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nr. 235 968 van 25 mei 2020

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Z. CHIHAOUI

Louis Mettewielaan 9 / 38

1080 BRUSSEL

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 22 augustus 2019 heeft

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

30 juli 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 januari 2020, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 februari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 2 september 2018 aan op het Belgische grondgebied en diende diezelfde dag

een verzoek om internationale bescherming in.

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

trof op 30 juli 2019 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus.

Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas
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U, A.(…) Y.(…), verklaarde de Iraakse nationaliteit te bezitten en van Koerdische origine te zijn. U werd

in 1990 te Qabusiya geboren waar u tevens woonachtig was. In de vroege morgen van 3/08/2014

ontvluchtte u uw dorp omdat IS op het punt stond uw dorp in te nemen. U vluchtte naar Zakho waar u een

week verbleef en doorreisde naar Turkije. Na een kort verblijf in Izmir vestigde u zich in Istanbul waar u

tot maart 2018 verbleef. Hierna reisde u via Griekenland door naar België waar u op 2/09/2018 aankwam

en er een verzoek tot internationale bescherming indiende. Om uw verzoek te ondersteunen legde u

volgende documenten neer: uw identiteitskaart en een kopie van de vluchtelingenkaart van uw vader.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

48/6, § 5 Vw.).

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

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

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

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

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

augustus 2016, § 96).

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

de medewerkingsplicht die op uw schouders rust 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.

Uit uw verklaringen blijkt dat u enkele dorpen in de directe nabijheid van Qabusiya kan opnoemen en

herkennen. Echter blijkt evenzeer dat uw situering ervan niet altijd even accuraat is. Zo gaf u correct aan

dat Hatimiya oostelijk van uw dorp ligt en Sinjar ten noorden. Gevraagd naar Narinjok (Narinjuk) herkende

u het dorp en situeerde dit westelijk van uw dorp voorbij de agglomeratie van Chomis (Domiz). Evenzeer

herkende u Ranbuse en voegde er correct aan toe dat het uit een Oostelijk en een Westelijk deel bestaat

en situeerde dit evenzeer westelijk van uw dorp. Expliciet gevraagd of Narinjuk en Ranbuse in dezelfde

richting (ten opzichte van uw dorp) liggen bevestigde u dit (CGVS p.9, 15). Echter blijkt duidelijk uit

meerdere kaarten dat Narinjuk oostelijk van uw dorp ligt vlak voor Hatimiya (zie blauwe map). Gezien u

uw vee altijd naar Hatimiya bracht is het onaannemeijk dat u Narinjuk, hetgeen op nog geen km van

Hatimiya ligt en u hier wellicht onderweg passeerde, dermate verkeerd situeert (CGVS p.9-10). Evenzeer

opvallend is het gegeven dat u vele gegeven plaatsnamen ook niet wist te herkennen. Hoewel bepaalde

uitspraken kunnen verschillen en bepaalde dorpen niet op elke kaart te zien zijn is uw onwetendheid

niettemin opvallend. Zo waren de plaatsnamen Tal Nawan, Bulaij, Jadallah, Sharul Gharbi, Gabr Hajar,

Ain Ghazal, Hatra en Kurkurkan u volledig onbekend (CGVS p.9-10, 15- 16, zie kaarten blauwe

map). Evenzeer komt het weinig aannemelijk over dat u op een bepaald moment aangeeft 1 keer naar

Rabia te zijn geweest, dit toen u naar Mosul ging . Echter ligt Rabia niet op de weg naar Mosul. Gevraagd

welke districten je tegenkomt om naar Zakho te gaan stelde u hier geen informatie over te hebben

ondanks het feit dat u naar Zakho vluchtte. Gevraagd of je Tel Afar – het district naast Sinjar die je

onvermijdelijk moet kruisen onderweg naar Zakho- tegenkomt onderweg naar Zakho kon u hier niet op

antwoorden (CGVS p.15-16). Echter aangaande de plaatsen die u tegenkwam tijdens uw vlucht geeft u

opmerkelijk genoeg Tel Afar aan hetgeen overigens de enige plaats voorbij Sinjar is die u kon opnoemen

onderweg (naar Zakho) (CGVS p.24). Mogelijks sprak u over Tal Afar hetgeen de hoofdstad is van het

district, maar desgevallend zou het zeer opmerkelijk zijn dat u deze hoofdplaats zou gepasseerd zijn

onderweg naar Zakho gezien dit toen in handen was van IS.

Voorts is uw onwetendheid betreffende prominente figuren in uw regio evenzeer weinig aannemelijk.

Gevraagd wie er voor uw vertrek burgemeester was van Sinjar gaf u aan dat dit Magma Khalil was, al kon

u niet zeggen sinds wanneer hij dit al was. U gaf hieromtrent enkel aan dat hij het tot uw vertrek was. U

wist voorts te zeggen dat hij nadien werd opgevolgd door Mjezer Haji, al kon u de opvolging evenmin

situeren in de tijd (CGVS p.13). Van Dakhil Qassim Hassoun had u nog nooit gehoord (CGVS p.25). Uit

toegevoegde informatie aan het dossier blijkt dat Dakhil Qassim Hassoun zeker in 2009 burgemeester

was van Sinjar. Dat u nog nooit over hem had gehoord is zeer opvallend gezien u toen al 19 jaar was en

u betreffende incidenten die zich in uw streek voordeden zich klaarblijkelijk enkel incidenten uit de periode

2005 – 2010 herinnerde (CGVS p.14). Voorts dient te worden gesteld dat (Myasar) Saleh Haji niet de

burgemeester was van Sinjar stad maar van het district en dit reeds toen u er nog verbleef. Dat hij de

opvolger is van Khalil klopt dus niet. Khalil was overigens volgens de toegevoegde informatie in juni 2019

nog burgemeester van Sinjar stad en niets wijst erop dat dit sindsdien gewijzigd is. De door u gegeven

informatie betreffende de burgemeesters van Sinjar is in al zijn vaagheid nog steeds incorrect is. Voorts

werd u gevraagd wie de gouverneur van Nineva (uw provincie dus) was ten tijde van uw vertrek en u stelde

hierop dit niet te weten, maar voegde eraan toe dat het momenteel Asil Nejefi – u doelde hier wellicht

op Atheel al-Nujaifi die inderdaad gouverneur van Nineveh is geweest (CGVS p.26-27). Echter was dit in

de periode tussen 2009 en 2015 hetgeen uw verklaring totaal onjuist maakt. Nowfal Hammadi, Abdulqadir

en recent Mansour Marid volgden hem overigens op. Gevraagd waar u de naam ‘Nejefi’ gehoord had of
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hoe u op die naam kwam u niet verder dat u zeker was dat hij gouverneur was maar zich niet meer

herinnerde in welke periode. Gevraagd of u zich in Sinjar, Turkije of in Griekenland bevond toen u de

naam hoorde kon u hier niet op antwoorden met als weinig ernstige uitleg dat u iemand bent die vlug

vergeet (CGVS p.27). Dergelijke verklaringen zijn dan ook nefast voor de geloofwaardigheid als zou u uit

Sinjar district afkomstig zijn.

Ook aangaande de veiligheidssituatie voor en na uw vertrek legde u zeer vage verklaringen af die moeilijk

in overeenstemming te brengen zijn met iemand die er zijn hele leven heeft gewoond. Zo gaf u aan dat u

op 3/08/2014 vertrokken was omdat IS op het punt stond uw dorp in te nemen. Echter gevraagd wanneer

Mosul in handen van IS was gevallen gaf u opmerkelijk genoeg aan dat het in de 7de of 8ste maand was.

Gezien u augustus niet uitsloot komt dit neer op enkele dagen voor de inname van uw dorp.

Geconfronteerd met het gegeven dat het wel heel kort voordien geweest moest zijn ontweek u de vraag

en stelde u dat in de loop van juli en augustus de hele regio viel, zij eerst Mosul innamen en dan in uw

richting waarna u vluchtte. Nogmaals gevraagd hoelang voordien Mosul viel , stelde u het niet te weten

en het kon variëren tussen 10 dagen, een maand of 2 maanden (CGVS p.3, 20-21). Dergelijke

verklaringen zijn onaannemelijk gezien het grote belang van de val van Mosul en al zeker voor uw regio

gezien de nabijheid en de verdere opmars nadien in de richting van uw dorp. Uit de toegevoegde

informatie blijkt dat zowel Mosul als Tal Afar al in juni in de handen van IS vielen hetgeen toch enige tijd

voor uw vlucht is. Van iemand die de opmars van IS van dichtbij beleefde en vreesde kan verwacht

worden dat hij goed op de hoogte zou zijn van kantelmomenten zoals de val van Mosul en Tal Afar

hetgeen geenszins uit uw verklaringen blijkt. Dit te meer Sinjar stad na de inname van Tal Afar overstelpt

werd met vluchtelingen zoals uit de bijgevoegde info blijkt. Voorts gevraagd waar de meesten naartoe

vluchtten gaf u aan dat dit Syrië en de Koerdische gebieden was. Hierna werd specifieker gevraagd of er

in de periode van augustus en zelfs nog langer andere plaatsen waren waar men zich poogde te

verschuilen gaf u wederom enkel Syrië en Koerdistan aan. Gevraagd wat de Sinjar Mountains u zegden,

stelde u vaagweg ervan gehoord te hebben met de bijvraag waarom. Het weze duidelijk dat er in augustus

massaal veel mensen zich in de Sinjar Mountains verschuilden voor IS en dit welbekend was waardoor

het weinig aannemelijk is dat u dit niet ‘spontaan’ naar voor brengt en dit enkel bevestigt wanneer

uiteindelijk wordt aangegeven dat velen er zich voor IS hebben verscholen (CGVS p.21).

Uit voorgaande kan besloten worden dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt afkomstig te zijn uit

Qabusiya, Sinjar district. Overigens kan evenzeer getwijfeld worden aan uw jarenlang verblijf in Turkije

gezien u zelfs niet in staat was 1 metrostation in Istanbul op te noemen ondanks een verblijf van ruim 3

jaar in de stad. Daarnaast kon u wel zeggen dat er een luchthaven is in Istanbul en kende u de naam,

namelijk de attaturk luchthaven; echter was u dan weer niet in staat om aan te geven of de grote brug (die

Istanbul in tweeën deelt) al dan niet moest oversteken om naar de luchthaven te gaan (CGVS p.19-20).

Hoewel minder relevant is het tekenend voor uw gebrek aan geloofwaardigheid en uw moedwillige

pogingen om het CGVS te misleiden in zake uw verblijfplaatsen.

In haar schrijven geeft uw raadsman aan dat u aangeeft de tolk voor de helft niet begrepen te hebben en

dit belangrijk is voor bijvoorbeeld de herkenning van plaatsnamen en dergelijke. Hoewel u naar het einde

van het gehoor aangaf de tolk amper te hebben begrepen lijkt dit weinig ernstig. Zo werd u aan het begin

gevraagd of u de tolk goed begreep hetgeen het geval was en werd u duidelijk gezegd niet op vragen te

antwoorden indien u iets niet begreep maar om verduidelijking te vragen. Dat u, wanneer vrij duidelijk

wordt dat u moeite heeft met het beantwoorden van vragen, plots aangeeft de helft niet te hebben

begrepen is weinig ernstig. Hoewel enigszins kan worden aangenomen dat bepaalde namen anders

worden uitgesproken waardoor deze niet volledig duidelijk waren blijk dat u manifest verkeerde

verklaringen aflegde en manifest onwetend was aangaande essentiële zaken en geenszins enig

misverstand aan basis hiervan lag. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat u bepaalde plaatsnamen niet

herkende omwille van de uitspraak of dialect, is dit niet essentieel in bovenstaande motivering en

blijkt duidelijk dat u het overgrote deel van de vragen goed begreep en hierop ondanks de vaagheid of het

incorrecte karakter ervan duidelijke antwoorden kon geven.

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

afkomstig te zijn uit het district Sinjar gelegen in de provincie Nineveh. 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 België in Sinjar heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden

gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt

u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land
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van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter

door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet

bedoelde ernstige bedreiging.

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

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

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

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

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

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

in zo’n regio te vestigen.

Het aantonen van uw plaatsen van eerder verblijf vóór uw komst naar België 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 beschermingstatus 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 EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation van maart 2019,

beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ easo_coi_report_iraq._security_situation_20190312.pd

f of https://www.cgvs.be/nl), 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 dd. 20/06/2019 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 uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan worden

gehecht aan uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of beweerde regio van herkomst in Irak en u zo

evenmin de door u aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De door u neergelegde documenten vermogen niet bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Uw

identiteitskaart kan een indicatie van uw identiteit vormen en eventueel herkomst. Echter toont het op zich

niet aan dat u er gewoond heeft (enkel geregistreerd) en dient bovendien verwezen te worden naar

informatie waaruit blijkt dat er in Irak zeer veel valse identiteitskaarten in omloop zijn waardoor dergelijk

document, rekening houdende met uw weinig geloofwaardige verklaringen met betrekking tot uw

herkomst, onvoldoende is om uw herkomst aan te tonen. De kopie van de vluchtelingenkaart van uw vader

is slechts een kopie die makkelijk te falsifiëren is waardoor de bewijskracht ervan zeer gering is en niet

opweegt tegenover bovenstaande vaststellingen.

C. Conclusie

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

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

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

(…)”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

In een enig middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag voor

de Rechten van de Mens (hierna: het EVRM). Uit de toelichting bij het verzoekschrift leidt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) af dat verzoeker eveneens artikel 48/6, § 3, van de wet van

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) geschonden acht.

Verzoeker houdt in zijn middel een uitgebreid theoretisch betoog gelardeerd met citaten uit de rechtspraak

van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens betreffende het risico op een schending van artikel

3 van het EVRM bij terugkeer en de vereiste van een rigoureus onderzoek. In dit verband benadrukt

verzoeker het recht om gehoord te worden, zoals uiteengezet in de rechtspraak van het Hof van Justitie.

Verzoeker stelt dat het belangrijk is dat hij wordt gehoord in een taal die hij voldoende machtig is.

Naar het oordeel van verzoeker werd het procedurele luik van artikel 3 van het EVRM geschonden omdat

er zich tijdens zijn persoonlijk onderhoud van 20 juni 2019 problemen zouden hebben voorgedaan met de

tolk. Verzoeker verklaart zelf “Kurmanji” te spreken, terwijl de tolk het “Badini” machtig was. Dit zou geleid

hebben tot misverstanden en slecht begrepen vragen op het gehoor, die volgens verzoeker blijken uit het

gehoorverslag, bij uitstek wat de plaatsnamen betreft van dorpen die in de omgeving van Qabusiya liggen.

Verzoeker wijst erop dat zijn raadsman die problemen aankaartte in een vraag tot bijkomend gehoor,

gericht tot de commissaris-generaal op 11 juli 2019. Omdat verzoeker meent dat zijn recht om gehoord te

worden werd uitgehold, vraagt hij de Raad om de beslissing te vernietigen om een nieuw gehoor te

organiseren met een tolk die het dialect van verzoeker machtig is.

Vervolgens stelt verzoeker dat onvoldoende rekening werd gehouden met zijn persoonlijk profiel. De

vragen die aan hem gericht werden door de commissaris-generaal, zo oppert verzoeker, hielden te weinig
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rekening met zijn kwetsbaar profiel van ongeletterde herder die nauwelijks scholing heeft genoten omdat

hem onder andere vragen zouden zijn gesteld over burgemeesters, provinciegouverneurs en hun

ambtsperiodes. Verzoeker stelt dat hij geen toegang had tot televisie of radio en niet is gaan stemmen

waardoor het aannemelijk is dat zijn kennis van politici beperkt is en hij hierover geen details kent. Op

grond van het document van het UNHCR ‘Beyond Proof’ stelt verzoeker dat er rekening dient te worden

gehouden met de scholingsgraad van verzoekers om internationale bescherming. Voorts merkt verzoeker

op dat hem voornamelijk vragen werden gesteld over Sinjar om zijn regio van herkomst te bepalen terwijl

hij aangeeft daar slechts tweemaal te zijn geweest en dit niet relevant is om te bepalen of verzoeker al

dan niet afkomstig is uit het dorp Qabusiye. Het gegeven dat verzoeker via Rabia naar Mosul zou zijn

gereisd, is volgens hem perfect plausibel omdat hij was meegereisd met een vriend die taxichauffeur van

beroep was en hij wellicht om veiligheidsredenen een omweg nam en via de N1 Freeway van Rabia naar

Mosul reisde.

Tevens stelt verzoeker dat er onvoldoende onderzoek werd verricht naar de door hem neergelegde

documenten, in het bijzonder zijn identiteitskaart en de kopie van de vluchtelingenkaart van zijn vader, die

zijn herkomst aantonen, en het gegeven dat zijn vader thans in een vluchtelingenkamp te Zakho verblijft.

De documenten worden volgens verzoeker in de bestreden beslissing met een wel zeer summiere

motivering van de hand gedaan, zo meent hij. De commissaris-generaal kan volgens hem de neergelegde

documenten niet zomaar negeren omwille van de ongeloofwaardigheid van zijn eerdere verklaringen,

waarbij verzoeker citeert uit de arresten M.A. en Singh.

Tenslotte bespreekt verzoeker de mensenrechten- en veiligheidssituatie in de provincie Nineveh, waarbij

hij verwijst naar rapporten van het UNHCR, van de ‘Danish Immigration Service’ en van EASO. Verzoeker

besluit uit de rapporten dat de veiligheidssituatie in zijn regio van herkomst nog steeds onstabiel is. Hierbij

wijst verzoeker op de adviezen van het UNHCR en de IOM om personen niet gedwongen terug te sturen

naar bepaalde gebieden in Irak. Verzoeker merkt ook op dat de bestreden beslissing niets vermeldt over

de door hem geuite vrees voor de al Hashd-al-Shaabi te vrezen en verwijst daartoe naar een artikel uit

september 2017 over die militie.

Verzoeker vraagt de Raad om hem de vluchtelingenstatus toe te kennen, in ondergeschikte orde de

subsidiaire bescherming, minstens de bestreden beslissing te willen vernietigen voor verder onderzoek.

2.2. Nieuwe gegevens

2.2.1. Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker notities van het gehoor, een mail met opmerkingen daarover

van zijn raadsman, een artikel over de geografische spreiding van de taal Kurmanji, een wegenkaart van

Irak en een kopie van de Iraakse identiteitskaart van verzoeker die hij bij zijn asielaanvraag neerlegde

(Verzoekschrift, bijlagen 3-7).

2.2.2. Op 4 september 2019 legde de verwerende partij een verweernota neer met daaraan twee bijlagen

gehecht: een Wikipedia-artikel over de Koerdische talen in het algemeen en een Wikipedia-artikel over

het Kurmanji in het bijzonder (Nota met opmerkingen, bijlagen 1 en 2).

2.3. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over volheid van

rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig

wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als

administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is

de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de

kritiek van de verzoekende partij daarop.

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

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

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

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

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

tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten
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bevelen, kan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal op grond van artikel 39/2, §1, tweede

lid, 2°, van de vreemdelingenwet vernietigen.

2.4. De bewijslast

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

vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1,

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

worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

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

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

in artikel 48/6, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen. Hij moet

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

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

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

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

alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze instanties ervoor te

zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene situatie in het land van

oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende detaillering en

specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

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

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.5. Beoordeling
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2.5.1. In de bestreden beslissing wordt in de eerste plaats gesteld dat er in hoofde van verzoeker geen

bijzondere procedurele noden kunnen worden vastgesteld.

Vervolgens vestigt de commissaris-generaal de aandacht op het feit dat de bewijslast, wat de ‘persoonlijke

omstandigheden’ betreft, op de schouders van de verzoeker rust. De commissaris-generaal is van oordeel

dat verzoeker niet heeft voldaan aan de op hem rustende samenwerkingsplicht door niet de correcte

toedracht te vertellen over zijn verblijfplaatsen voor zijn vertrek naar België. Zo acht de commissaris-

generaal het ongeloofwaardig dat verzoeker woonachtig was in het district Sinjar in de provincie Nineveh,

gezien hij daartoe elementaire geografische bagage ontbeert, alsook kennis van belangrijke

gebeurtenissen aldaar, kennis van belangrijke figuren in zijn dorp en district én noties van de

veiligheidssituatie in de regio voor en na zijn vertrek. De commissaris-generaal acht het tevens

ongeloofwaardig dat verzoeker van 2014 tot 2018 in Istanbul zou hebben verbleven, alvorens van daaruit

naar België te reizen, gezien hij evenmin over die stad basale geografische kennis kan laten blijken.

Door toedoen van de ongeloofwaardigheid van zijn voorgehouden regio van herkomst, zo besluit de

commissaris-generaal, kan evenmin geloof worden gehecht aan verzoekers asielrelaas dat er

onlosmakelijk mee verbonden is, waardoor geen vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4, §2, a) en b), van de vreemdelingenwet kan worden verleend. Bovendien komt verzoeker

luidens de bestreden beslissing evenmin in aanmerking komen voor de subsidiaire bescherming, zoals

bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van de vreemdelingenwet, omdat het belangrijk is de regio van herkomst

te kunnen bepalen, hetgeen in verzoekers geval niet mogelijk is.

Betreffende de neergelegde identiteitskaart stelt de commissaris-generaal dat dit document enkel een

indicatie kan zijn van zijn identiteit en herkomst, maar niet dat het document niet aantoont dat hij in het

district Sinjar zou hebben gewoond tot aan zijn vertrek uit Irak in 2014. Daarenboven zou luidens

informatie van de commissaris-generaal, toegevoegd aan het administratief dossier, identiteitskaarten

makkelijk in vervalste vorm bekomen kunnen worden in Irak.

2.5.2. Met betrekking tot zijn behoefte aan internationale bescherming verklaarde verzoeker het volgende:

“Ik vrees in mijn regio gedood te worden door de militie Hashd al Shaabi”, (…) “Want zij verbieden de

Koerden terug te keren naar hun dorpen” (AD stuk 14, Vragenlijst CGVS, 17 oktober 2018, vraag 5). De

vrees jegens al Hashd al Shaabi wordt door verzoeker geenszins gekoppeld aan een persoonlijke ervaring

of zijn profiel en blijkt enkel gelinkt zijn aan zijn Koerdische etnische origine. Verzoeker verklaarde

dienaangaande: “Ik heb geen specifieke problemen met mensen. Tijdens mijn verblijf in Turkije vernam ik

dat mijn dorp nu ingenomen is door de militie Al Hashd Al Shaabi” (Ibid.). Op grond van het devolutief

karakter van het beroep stelt de Raad vast dat de in zeer algemene bewoordingen geuite en ongestaafde

vrees voor de sjiitische milities niet van aard is om anno 2020 in hoofde van verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aannemelijk te achten. De verwijzing naar

informatie over de gewelddadigheid van de sjiitische milities in het verzoekschrift doet hieraan geen

afbreuk.

2.5.3. Verzoeker poneert in zijn enig middel in de eerste plaats dat het procedurele luik van artikel 3 van

het EVRM en artikel 48/6, §3, van de vreemdelingenwet zouden zijn geschonden omdat hij niet in zijn

eigen taal zou zijn gehoord.

De Raad merkt hierbij alvast op dat de bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel omvat en dat

de bevoegdheid van de commissaris-generaal beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet. Daarnaast

kan noch uit artikel 3 van het EVRM, noch uit artikel 48/6, §3, van de vreemdelingenwet een recht worden

afgeleid om in de eigen taal te worden gehoord, waardoor dit middelonderdeel juridische grondslag mist.

Bovendien blijkt uit het administratief dossier dat het middelonderdeel ook feitelijke grondslag ontbeert.

Bij het indienen van zijn verzoek om internationale bescherming verklaarde verzoeker uitdrukkelijk de

bijstand te wensen van een tolk die de taal “Badini” beheerst (AD, stuk 16, bijlage 26, 5 september 2018).

Toen zijn eventuele bijzondere procedurele noden werden bevraagd, maakte verzoeker geen enkele

opmerking over de taal waarin hij zou worden gehoord (AD, stuk 13, Vragenlijst “Bijzondere procedurele

noden” DVZ, 17 oktober 2018). Bij het afleggen van zijn verklaring kreeg verzoeker de bijstand van een

tolk “Badini” en bevestigde hij het volgende: “Ik beheers deze taal voldoende om de problemen die geleid

hebben tot mijn vlucht te verwoorden en hierover vragen te beantwoorden” (AD, stuk 15, Verklaring

betreffende de procedure, 17 oktober 2018). Ook ter gelegenheid van het opmaken van de vragenlijst
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voor het Commissariaat-generaal werd aan verzoeker gevraagd of hij de tolk “Badini” goed begrepen had,

waarop hij uitdrukkelijk bevestigend antwoordde (AD, stuk 14, Vragenlijst CGVS, 23 mei 2019, vraag 5).

Pas in fine van zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal stelde verzoeker dat hij “meer

dan de helft van de vragen niet kon verstaan” door een probleem met het dialect (AD, stuk 4, notities van

het persoonlijk onderhoud, 20 juni 2019, p. 30). Uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat er

inderdaad sporadisch misverstanden opdoken, zoals over het woord ‘sprinkhaan’ (Ibid., p. 7), maar

verzoekers stelling dat hij de tolk “voor de helft niet begreep” vindt geen steun in deze notities. De ontstane

misverstanden lijken evenwel eerder toe te schrijven aan verzoekers onwetendheid en aan

gehoorproblemen (AD, stuk 14, Vragenlijst CGVS, vraag 8) dan aan het dialect van de tolk.

Bijkomend merkt de Raad op dat verzoeker zelf nooit heeft meegedeeld welk (sub-)dialect uit de

Koerdische taalfamilie hij dan wel als ‘zijn eigen taal’ bestempelt. In het verzoekschrift wordt weliswaar

gesteld dat verzoeker “enkel en alleen de Kurdische taal machtig is, en meer bepaald het subdialect

‘Kurmanji’”. Uit de informatie die door de verwerende partij bij haar nota met opmerkingen werd gevoegd,

blijkt evenwel dat “Kurmanji” de benaming is van de noordelijke groep binnen de drie grote taalgroepen

van de Koerdische taalfamilie, naast Sorani (de centrale groep) en Pehlewani (de zuidelijke groep) (Nota

met opmerkingen, bijlage 1, Kurdish Languages). “Badini” is op zijn beurt een subdialect van het

“Kurmanji” die specifiek in Iraaks Koerdistan wordt gesproken (Nota met opmerkingen, bijlage 2,

Kurmanji). In weerwil van verzoekers beweringen in zijn middel worden varianten van het “Kurmanji” niet

enkel in Noord-Irak gesproken, maar in een zeer uitgestrekt gebied dat verschillende landen beslaat, met

name Turkije, Syrië en Irak (Ibid.). Terloops merkt de Raad op dat de stelling van verzoeker in het schrijven

van zijn raadsman van 11 juli 2019, dat de dialecten van de verschillende taalgroepen “not mutually

intelligible” zijn, niet betekent dat sprekers van (sub-)dialecten binnen eenzelfde taalgroep elkaar niet

zouden kunnen begrijpen (AD, stuk 11, Documenten, brief advocaat, 11 juli 2019; Verzoekschrift, bijlage

4). Er kan trouwens niet worden ingezien hoe tegemoet zou moeten worden gekomen aan de wens van

verzoeker om opnieuw gehoord te worden omdat zijn dialect wezenlijk zou verschillen van het “Badini”,

zonder dat wordt verhelderd in welk ander (sub-)dialect van het “Kurmanji” verzoeker zich uitdrukt en/of

gehoord zou willen worden. Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een landkaart met de verspreiding van

de Koerdische (sub-)dialecten in Irak toe (Verzoekschrift, bijlage 5), maar deze kaart laat niet toe te

concluderen dat de variant van het Koerdisch die de tolk gebruikte in hoofde van verzoeker tot

misverstanden aanleiding zou geven. De Raad stipt ook aan dat verzoeker de gelegenheid onbenut liet

om ter terechtzitting in persoon te verschijnen om met behulp van de aanwezige tolk te bepalen welk (sub-

)dialect van het “Kurmanji” hij als ‘zijn eigen taal’ beschouwt om op die manier eventuele misverstanden

uit te klaren.

Uit wat voorafgaat dient te worden geconcludeerd dat verzoeker niet heeft aangetoond dat zijn recht om

gehoord te worden met de voeten zou zijn getreden. Het eerste middelonderdeel mist bijgevolg elke

grondslag.

2.5.4. In een tweede middelonderdeel oppert verzoeker dat er bij het stellen van de vragen onvoldoende

rekening zou zijn gehouden met zijn profiel van ongeletterde herder die nauwelijks scholing heeft genoten.

De Raad merkt evenwel op dat van verzoekers om internationale bescherming mag verwacht worden,

zelfs wanneer ze slechts over een lage scholingsgraad beschikken, dat ze op elementaire kennisvragen

kunnen antwoorden (RvS, 27 januari 2004, nr. 127.477). Zelfs van personen met een geringe opleiding

mag verwacht worden dat zij omtrent belangrijke feiten in hun leven, die de essentie uitmaken van hun

verzoek om internationale bescherming, voldoende coherente en duidelijke informatie kunnen geven (RvS

27 april 2000, nr. 86.933).

De Raad stelt op basis van het administratief dossier vast dat verzoeker bij zijn inschrijving verklaarde in

Sinjar geboren te zijn (AD, stuk 15, Inschrijving van de asielaanvrager, 5 september 2018). Op 17 oktober

2018 corrigeerde verzoeker zijn geboorteplaats naar Qabusiya (AD, stuk 14, Verklaring DVZ, 17 oktober

2018, persoonsgegevens). Verzoeker beweerde in Qabusiya te hebben gewoond vanaf zijn geboorte tot

aan zijn vertrek op 3 augustus 2014 (Ibid.). Uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat de

protection officer aan verzoeker eenvoudige vragen stelde over zijn scholing en de landbouwactiviteiten

van zijn vader (AD, stuk 4, notities van het persoonlijk onderhoud, 20 juni 2019, p. 3-9). Verzoeker

verklaarde dat hij na het tweede leerjaar basisschool zijn vader heeft geholpen in de landbouw en als

herder had gewerkt (Ibid.). In dit verband stelde verzoeker zelf dat hij de dieren van zijn dorp Qabusiya

naar een weiland bracht dat in Hatimiya lag (Ibid., p. 8-9). Op basis van verzoekers activiteiten als herder

mag redelijkerwijs worden verondersteld dat hij goed op de hoogte is van de namen en de situering van

de dorpen en nederzettingen die in de onmiddellijke omgeving van zijn dorp liggen. De commissaris-
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generaal stelde echter op basis van de antwoorden van verzoeker het volgende vast: “Echter blijkt

evenzeer dat uw situering ervan niet altijd even accuraat is. Zo gaf u correct aan dat Hatimiya oostelijk van

uw dorp ligt en Sinjar ten noorden. Gevraagd naar Narinjok (Narinjuk) herkende u het dorp en situeerde

dit westelijk van uw dorp voorbij de agglomeratie van Chomis (Domiz). Evenzeer herkende u Ranbuse en

voegde er correct aan toe dat het uit een Oostelijk en een Westelijk deel bestaat en situeerde dit evenzeer

westelijk van uw dorp. Expliciet gevraagd of Narinjuk en Ranbuse in dezelfde richting (ten opzichte van

uw dorp) liggen bevestigde u dit (CGVS p.9, 15). Echter blijkt duidelijk uit meerdere kaarten dat Narinjuk

oostelijk van uw dorp ligt vlak voor Hatimiya (zie blauwe map). Gezien u uw vee altijd naar Hatimiya bracht

is het onaannemeijk dat u Narinjuk, hetgeen op nog geen km van Hatimiya ligt en u hier wellicht onderweg

passeerde, dermate verkeerd situeert (CGVS p.9-10). Evenzeer opvallend is het gegeven dat u vele

gegeven plaatsnamen ook niet wist te herkennen. Hoewel bepaalde uitspraken kunnen verschillen en

bepaalde dorpen niet op elke kaart te zien zijn is uw onwetendheid niettemin opvallend. Zo waren de

plaatsnamen Tal Nawan, Bulaij, Jadallah, Sharul Gharbi, Gabr Hajar, Ain Ghazal, Hatra en Kurkurkan u

volledig onbekend (CGVS p.9-10, 15- 16, zie kaarten blauwe map).” Op basis van de kaarten die aan het

administratief dossier werden toegevoegd (AD, stuk 12, Landeninformatie, kaarten), dient inderdaad te

worden besloten dat verzoeker er niet in geslaagd is een deugdelijk beeld te schetsen van de dorpen die

in de onmiddellijke nabijheid van zijn dorp liggen en waarvan, precies omwille van zijn profiel als herder,

een degelijke, praktijkgerichte geografische kennis mag worden verwacht. In weerwil van verzoekers

beweringen blijken de antwoorden van verzoeker op vragen die rekening houden met zijn beperkte

scholing en zijn landbouwactiviteiten geenszins te overtuigen.

Vervolgens merkt de Raad op dat de summiere kennis van verzoeker over de stad Sinjar in de beslissing

niet werd gebruikt om zijn herkomst uit Qabusiya in twijfel te trekken. De Raad stelt vast dat verzoeker

zelf bevestigde dat hij in de stad Sinjar was geweest (AD, stuk 4, notities van het persoonlijk onderhoud,

20 juni 2019, p. 10), waardoor het niet verbazingwekkend is dat de protection officer hem enkele vragen

stelt over deze stad. Verzoeker legde echter weinig bruikbare verklaringen af over de landmarks in de

stad Sinjar, maar deze werden blijkbaar niet relevant geacht om verzoekers herkomst uit Qabusiya in

twijfel te trekken. De commissaris-generaal acht het wel opmerkelijk dat verzoeker verklaarde dat hij één

keer in Rabia geweest was toen hij naar Mosul ging en dat hij zich niet kon herinneren of hij Tel Afar was

gepasseerd toen hij naar Zakho ging (Ibid., p. 16). In zijn middel tracht verzoeker a posteriori te

verantwoorden waarom hij vanuit Qabusiya via het pal noordelijk gelegen Rabia naar het westelijk gelegen

Mosul zou zijn gereisd, maar er kan niet worden ingezien waarom hij bij het persoonlijk onderhoud niet

onmiddellijk de reden kon geven voor deze grote omweg.

Uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat verzoeker een beperkt aantal vragen werd gesteld

over prominente figuren uit zijn regio van herkomst, onder andere over de burgemeester van de stad

Sinjar en de provinciegouverneur van de provincie Nineveh, waarvan verzoeker beweert afkomstig te zijn

(AD, stuk 4, notities van het persoonlijk onderhoud, 20 juni 2019, p. 13; p. 25-27). De Raad merkt op dat

deze vragen zeker niet het leeuwendeel uitmaken van het persoonlijk onderhoud. In de bestreden

beslissing wordt het vooral bevreemdend geacht dat verzoeker geen informatie kan meedelen over Dakhil

Qassim Hassoun, die burgemeester was van de stad Sinjar in 2009, toen hij beweerdelijk in de regio

verbleef (Ibid., p. 26; AD, stuk 12, Landeninformatie, Suicide bombings in iraq kill more than 20) terwijl hij

als antwoord op de vraag wie vóór zijn vertrek burgemeester was, Magma Khalil als naam opgaf. Magma

Khalil bleek echter anno 2019 burgemeester van Sinjar te zijn (AD, stuk 12, Sinjar mayor says submitted

plan to ensure return of displaced Iraqis). Verzoeker beweerde bovendien dat Magma Khalil nadien werd

opgevolgd door Maysar Saleh Haji, die echter de districtsburgemeester was in de tijd dat verzoeker er

nog wel zou hebben verbleven. De Raad stelt vast dat verzoeker geen duidelijk beeld kon schetsen van

de prominente figuren gedurende de tijd dat hij in de regio Sinjar zou hebben verbleven.

De Raad stipt bijkomend aan dat verzoeker weinig doorleefde verklaringen aflegde over de

veiligheidssituatie in de regio onmiddellijk voor zijn vertrek. Verzoeker blijkt in staat een aantal incidenten

op te sommen die zich in het district Sinjar voordeden in de periode 2005-2010 (AD, stuk 4, notities van

het persoonlijk onderhoud, p. 14), maar over de gebeurtenissen ten tijde van zijn vertrek legde verzoeker

bijzonder vage verklaringen af. Zo wist verzoeker niet te verduidelijken wanneer Mosul precies in handen

van IS was gevallen en situeerde hij dit in juli of augustus 2014 (Ibid., p. 21), terwijl de val van Mosul reeds

in juni 2014 was gevallen (AD, stuk 12, Landeninformatie, Nineveh Governorate). Verzoeker stelde dat IS

eerst Mosul veroverd had en dan “in onze richting” kwam (AD, stuk 4, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 21). Toen werd gevraagd waarheen de mensen vluchtten, beweerde verzoeker dat er een

deel naar Syrië en een deel naar de Koerdische regio was gevlucht (Ibid.), maar hij liet de duizenden

vluchtelingen onvermeld die zich in augustus 2014 hadden verschanst in de Sinjar Mountains ten noorden

van de stad (AD, stuk 12, Landeninformatie, Peshmerga rescues 10,000 Yazidis trapped in Sinjar Mount).
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De verklaringen van verzoeker lijken erop te wijzen dat hij niet in de regio Sinjar verbleef in de periode die

aan zijn vertrek uit zijn land van herkomst voorafging.

Uit het geheel van zijn vaststellingen kon de commissaris-generaal, rekening houdend met het profiel van

verzoeker, rechtsgeldig concluderen dat hij onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt in de periode die aan

zijn vertrek voorafgaat in het dorp Qabusiya in het district Sinjar in de provincie Nineveh te hebben

verbleven. De Raad wenst bovendien te benadrukken dat de motivering van de bestreden beslissing als

geheel moet worden gelezen en niet als een samenstelling van componenten die elk op zich een

beslissing kunnen dragen. Het is immers het geheel van de vastgestelde tegenstrijdigheden en

onwetendheden op grond waarvan de commissaris-generaal oordeelde dat de geloofwaardigheid van het

asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9 december 2005, nr. 138.319).

2.5.5. Artikel 48/6, §1, eerste en tweede lid, van de vreemdelingenwet bepaalt dat het aan de verzoeker

om internationale bescherming toekomt om “alle documentatie of stukken in zijn bezit met betrekking tot

zijn 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 hij

een verzoek om internationale bescherming indient” neer te leggen en hieromtrent deugdelijke

verklaringen af te leggen.

Verzoeker heeft geen enkel overtuigend bewijsstuk aangeleverd van zijn verblijf in het district Sinjar in de

periode die zijn vertrek uit Irak voorafgaat. Ter ondersteuning van zijn persoonsgegevens heeft verzoeker

enkel zijn Iraakse identiteitskaart neergelegd en een vluchtelingenkaart van zijn vader (AD, stuk 11,

Documenten). De nationaliteit en de identiteit van verzoeker worden niet betwist, maar de neergelegde

identiteitsdocumenten vormen geen bewijs van het feit dat hij wel degelijk in Sinjar zou hebben verbleven

ten tijde van de machtsovername door IS in 2014. De vluchtelingenkaart van zijn vader toont aan dat deze

blijkbaar als vluchteling in de Koerdische Autonome Regio verblijft, maar dit stuk houdt geen enkele

indicatie in betreffende de whereabouts van verzoeker voor zijn vertrek uit zijn land van herkomst. De

commissaris-generaal kon dan ook rechtsgeldig concluderen dat het stuk “op zich niet aan dat u

er gewoond heeft (enkel geregistreerd)”. Bovendien blijkt uit de informatie die aan het administratief

dossier werd toegevoegd dat tot de helft van de Iraakse identiteitsdocumenten die circuleren vals zijn (AD,

stuk 12, Landeninformatie, Landinfo, Iraq: Travel documents and other identity documents, 16 december

2015), waardoor de bewijswaarde van dit document uiterst gering is. Verzoeker kan niet worden

bijgetreden waar hij stelt dat dit document slechts met een zeer summiere motivering van de hand wordt

gedaan. Bovendien levert verzoeker geen bijkomende bewijsstukken aan die een ander licht werpen op

zijn plaatsen van eerder verblijf.

2.5.6. Aangezien verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt in welke regio hij voor zijn vertrek uit zijn land

van herkomst, blijft de commissaris-generaal en de Raad in het ongewisse welke regio in Irak als relevante

regio van herkomst dient te worden beschouwd in functie waarvan zijn nood aan internationale

bescherming dient te worden beoordeeld. Verzoeker haalt in zijn middel landeninformatie aan over de

volatiele veiligheidssituatie in bepaalde regio’s in Irak, in het bijzonder in de provincie Nineveh, maar hij

maakt niet concreet aannemelijk dat deze provincie in hoofde van verzoeker als relevante regio van

herkomst kan worden beschouwd.

Verzoeker heeft bijgevolg geen gegronde vrees voor vervolging aannemelijk gemaakt en evenmin

aangetoond dat er in zijnen hoofde sprake zou zijn van een reëel risico op ernstige schade.

2.5.7. Louter ten overvloede stelt de Raad vast dat verzoeker, die de Iraakse nationaliteit heeft en als

Koerd geboren is uit Koerdische ouders (AD, stuk 14, Verklaring DVZ, 17 oktober 2018,

persoonsgegevens) zich bij terugkeer naar zijn land van herkomst, desgevallend in de gebieden zou

kunnen vestigen die onder de controle staan van de Koerdische Regionale Autoriteit en hun ordediensten,

namelijk de provincies Erbil, Dohuk en Suleymaniyah en Halabja. Uit de objectieve informatie waar de

bestreden beslissing naar verwijst, namelijk EASO COI ‘Security situation Iraq’ van 12 maart 2019, blijkt

dat sjiitische milities niet actief zijn in de gebieden die onder controle staan van de Koerdische Regionale

Autoriteiten, gezien die beschikken over hun eigen instellingen en militaire, politionele en juridische

apparaat, zodat verzoeker in de Koerdische Autonome Regio geen vrees hoeft te koesteren voor deze

milities. Verder wordt gesteld dat het in deze regio relatief stabiel is en bevat de landeninformatie geen

aanwijzing van een risico op reële schade voor burgers als gevolg van willekeurig oorlogsgeweld (EASO

COI ‘Security situation Iraq’, 12 maart 2019, ‘Kurdish Region of Iraq, p. 148 en volgende).
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Verzoeker brengt in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming geen vrees voor vervolging

aan jegens de Koerdische Regionale Autoriteit, noch enige vrees jegens de federale autoriteit van Irak

zelf. Zo antwoordde hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken geen lid te zijn van enige organisatie en slechts

een ongeletterde herder te zijn. Hij zou evenmin ooit gearresteerd geweest zijn of veroordeeld door enige

rechtbank en verklaarde “geen specifieke problemen te hebben met mensen” (AD stuk 14, Vragenlijst

CGVS, 17 oktober 2018). Van verzoeker kan verder de vereiste zelfredzaamheid worden veronderstelt

om zich te vestigen in het Koerdische gebied van zijn land van herkomst en zich daar onder de

bescherming te stellen van de Koerdische Regionale Autoriteit, gezien hij een gezonde jonge man is die

vanuit Irak naar België is gereisd en naar eigen zeggen in staat was om 2.500 USD te betalen voor zijn

reis van Turkije naar Griekenland en nog eens 6.500 voor zijn reis van Griekenland naar België (AD, stuk

14, Verklaring DVZ, 17 oktober 2018, reisroute), waardoor het niet onredelijk lijkt dat hij zich in geval van

terugkeer in de Koerdische Autonome Regio zou vestigen.

2.5.8. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 3 van het EVRM, noch van artikel 48/6

van de vreemdelingenwet

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

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

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

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

genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig mei tweeduizend twintig door:

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

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN


