam in België stonden verzoekster en haar echtgenoot op scheiden. Hun families hebben echter

bemiddeld. Er werd besloten dat eerste verzoekster gehuwd zou blijven met haar echtgenoot, doch dat

ze feitelijk gescheiden zouden wonen van elkaar, en dit in het belang van H. Op een bepaald moment

zocht de echtgenoot van eerste verzoekster opnieuw toenadering. Op dat moment had verzoekster een

nieuwe relatie. Eerste verzoekster had een periode seksuele contacten met zowel haar echtgenoot als

haar nieuwe vriend, dit zonder dat de respectievelijke mannen dit van elkaar wisten/ weten. Toen zij

zwanger bleek te zijn, werd eerste verzoekster in de steek gelaten door haar nieuwe vriend die blijkbaar

geen verantwoordelijkheden wenste te nemen ten aanzien van het kindje. Eerste verzoekster heeft haar

echtgenoot daarop verteld dat zij zwanger is van hem. Haar echtgenoot ondernam de nodige stappen

om over te gaan tot erkenning van H. maar eigenlijk is eerste verzoekster helemaal niet zeker dat haar

echtgenoot de vader is van het nieuwe kindje... De heer S. is niet op de hoogte van het feit dat hij

misschien niet de vader is van het kindje. De familie weet wel wat er aan de hand is. Verzoekers hebben

immers uitdrukkelijk gevraagd of eerste verzoekster weet wie de vader is van haar kindje. Eerste

verzoekster heeft daarop ontkennend geantwoord. Het feit dat eerste verzoekster een buitenechtelijke

relatie onderhield en mogelijks tijdens haar huwelijk het leven gaf aan een buitenechtelijk kind is iets wat

'not done' is binnen de gemeenschap waartoe verzoekers behoren. Dit is dan ook de reden waarom

zowel verzoekers hierover zo geheimzinnig deden tijdens hun gehoren. Zij hadden als familie gezworen

om dit geheim te houden in het belang van het op dat moment ongeboren kind van eerste verzoeker. De

gevolgen zijn niet te overzien wanneer de heer S. te weten komt dat eerste verzoekster hem bedrogen

heeft én dat hij mogelijks niet de vader is van H.

Hoewel eerste verzoekster eerder verklaarde dat haar echtgenoot afkomstig is uit TUZ KHURMATU

stelt hij op zijn Facebookpagina afkomstig te zijn uit Suleimaniyah. In tegenstelling tot wat verweerster

beweert, is het ene echter niet onverenigbaar met het andere. De heer S. werd geboren in TUZ doch

groeide op in Suleimaniyah.

Verweerster stelde indicaties te hebben dat verzoekers via Denemarken zouden zijn teruggekeerd naar

Irak. Uiteindelijk stelde eerste verzoekster dat tweede verzoeker, samen met de rest van de familie via

Denemarken zouden zijn teruggekeerd naar IRAK. Verzoekers zijn echter formeel dat zij nooit zijn

teruggekeerd naar Irak, reden waarom de familie zulks ontkende. Wel is het zo dat tweede verzoeker in

de zomer van 2018 naar DENEMARKEN te gaan. Hij is naar daar gegaan met de bedoeling om er een

Iraaks, Koerdisch meisje te gaan bezoeken dat hij online had leren kennen. Tijdens de week dat tweede

verzoeker in DENEMARKEN was, verbleef hij bij vrienden. De familie was ervan overtuigd dat tweede

verzoeker zijn verblijfsrecht zou verliezen, mocht men te weten komen dat hij naar DENEMARKEN zou

zijn gereisd zonder daarvoor de nodige reisdocumenten te hebben. De hele familie vond het om die
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reden onverantwoord dat tweede verzoeker naar DENEMARKEN was gereisd om daar een meisje te

gaan opzoeken. Het heeft al tot veel ruzies geleid binnen de familie. Een bijkomend element is dat

tweede verzoeker eigenlijk verloofd is met een meisje dat momenteel nog in IRAK verblijft. Aangezien

tweede verzoeker werkloos is, is het zo goed als onmogelijk om zijn verloofde naar BELGIË over te

laten komen. Tweede verzoeker is dan maar op zoek gegaan naar een nieuwe partner op het internet.

Zijn familie schaamt zich voor zijn werkwijze. Gelet op het voorgaande, had de familie voorafgaand aan

hun interviews afgesproken om te ontkennen

dat één van hen ooit naar DENEMARKEN was gereisd.”

3.2. Nieuwe stukken

3.2.1. Verzoekers voegen bij hun verzoekschriften volgende nieuwe stukken toe:

“3. Family record op naam van [H.B.], geboren te TUZ op datum van 10 februari 1968, inclusief foto

4. Family record op naam van [K.B.], geboren te TUZ op datum van 27 mei 1995, inclusief foto

5. Family record op naam van [K.F.], geboren te TUZ op datum van 3 oktober 1996, inclusief foto

6. Family record op naam van [Q.H.], geboren te TUZ op datum van 3 oktober 1996, inclusief foto

7. Family record op naam van [K.H.], geboren te TUZ op datum van 23 mei 2002, inclusief foto

8. Family record op naam van [A.L.], geboren te TUZ op 5 mei 2014, inclusief foto

9. Kopie eigendomsakte van een woning te TUZ (De originele eigendomsakte durfde de oom niet

opsturen aangezien het niet mogelijk is om een duplicaat aan te vragen in het geval het document

verloren raakt met de post, in beslag wordt genomen, ect..)

10. Foto van hun gebombardeerde woning

11. Enveloppe

12. Verklaring vriend aangaande zomer 2018”.

Verzoekers verklaren dat deze documenten hen werden toegestuurd via TNT door hun oom, vanuit het

postkantoor in Kirkuk. Verzoekers menen dat deze geen discussie meer open laten over hun identiteit.

Daarnaast bevestigen deze documenten volgens hen dat zij wel degelijk in Tuz Khurmatu hebben

gewoond tot minstens mei 2014.

3.2.2. Verzoekers delen ter terechtzitting mee dat zij op 3 februari 2020 een aanvullende nota met

stukken aan de Raad hebben verzonden. De voorzitter schorst de terechtzitting van 10 uur 20 tot 10 uur

35 om te kunnen nagaan of deze nota effectief op de Raad is toegekomen, wat niet het geval blijkt.

Hiernaar gevraagd, stellen de verzoekers geen bewijs van verzending van hun aanvullende nota te

kunnen voorleggen. De voorzitter schorst de terechtzitting opnieuw van 10 uur 40 tot 10 uur 50 om de

verzoekers toe te laten alsnog een aanvullende nota op te stellen. De verwerende partij heeft hiertegen

geen bezwaar. Vervolgens leggen de verzoekers een aanvullende nota neer overeenkomstig artikel

39/76, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, vergezeld van een origineel paspoort van tweede

verzoeker en van de envelop waarmee dit vanuit Irak werd verzonden. De verwerende partij ontvangt

een kopie van de aanvullende nota en neemt inzage van het paspoort en de envelop.

3.2.3. Na het sluiten ter debatten, maken verzoekers op 10 februari 2020 drie aanvullende nota’s per

fax over met de vraag of de Raad hiermee alsnog rekening wil houden. Omdat deze aanvullende nota’s

worden neergelegd na het sluiten van de debatten, worden deze, overeenkomstig artikel 39/76, §1,

tweede lid van de Vreemdelingenwet, ambtshalve uit de debatten geweerd. Verzoekers trachten aan te

tonen dat zij op 3 februari 2020 deze aanvullende nota’s per post hebben verstuurd en voegen een

kopie van vier ontvangstbewijzen (afzender) van een pakje toe. Er blijkt evenwel niet dat deze

ontvangstbewijzen betrekking hebben op voormelde aanvullende nota’s, noch bevat deze kopie van de

ontvangstbewijzen (afzender) een barcodenummer waarmee de zending zou kunnen worden

getraceerd. Uit een tweede nazicht op de griffie blijkt nogmaals dat geen aanvullende nota’s per post

zijn toegekomen.

3.3. Beoordeling

3.3.1. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing moet steunen op motieven waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen.

Uit de administratieve dossiers blijkt dat verzoekers in het kader van hun beschermingsverzoek

verklaarden afkomstig te zijn van Tuz Khurmatu, in de province Salah al-Din. Verzoekers’ herkomst
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werd toen niet betwist. De commissaris-generaal oordeelde dat er in de provincie Salah al-Din een reëel

risico bestond op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van de burger als gevolg van

willekeurig geweld in het geval van een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet. Aangezien verzoekers’ afkomst uit Salah al-Din, hun positie en situatie in het land,

hun hoedanigheid van burger en het tekort aan bescherming en een reëel binnenlands vluchtalternatief

geloofwaardig werden geacht, werd hen, rekening houdend met de actuele situatie in hun regio van

herkomst, de subsidiaire beschermingsstatus verleend.

De bestreden beslissingen beogen de intrekking van deze subsidiaire beschermingsstatus op grond van

artikel 55/5/1, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet dat bepaalt: “De Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen trekt de subsidiaire beschermingsstatus in :

[…];

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

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

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

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

De subsidiaire beschermingsstatus van verzoekers wordt door de verwerende partij ingetrokken omdat

deze “[…] onterecht werd toegekend aan u en uw familieleden aangezien deze destijds werd toegekend

op basis van valse documenten en valse verklaringen betreffende uw herkomst. Het doorslaggevend

element op basis waarvan jullie een internationaal beschermingsstatuut verkregen.”

In casu heeft de Dienst Vreemdelingenzaken op 15 oktober 2018 informatie overgemaakt aan het

CGVS, met aanwijzingen dat verzoekers niet afkomstig zijn uit Tuz Khurmatu, provincie Salah al-Din.

Verzoekers werden hierover nader gehoord op 14 december 2018 in het kader van een heroverweging

van hun subsidiaire beschermingsstatus. De bevindingen die aanleiding hebben gegeven tot de

intrekking van deze subsidiaire beschermingsstatus, worden hierna besproken.

3.3.2. Verzoekers hebben in het kader van hun beschermingsverzoeken identiteitskaarten en

nationaliteitsbewijzen voorgelegd om hun herkomst aan te tonen. Enkel de identiteitskaart van tweede

verzoeker was een origineel document. Uit de analyse van de Belgische Federale politie van 11 februari

2019, terug te vinden in de administratieve dossiers, blijkt nu dat dit stuk een volledige vervalsing

betreft. Het kan dan ook terecht niet als authentiek bewijsstuk worden aanvaard. De overige

documenten betreffen enkel kopieën, waaraan maar geringe bewijswaarde kan worden verleend. De

authenticiteit en de herkomst van deze documenten kunnen immers niet worden nagegaan daar

kopieën gemakkelijk met allerhande knip- en plakwerk kunnen worden gefabriceerd, gemakkelijk

manipuleerbaar zijn en bovendien door om het even wie, waar en wanneer kunnen zijn opgemaakt (zie

vaste rechtspraak RvS 25 juni 2004, nr. 133.135 en RvS 24 maart 2005, nr. 142.624).

Tijdens het persoonlijk onderhoud van 14 december 2018 legden verzoekers de identiteitskaart en het

nationaliteitsbewijs van hun vader/echtgenoot voor om hun herkomst uit Tuz Khurmatu te staven. Uit de

analyse van de Belgische Federale politie van 13 februari 2019, terug te vinden in de administratieve

dossiers, blijkt dat het voorgelegde nationaliteitsbewijs een complete vervalsing betreft. Wat betreft de

identiteitskaart konden geen vervalsingen worden vastgesteld, maar heeft de Belgische Federale politie

gesteld dat een identiteitskaart enkel geldig kan zijn indien vergezeld door een geldig nationaliteits-

bewijs, hetgeen hier duidelijk niet het geval is. In navolging hiervan oordeelde de commissaris-generaal

terecht dat het Britse verblijfsdocument van verzoekers’ vader/echtgenoot, uitgegeven in het Verenigd

Koninkrijk, evenmin bewijst dat zij uit Tuz Khurmatu afkomstig zijn, omdat dit werd opgemaakt op basis

van de identiteitsstukken die hun vader/echtgenoot aan de Britse overheden heeft voorgelegd en die

niet geldig blijken te zijn.

Het summiere betoog van verzoekers dat alle voorgelegde documenten wel degelijk origineel zijn en dat

zij niet begrijpen hoe de Belgische Federale politie kan besluiten dat het om vervalsingen gaat, volstaat

geenszins om bovenstaande concrete vaststellingen in een ander daglicht te stellen, laat staan om deze

op ernstige wijze te weerleggen. Dat verzoekers in het kader van een heroverweging van hun

subsidiaire beschermingsstatus nogmaals valse stukken voorleggen nadat reeds een vals stuk werd

voorgelegd in het kader van het eerste persoonlijke onderhoud, acht de Raad een verzwarend element.

De bestreden beslissingen stellen dan ook terecht dat er valse documenten werden voorgelegd en dat:

“Er kan enkel en alleen worden geconcludeerd dat jullie er niet alleen niet in slagen jullie

identiteitsgegevens en herkomst aan te tonen door middel van objectieve bewijsmiddelen, maar dat

jullie eveneens op intentionele manier de Belgische asielinstanties hebben trachten te misleiden door

het plegen van fraude teneinde een verblijfsstatuut in België te bekomen.”
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Verzoekers brengen in hun verzoekschriften en aanvullende nota geen elementen bij die een ander licht

werpen op bovenstaande bevindingen.

Zij trachten heden hun identiteit aan te tonen door bij hun verzoekschriften nieuwe originele documenten

te voegen. Zij leggen in eerste orde zogenaamde “personal electronic family records” voor die volgens

hen werden vertaald en gelegaliseerd. Samen met de verwerende partij stelt de Raad vast dat er

bemerkingen kunnen worden geplaatst bij de authenticiteit van deze documenten. Zo stelt de Raad vast

dat de handtekeningen op deze documenten bovenop de stempels werden gezet, terwijl net het

omgekeerde gebruikelijk is in officiële documenten, met name dat stempels bovenop de handtekeningen

worden gezet met als doel deze te authentificeren. In dit kader verwijst de Raad naar de objectieve

landeninformatie in de administratieve dossiers waaruit blijkt dat er in Irak sprake is van wijdverspreide

corruptie en documentenfraude op grote schaal waardoor er veel Iraakse officiële documenten in

omloop zijn die vervalst zijn en/of die door middel van omkoping zijn verworven, zodat de bewijswaarde

van Iraakse documenten hoe dan ook relatief is (“COI Focus, Irak. Corruptie en documentenfraude” van

Cedoca van 8 maart 2016). De Raad ontwaart verder geen legalisatie van deze documenten door een

bevoegde Belgische consulaire post. Verder stelt de Raad ook vast dat deze stukken in andere taal dan

deze van de rechtspleging zijn opgesteld. Er wordt een Engelse vertaling gevoegd maar dit is geen

eensluidende verklaarde vertaling door een bij een Belgische rechtbank beëdigde vertaler. Gelet op

voorgaande bemerkingen en bij gebrek aan een eensluidend verklaarde vertaling, besluit de Raad om in

toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, deze documenten niet in overweging te nemen.

Dezelfde bemerkingen kunnen worden gemaakt voor wat betreft de kopie van de eigendomsakte van

hun woning in Tuz Khurmatu. Het betreft enkel een kopie waarvan een Engelse vertaling is voorzien

maar ook deze is geen eensluidend verklaarde vertaling door een bij een Belgische rechtbank beëdigde

vertaler. Ook hier besluit de Raad om, in toepassing van artikel 8 van het voormeld koninklijk besluit, dit

document niet in overweging te nemen. Het argument dat de oom de originele eigendomsakte niet

durfde opsturen aangezien het niet mogelijk is om een duplicaat aan te vragen in het geval het

document verloren raakt met de post of in beslag wordt genomen, overtuigt niet en kan niet worden

gevolgd. Ten slotte, voor wat betreft de foto van verzoekers gebombardeerde woning wordt niet

aangetoond dat het daadwerkelijk over hun huis gaat en blijken uit deze foto, die eender waar en

wanneer kan zijn genomen, geen ernstige aanwijzingen over verzoekers’ identiteit en herkomst.

Verzoekers’ betoog dat deze stukken bevestigen dat ze wel degelijk in Tuz Khurmatu hebben gewoond

tot minstens mei 2014, kan niet worden aangenomen. De TNT-enveloppe toont enkel aan dat

verzoekers post hebben gekregen uit Kirkuk en maakt op zich hun herkomst uit Tuz Khurmatu niet

aannemelijk.

In de aanvullende nota stellen verzoekers dat uit de inzage die de raadsman kon nemen van het

strafonderzoek dat werd gevoerd naar een vermeende valsheid in geschriften door tweede verzoeker,

blijkt dat deze laatste niet heeft gelogen over zijn identiteit die is komen vast te staan in het kader van

contacten die de politie had met de Iraakse ambassade. De Raad merkt op dat dit niets meer zijn dan

loutere beweringen die niet wordt gestaafd. Waar verzoekers stellen geen kopie te kunnen bijbrengen

van het strafdossier omdat dit nog niet werd afgesloten en dat het principe van het geheim van het

onderzoek geldt, stelt de Raad vast dat verzoekers nalaten zelfs maar aan te tonen dat er een

strafonderzoek loopt, al was het maar door te verwijzen naar een nummer van een proces-verbaal. In

deze stand van zaken kan verzoekers’ betoog dan ook niet overtuigen.

Bij de aanvullende nota voegen verzoekers het origineel Iraaks paspoort van tweede verzoeker toe, dat

volgens hen werd teruggevonden in Irak. De Raad stelt ter terechtzitting vast dat dit paspoort werd

uitgegeven in Al Samawah op 7 januari 2016. De verwerende partij meldt op de terechtzitting dat Al

Samawah een stad is, gelegen in de provincie Al Muthanna, gelegen in zuid-Irak. Het betoog van

tweede verzoeker dat de provincie Salah al-Din in 2016 onder controle was van ISIL en dat hij daar niet

terecht kon om zijn paspoort af te halen, is weinig overtuigend en wordt ook niet gestaafd. Wat er ook

van zij, tweede verzoekers geboorteplaats en verblijfplaatsen in Irak kunnen niet worden afgeleid uit de

vermeldingen in het paspoort, nu er geen vertaling is voorzien. Het paspoort toont op zich de beweerde

herkomst uit Tuz Khurmatu in de provincie Salah al-Din niet aan, integendeel, doordat dit paspoort werd

afgegeven in de provincie Al Muthanna, wordt nog meer mist gespoten.

3.3.3. Verder wordt in de bestreden beslissingen terecht geconcludeerd dat verzoekers zich tijdens hun

beschermingsverzoeken van valse verklaringen hebben bediend om een beschermingsstatuut in België

te verwerven, zoals terdege blijkt uit volgende motieven:
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“Zo werd uw moeder, die nochtans haar hele leven, welgeteld 48 jaar, in Tuz Khurmatu in dezelfde wijk

zou hebben gewoond, in haar persoonlijk onderhoud in het kader van de heroverweging van haar

beschermingsstatuut vragen gesteld over haar dorp, de geografie van haar regio en de

nutsvoorzieningen ter plaatse (CGVS 2, [B.] pg.4). Het enige wat zij zich van die 48 jaar kon herinneren

was dat er een moskee in de buurt van het huis lag en dat de school waar de kinderen naartoe gingen

‘Newroz’ heette wat eenvoudigweg de naam is van het Koerdisch nieuwjaar. Er kan worden aange-

nomen dat elke Koerdische plaats wel een school heeft met die naam. Daarnaast kende ze slechts één

andere wijk, afgezien van de wijk waar ze al die tijd gewoond zou hebben, binnen het dorp (CGVS 2,

[B.] pg.4). Bij alle andere vragen betreffende ziekenhuizen, politiekantoren, stadhuis, rivieren, omliggen-

de dorpen, wijken, andere scholen, val van Saddam etc. beriep zij zich op haar ‘vergeetachtigheid’. Het

dient geen betoog dat een vergeetachtigheid van die aard een diepe medische of psychologische

oorsprong dient te kennen en aldus een verregaande diagnose vereist. Zij legt echter geen enkel

medisch document voor die haar ‘vergeetachtigheid’ nog maar enigszins kan verantwoorden.

Ook uw broer [H.] roept dit element van vergeetachtigheid in en dit doorheen zijn ganse persoonlijk

onderhoud. Ook wanneer het aankomt op de vragen betreffende de plaats waar hij tot voor kort zijn

ganse leven heeft doorgebracht, wat hem betreft welgeteld 20 jaar. Zo herinnert hij zich geen enkele

wijk rondom jullie beweerde woonplaats, de Jamila wijk, meer (CGVS 2 [H.], pg.6), kent hij slechts één

moskee met de originele naam ‘Imam’ (CGVS 2 [H.], pg.6), herinnert zich geen dorpen rondom Tuz

(CGVS 2 [H.], pg.6), herinnert zich niet meer waar het busstation ligt, noch het gemeentehuis, noch

namen van scholen, ziekenhuizen, bruggen, sportstadium, politiekantoren (CGVS 2 [H.], pg.6,7). Het

enige wat hij zich nog kan herinneren is de naam van de rivier (CGVS 2 [H.], pg.7). [H.] vraagt

vervolgens om zelf te vertellen wat hij zich nog kan herinneren van de plaats waar hij is opgegroeid

(CGVS 2 [H.], pg.7). Dat hij – die als man nochtans alle vrijheid kende opnieuw niet verder komt dan: ‘Er

is een rotonde in de buurt van ons, de moskee Imam in de buurt van de rotonde en ertegenover was de

Newroz school en er is ook een silo’ is ronduit bedroevend wanneer het erop aankomt al uw kennis over

uw heimat te etaleren.

Ten slotte werden ook aan uw zus [B.] dezelfde vragen gesteld, die er respectievelijk 21 jaar zou

hebben gewoond. Zij weet zich nog een moskee en een school te herinneren (CGVS 2, [B.], pg.4), één

omliggende wijk en één omliggend dorp (CGVS 2, [B.], pg.4). Ze kent de rivier, heeft weet van enkele

andere scholen maar kent de namen niet, van een ziekenhuis maar kent evenmin de naam niet en

vermoedt dat deze in de ‘Komari’ wijk ligt, kent de rotonde en kan enigszins beschrijven waar het huis

was gelegen (CGVS 2, [B.], pg.5).”

Verzoekers’ argumentatie dat er slechts een beperkt aantal kennisvragen werd gesteld en dat zij daar

naar best vermogen op hebben geantwoord is weinig ernstig nu tweede verzoeker en derde verzoekster

beiden plots last bleken te hebben van een verregaande “vergeetachtigheid”, enerzijds, en alle

verzoekers een reeks basisvragen, die reeds eerder werden gesteld in het kader van hun

beschermingsverzoek, na drie jaar niet meer dan wel heel gebrekkig kunnen beantwoorden, anderzijds.

De commissaris-generaal overweegt op pertinente wijze: “Opnieuw dient geen betoog dat van een

gezin, dat zijn hele leven in hetzelfde dorp doorbracht, kan worden verwacht dat zij zelfs drie jaar na hun

vertrek uit dat dorp, meer doorleefde en échte verklaringen zouden kunnen afleggen over de plaats

waar ze niet alleen hun kindertijd en jeugd hebben doorgebracht, maar waar in het geval van de moeder

zij ook haar huwelijksleven doorbracht en haar kinderen grootbracht. Uit geen van deze verklaringen

blijkt dat jullie dit dorp en de omliggende omgeving kennen, er ooit belevingen hebben doorgemaakt en

herinneringen hebben gemaakt. Dat jullie dezelfde vragen in het eerste onderhoud (zie administratief

dossier) wel enigszins konden beantwoorden, toont het ingestudeerd karakter van uw eerdere

verklaringen. Immers, dat na slechts drie jaar bijna alle herinneringen uit het dorp waar jullie jullie leven

doorbrachten zijn vervaagd, kan niet worden geloofd en bevestigt nogmaals dat jullie door middel van

frauduleuze verklaringen hebben getracht het CGVS te misleiden.” Verzoekers slagen er niet in deze

bevindingen te weerleggen.

3.3.4. In de bestreden beslissingen wordt nog aangehaald dat verzoekers door middel van diffuse

verklaringen betreffende hun identiteit het vermoeden van het CGVS staven dat zij onder een andere

naam bekend staan. Zo stelt de commissaris-generaal vast dat de echtgenoot van derde verzoekster op

facebook een profiel heeft onder de naam O.R. en dat de aanmeldingsnaam van tweede verzoeker op

facebook ook de naam O. bevat.

In hun verzoekschriften betwisten verzoekers het gebruik van de naam O. niet maar stellen zij dat deze

wordt gebruikt om meer anoniem te zijn op facebook gelet op de roddels in hun gemeenschap en dat dit

niet ongebruikelijk is. Dit is evenwel niet meer dan een a posteriori verklaring die duidelijk na reflectie is
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tot stand gekomen en geen afbreuk doet aan volgende bevindingen: “Immers, wanneer op social media

werd gezocht naar de gezinsleden, werd door jullie vader/echtgenoot een profiel gevonden aangemaakt

onder de naam ‘[O.R.]’ (zie administratief dossier) en van wie [H.] wel degelijk bevestigt dat het zijn

vader betreft (CGVS 2, [H.], pg. 5). De naam ‘[O.R.]’ is hem echter onbekend (CGVS 2, [H.], pg.5). Zeer

bevreemdend aangezien ook in [H.] zijn eigen aanmeldingsnaam op facebook ook de naam ‘[O.]’

voorkomt (zie administratief dossier). [F.] weet dan wel weer waar de naam ‘[O.]’ vandaan komt op het

profiel van haar vader, daar ‘[O.]’ zijn roepnaam in Irak was en iedereen haar vader dan ook zo noemde

(CGVS 2, [F.] pg.7). Het is dan ook opmerkelijk dat zijn eigen zoon en zijn eigen echtgenote nog nooit

die roepnaam zouden hebben gehoord (CGVS 2, [H.], pg.5), (CGVS 2, [B.], pg.2). Waarop [F.] geheel

onaannemelijk countert dat zij misschien de enige is die het ooit heeft gehoord (CGVS 2, [F.], pg.7).”

De commissaris-generaal besluit terecht dat het gegeven dat verzoekers geen eenduidigheid kunnen

verschaffen over het gebruik van de naam O. op sociale media verder afbreuk doet aan hun

geloofwaardigheid.

Hij voegt daar correct aan toe: “Bovendien kan bovenstaande ook meteen verklaren waarom het door

jullie voorgelegde attest van de Iraakse ambassade in Brussel attesteert dat er geen paspoort kan

afgegeven worden op basis van de door jullie voorgelegde documenten (zie administratief dossier). Dit

attest doet trouwens enkel uitspraak over jullie Iraakse nationaliteit, dewelke vooralsnog niet in twijfel

wordt getrokken. Op basis van welke originele documenten of gegevens deze conclusie werd getrokken

kan overigens niet worden nagegaan aangezien het enige origineel document dat jullie hebben

voorgelegd betreffende de identiteit van een van jullie een vervalsing is en de overige documenten

kopieën waren.”

Ten slotte merkt de commissaris nog op dat “jullie gezin verklaarde naar België te zijn gereisd met de

vrachtwagen, maar [H.] werd kwijtgeraakt en vervolgens toevallig ook in België uitkwam (zie

administratief dossier eerste persoonlijk onderhoud). Alhoewel [H.] verklaarde voor 24 augustus 2016

nooit eerder had gereisd of op een luchthaven aanwezig was, werd twee maand voor zijn zogenaamd

vertrek uit Irak op facebook een foto gepost van hem met een valies op één of andere luchthaven.

Geconfronteerd met deze foto geeft hij inderdaad toe dat hij het is, maar weet zich opnieuw hier niets

meer over te herinneren (CGVS 2, [H.], pg.6). Merkwaardig genoeg werd het facebook account

verwijderd na het persoonlijk onderhoud evenals de foto’s op andere facebookaccounts waarover werd

gesproken tijdens het onderhoud.”

Het betoog in het verzoekschrift dat tweede verzoeker de facebookpost verwijderde uit frustratie, doet

geen afbreuk aan het gegeven dat hij valse verklaringen aflegde over zijn vertrek uit Irak.

3.3.5. De Raad acht voorgaande bevindingen voldoende determinerend om het besluit dat de

subsidiaire beschermingsstatus onterecht werd toegekend aan verzoekers op basis van valse

documenten en valse verklaringen betreffende hun beweerde herkomst uit Tuz Khurmatu – wat het

doorslaggevend element was om hen internationale bescherming te verlenen – te schragen.

Het betoog van verzoekers ter terechtzitting dat eerste verzoekster tijdens het persoonlijk onderhoud

van 14 december 2018 hoogzwanger was, kan bovenvermelde bevindingen niet verschonen.

Verzoekers benadrukken dat de informatie die aan de DVZ en het CGVS werd overgemaakt, stellend

dat zij niet afkomstig zijn uit Tuz Khurmatu, het gevolg is van een huurgeschil waarin zij verwikkeld zijn

geraakt. Evenwel werd bij de heroverweging van de subsidiaire beschermingsstatus geen rekening

gehouden met de inhoud van de brief noch met de motieven erachter. De bevindingen die hierboven

worden bijgetreden door de Raad zijn gebaseerd op een zorgvuldig en objectief onderzoek.

Gelet op de hogere vaststellingen blijkt dat verweerder terecht toepassing heeft gemaakt van artikel

55/5/1, § 2, 2° van de Vreemdelingenwet.

Waar verzoekers nog kritiek uiten op motieven over de verblijfplaats van de echtgenoot van eerste

verzoekster en de vader van haar tweede kind alsook op de motieven over een eventuele terugkeer

naar Irak, merkt de Raad op dat deze overtollige motieven betreffen die door de Raad niet worden

weerhouden als determinerende vaststellingen. Verzoekers’ kritiek hierop kan dan ook geen aanleiding

geven tot het behoud van de subsidiaire beschermingsstatus. Een bespreking van verzoekers’

uiteenzetting met betrekking tot deze motieven in het verzoekschrift en de aanvullende nota, alsook een

bespreking van stuk 12 bij het verzoekschrift, dringt zich dan ook niet op.

3.3.6. In artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet wordt uitdrukkelijk gesteld dat er geen behoefte aan

bescherming bestaat indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees

heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot
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bescherming tegen vervolging of ernstige schade en indien hij op een veilige en wettige manier kan

reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan worden

verwacht dat hij zich er vestigt.

Uit een samenlezing van artikelen 48/4, § 2, c) en 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet vloeit voort dat

een beoordeling van de veiligheidssituatie per regio is vereist om het risico te kunnen inschatten.

Op grond van artikel 4.2 van de richtlijn 2011/95/EU, zoals omgezet in artikel 48/6, §1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet, mag de verwerende partij dan ook verlangen dat verzoekers’ verklaringen en

documentatie ter staving van hun nationaliteit, identiteit, inclusief hun geboorteplaats en “land(en) en

plaats(en) van eerder verblijf” voorleggen.

Van een verzoeker om internationale bescherming mag dus worden verwacht dat hij duidelijkheid

schept over zijn geboorteplaats en zijn verschillende verblijfplaatsen in Irak, zowel de eerdere als laatste

verblijfplaatsen, zodat zijn werkelijke regio van herkomst kan worden bepaald. Het bepalen van de

werkelijke regio van herkomst is des te meer van belang wanneer deze streek de plaats is waar de

verzoeker de bron van zijn vrees of het risico op ernstige schade situeert. Het is dan immers de

werkelijke streek van herkomst in functie waarvan het risico op ernstige schade zal worden onderzocht.

Met betrekking tot het eventuele risico op ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet is het dan ook essentieel dat de verzoeker om internationale bescherming zijn

herkomst uit de regio, waar hij stelt dergelijk risico te lopen bij terugkeer, aannemelijk maakt. Indien de

verzoeker verklaringen aflegt waaruit moet worden geconcludeerd dat hij niet aannemelijk maakt

afkomstig te zijn uit de regio die hij voorhoudt te zijn ontvlucht en waar hij de bron van zijn vrees situeert,

maakt hij door zijn eigen toedoen elk onderzoek en een correcte beoordeling van zijn eventuele nood

aan internationale bescherming onmogelijk.

Vooreerst merkt de Raad op dat nergens uit de bestreden beslissingen blijkt dat de Iraakse nationaliteit

van verzoekers concreet wordt betwist.

Evenwel maken verzoekers, gelet op hun herhaaldelijk en moedwillig bedrieglijke verklaringen met

betrekking tot hun identiteit en herkomst en de vaststelling dat zij informatie achter houden, niet

aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie in Tuz Khurmatu.

Verder maken verzoekers ook niet aannemelijk dat zij afkomstig zijn uit een gebied in Irak waarvoor,

gelet op het willekeurig geweld, de subsidiaire bescherming kan worden toegekend of waarvoor, al naar

het individuele geval, toepassing kan worden gemaakt van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet.

Het is de taak van verzoekers om hun verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel

geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad kan slechts vaststellen dat

verzoekers hierin manifest falen.

In dit kader benadrukt de Raad dat het hem niet toekomt om te speculeren over de werkelijke herkomst,

verblijfplaats(en) en achtergrond van verzoekers voor hun komst naar België, over verzoekers’ reële

problemen, netwerk en situatie en over de vraag of zij al dan niet afkomstig zijn uit of kunnen verblijven

in een land of regio waar geen risico op ernstige schade aanwezig is in de zin van artikel 48/5, § 3 van

de Vreemdelingenwet.

De Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat verzoekers zelf menen dat er in Irak geen

zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij een terugkeer naar dit land een reëel

risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken met rolnummers X, X , X en X worden gevoegd.

Artikel 2

De intrekkingen van de status van subsidiaire bescherming worden bevestigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf maart tweeduizend twintig door:

mevr. M. MAES, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN M. MAES


