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 nr. 115 692 van 13 december 2013 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 12 augustus 2013 heeft 

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

12 juli 2013. 

 

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 23 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

17 oktober 2013. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. BARBIEUX loco advocaat B. 

SOENEN en van attaché P. WALRAET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

Volgens uw verklaringen bezit u de Iraakse nationaliteit en bent u op 16 november 1981 geboren 

in Shaab, Bagdad. U bent een soenniet van Arabische origine. Op 4 maart 2007 trad u toe tot 

de toenmalige Nationale Politie (NP), de huidige Federale Politie (FP). Na een basisopleiding van 45 

dagen werd u ingedeeld bij Firqa 1, Liwa 2, Fouch 1, Seriyat 1 van de NP. Deze eenheid stond beter 

bekend als Liwa el Thieb of de Wolf brigade. Bij deze eenheid diende u controleposten te bemannen in 

Saydiya. In oktober 2007 werd u overgeplaatst naar het Agentschap voor Informatie en Nationaal 

onderzoek, de inlichtingendienst van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Tot eind 2008 werkte u als 

bewaker van de gebouwen van de dienst in Rusafa. In oktober 2008 raakte u echter gewond bij een 

aanslag in Zafraniya. Na twee maanden revalidatie werd u overgeplaatst naar de Afdeling Ziekenhuizen 
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van de inlichtingendienst waar u informatie diende te verzamelen over de slachtoffers van aanslagen. In 

2011 werd u overgeplaatst naar de afdeling Sector Adhamiya. Bij deze afdeling diende u informatie 

te verzamelen, verdachte personen en lokaties te observeren, demonstraties bij te wonen, toezicht 

te houden op de veiligheidsdiensten, assistentie te verlenen bij arrestaties en de veiligheid verzekeren 

bij religieuze feesten. In november 2011 verkreeg u via uw vaste informant, (A.M.) (ex-lid van 

Mehdi leger) inlichtingen over een lid van Asa’ib Ahl al-Haq (AAH), (A.H.) (roepnaam (A.B.)). Deze man 

was een leider van een cel van AAH. U (codenummer 56 bij de inlichtingendienst) schreef een rapport 

en gaf de info door aan de analyse-eenheid. Op vrijdag 2 december 2011 ontving u een dreigbrief. U 

brengt uw familieleden weg naar de schoonfamilie van uw broer en duikt onder bij een oom in Haifa 

street. U probeert uw informant te bellen maar zijn telefoon is afgesloten. De volgende dag gaat u naar 

uw werk en lichtte u uw verantwoordelijke in. U had die dag permanentie en bleef op het bureau. Die 

dag wordt u gebeld en opnieuw bedreigd. U probeert opnieuw uw informant te contacteren, krijgt 

zijn broer aan de lijn die vertelt dat (A.M.) naar Noord-Irak is gegaan en de volgende dag 

zou terugkomen. U haalt de simkaart uit uw telefoon. De volgende dag gaat u naar het politiebureau 

om aangifte te doen. Op 8 december 2011 vertrekt u samen met een collega uit het bureau. Op de 

snelweg ter hoogte van el Setmilla krijgt u in de gaten dat jullie achtervolgd worden. Jullie worden 

beschoten vanuit de auto toen jullie een controlepost naderden. U schoot terug , de belagers reden 

door. De mensen van de controlepost kwamen naar u toe en dachten dat jullie de daders waren. U en 

uw collega toonden uw badges en konden beschikken. U probeert uw informant opnieuw te bellen en 

steekt uw oude sim kaart opnieuw in uw GSM. Bij het opstarten van de telefoon ontvangt u een oude 

SMS waarin staat dat uw belagers weten waar u werkte en woonde en dat u hetzelfde lot zou 

ondergaan als (A.M.). U belt naar de broer van (A.M.) en verneemt dat die vermist is. De volgende 

dag verneemt u van de broer dat (A.M.) in el Qanat werd vermoord door twee kogels in het hoofd. Tot 

12 december 2011 blijft u bij uw oom in Haifa street. Op die dag reist u naar Dohuk waar u tot 

21  december verbleef. U reist van daaruit verder naar Turkije en vertrekt op 28 december richting 

België waar u op 4 januari 2012 aankomt en asiel aanvraagt.  

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende originele documenten voor: uw identiteitskaart, 

uw nationaliteitsbewijs, uw militair boekje, uw badge van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 

uw certificaat van uw basisopleiding bij het politiecollege, uw diploma van het instituut voor 

administratie, het rapport over de aanslag in 2008 waarbij u gewond raakte en een rapport betreffende 

de dreigementen aan uw adres. Tevens legt u kopies voor van uw aanstellings -en overplaatsingsbrief, 

een voedselrantsoenkaart en de woonstkaart van uw echtgenote.  

 

B. Motivering 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat uw profiel als lid van de Federale politie en van 

de inlichtingendienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (het Agentschap voor Informatie 

en Nationaal Onderzoek) door de Commissaris-generaal niet in twijfel wordt getrokken en dus 

als geloofwaardig wordt beoordeeld. U legt hierover immers coherente en gedetailleerde verklaringen af 

die gepaard gaan met het voorleggen van bewijsstukken omtrent uw functie. Gezien de 

huidige veiligheidssituatie in Irak waarbij leden van veiligheidsdiensten aanzien kunnen worden als een 

risico profiel, kan in uw hoofde een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de 

Vluchtelingenconventie allerminst worden uitgesloten.  

Niettegenstaande het bestaan in uw hoofde van deze mogelijks terechte vrees voor vervolging dient 

in het kader van onderzoek naar uw asielmotieven te worden nagegaan of u niet valt onder de in artikel 

1, par. F (a) van de Vluchtelingenconventie en artikel 55/2 van de wet van 15 december 1980 

vermelde uitsluitingsgrond. Volgens artikel 1, paragraaf F, lid a van het verdrag van Genève van 28 juli 

1951 zijn de bepalingen van het verdrag immers niet van toepassing op een persoon ten aanzien van 

wie er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat hij een misdrijf tegen de menselijkheid heeft 

begaan, zoals omschreven in artikel 7 van het Statuut inzake het Internationale Strafhof. Dit artikel 

bepaalt dat onder misdaad tegen de menselijkheid één van de volgende handelingen verstaan wordt, 

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

een burgerbevolking, met kennis van de aanval:"... (a) moord; (b) uitroeiing; (c) slavernij; (d) deportatie 

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

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

(g) verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, 

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

van een identificeerbare groep of collectiviteit op politieke, raciale gronden of gronden betreffende 

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

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

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

waarover het Hof rechtsmacht heeft; (i) gedwongen verdwijningen; (j) apartheid; (k) andere 
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onmenselijke handelingen van vergelijkbare aard waardoor opzettelijk ernstig lijden of ernstig lichamelijk 

letsel of schade aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt veroorzaakt. ".  

De uitsluitingsclausule betreft niet enkel directe daders van dergelijke misdrijven, maar 

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

enkele omstandigheid hen van hun individuele verantwoordelijkheid vrijstelt. Medeplichtigheid (cfr. Art 

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

door iemand anders -, dat de persoon in kwestie hierbij een materiële bijdrage heeft geleverd, met 

een onmiddellijk effect op het misdrijf en dat hij de bedoeling had dat het misdrijf gepleegd werd.  

Welnu, uit uw verklaringen blijkt dat u van 2007 tot eind 2011 werkzaam bent geweest voor 

verschillende diensten en afdelingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die zich schuldig 

hebben gemaakt aan zulke misdrijven tegen de menselijkheid. Deze praktijken worden beschreven in 

diverse rapporten en publicaties. Zelf verklaart u over de Wolfbrigade, de brigade waar u voor werkte, 

dat ze een zeer slechte reputatie had. Ze viseerden de soennitische burgerbevolking en maakten zich 

schuldig aan folteringen en willekeurige arrestaties (CGVS II, p.9). Uit uw verklaringen over het 

Agentschap voor Informatie en Nationaal Onderzoek blijkt dan weer dat u ervan op de hoogte was dat 

er in de gevangenissen van uw Agentschap gefolterd werd. Tijdens ondervragingen zouden leden van 

de antiterrorisme eenheid van het Agentschap foltertechnieken gebruiken om bekentenissen los te 

krijgen. Inlichtingen en informatie verkregen door het Agentschap werden in bepaalde periodes gebruikt 

om lijsten op te stellen van mensen die vermoord, verdreven of gearresteerd moesten worden. 

Verder werden leden van het Agentschap volgens uw verklaringen ingezet bij onwettelijke arrestaties en 

het intimideren en molesteren van demonstranten tegen het huidige regime (CGVS II, p.3, 4, 15, 16, 

17,  21). Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat deze handelingen werden gepleegd als onderdeel van 

een stelselmatige en wijdverbreide aanval tegen een deel van de Iraakse burgerbevolking en dat u 

hiervan op de hoogte was.  

Zo verklaart u dat de commandotroepen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar u deel 

van uitmaakte als lid van de Wolfbrigade, vele soennieten vermoordden en dat de meeste opdrachten 

die ze uitvoerden gericht waren tegen soennieten. U getuigt herhaaldelijk dat het hoofdzakelijk 

soennieten waren die gearresteerd en gefolterd werden. U verklaart zelfs letterlijk dat, toen u daar was, 

u nooit gezien hebt dat er een sjiiet werd gearresteerd. Ook de gevangenispopulatie bestond voor het 

grootste gedeelte uit soennieten. Verder bevestigt u de berichten dat soennieten hun gewonden niet 

naar bepaalde ziekenhuizen durfde brengen omdat ze daar vermoord zouden worden door leden van 

milities die de macht hadden binnen uw dienst (CGVS II, p.7, 9, 11, 12).  

Gezien het feit dat u bijna vijf jaar lang werkzaam bent geweest binnen deze diensten en in 

acht genomen dat u, blijkens uw verklaringen, op de hoogte was van de wantoestanden die zich binnen 

deze diensten afspeelden kan dan ook niet worden uitgesloten dat u mogelijk een 

(mede)verantwoordelijke rol speelde in het begaan of faciliteren van deze misdrijven.  

Uit uw verklaringen blijkt daarenboven dat u rechtstreeks betrokken bent geweest bij 

meerdere arrestaties. U verklaart dat u persoonlijk betrokken was bij de arrestatie van 15 tot 25 

personen (CGVS II, p.20, 21). U beschrijft ondermeer uw persoonlijke rol bij de recente arrestatiegolf 

van Baathisten. Deze massale arrestaties kregen overigens uitgebreide media-aandacht. Uit uw 

verklaringen blijkt dat u volledig op de hoogte was van het feit dat deze arrestaties onwettelijk waren. U 

verklaart dat vele personen werden opgepakt zonder enige beschuldigende informatie. Zo beschrijft u 

ondermeer dat zelfs jongeren die geboren waren in 1994-1995 en onmogelijk actief konden geweest zijn 

binnen de Baathpartij, werden gearresteerd en naar de gevangenis werden overgebracht. U verklaart 

verder dat mensen die weigerden mee te werken zonder pardon gearresteerd zouden worden nadat ze 

eerst geslagen werden. Aanvankelijk minimaliseert u uw persoonlijke rol bij deze arrestaties. U 

doet uitschijnen dat u en uw collega’s enkel toezicht dienden te houden bij de arrestaties. Later blijkt 

echter dat uw Agentschap verantwoordelijk was voor de arrestaties en dat uw persoonlijke rol eruit 

bestond de identiteit van de verdachte te controleren en na te gaan of deze persoon op de lijst van te 

arresteren personen voorkwam. De Baathisten werden nadat ze naar de gevangenis van jullie 

agentschap werden vervoerd zonder verder onderzoek overgebracht naar de grote Tasfirat gevangenis 

in Shaab. ‘Gewone’ arrestanten werden dan weer vastgehouden en ondervraagd in de gevangenis van 

het Agentschap zelf. Een gevangenis waar volgens uw eigen verklaringen gefolterd werd (CGVSII, p.4, 

18, 19, 21).  

Verder wordt duidelijk dat er verscheidene arrestaties plaatsvonden op basis van informatie die u 

had vergaard. Hoewel u uitdrukkelijk verklaart dat u nooit zelf valse informatie heeft doorgespeeld wordt 

uit uw verklaringen duidelijk dat de informatie die u verzamelde wel degelijk werd gebruikt om op basis 

van valse beschuldigingen personen te arresteren. Hoewel u verklaart dat u zich zelf niet inliet met 

zulke corrupte handelingen legt u enkele verklaringen af die het vermoeden doen ontstaan dat u 

weldegelijk betrokken was bij zulke wantoestanden. Zo wordt u gevraagd of u dan mensen hebt 

gearresteerd die vals beschuldigd werden. Ditmaal antwoordt u: ”nee, ik heb altijd geprobeerd om ander 
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werk te vinden, maar de laatste tijd had ik geen andere keuze en verplichtten ze mij om die informatie te 

verzamelen en te checken, meestal werden mensen gearresteerd die zogezegd gewerkt hadden tegen 

de staat, de oppositiepartijen bedoel ik, bij ons waren de diensten corrupt, allemaal, ik moest de info 

checken en doorsturen maar ik wist niet wie de persoon precies was” (CGVS II, p.23).  

Voorts wordt u op een gegeven moment gevraagd of u tijdens uw carrière nooit genoodzaakt 

bent geweest om soennieten verkeerd te behandelen. U antwoordt hierop: ”ik heb altijd mijn best 

gedaan om dat soort werk niet te doen,…, als ik voelde dat de beschuldigingen correct waren dan was 

het ok, maar meestal waren het valse beschuldigingen” (CGVS II, 23) .  

Er mag worden geconcludeerd dat door dit soort verklaringen op zijn minst het vermoeden ontstaat dat 

u wel degelijk zelf ook persoonlijk betrokken bent geweest bij het valselijk beschuldigen of 

het mishandelen van bepaalde geviseerde personen.  

Uit uw verklaringen kan hoe dan ook worden afgeleid dat u volledig op de hoogte was van het feit 

dat door uw medewerking bij arrestaties en door de informatie die u verzamelde, arrestanten 

werden blootgesteld aan praktijken die onder schendingen van de mensenrechten kunnen 

worden gecatalogeerd.  

Op basis van uw verklaringen en rekening houdend met de beschikbare informatie over de 

huidige Iraakse veiligheids – en inlichtingendiensten, moet dan ook worden geconcludeerd dat er 

ernstige  aanwijzingen zijn dat u bewust hebt deelgenomen aan, of medeverantwoordelijk bent voor 

misdrijven tegen de menselijkheid zoals bepaald in artikel 7 van het Statuut van Rome inzake het 

Internationaal Strafgerechtshof van 17 juli 1998. Hoewel u geen hoge positie in de hiërarchie van de 

inlichtingendienst innam, kan niet anders dan besloten worden dat u zich door uw concrete activiteiten 

medeschuldig heeft gemaakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten van Iraakse burgers. 

Door uw rechtstreekse deelname aan arrestaties van een twintigtal burgers die er, volgens uw eigen 

verklaringen vaak onterecht, van werden beschuldigd tegen het huidige Iraakse regime te zijn, 

faciliteerde en leverde u een substantiële bijdrage tot de mishandeling van een aanzienlijk aantal 

burgers.  

Bovendien dient te worden opgemerkt dat u vrijwillig en in volle bewustzijn toetrad tot de 

Iraakse veiligheidsdiensten. U verklaart dat u bij uw rekrutering zelfs bewust verzweeg dat u soenniet 

was omdat u op de hoogte was van het feit dat de Iraakse veiligheidsdiensten van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken betrokken waren bij het sektarisch geweld (CGVS I, p.9) (CGVS II, p.6, 23). U 

beweert verder wel dat u uw werk voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken haatte maar dat u geen 

keuze had. Het blijkt echter dat u uw functie bleef uitoefenen uit eigenbelang. U had immers het geld 

nodig had en er zou geen ander werk voorhanden zijn geweest (CGVS II, p.7, 9, 22). Uw verklaring dat 

u weigerde om deel te nemen aan het neerslaan van de betogingen en dat u hiervoor een week gestraft 

werd alsook uw bewering dat u geen promotie wenste te maken omdat u niet van plan was om lang voor 

de veiligheidsdiensten te werken, pleiten u allerminst vrij (CGVS II, p.17, 23).  

Om bovenvermelde redenen dient u ter worden uitgesloten van bescherming onder 

de Vluchtelingenconventie in de zin van art.1, par. F (a) van de Conventie van Genève en dient u 

met toepassing van artikel 55/4 (a) van de Vreemdelingenwet tevens te worden uitgesloten van 

de subsidiaire beschermingsstatus.  

Niettegenstaande u dient te worden uitgesloten van bescherming onder de 

Vluchtelingenconventie overeenkomstig artikel 1, F (a), meent de Commissaris-generaal evenwel dat in 

de huidige omstandigheden het niet aangewezen is dat u gedwongen zou worden teruggeleid naar uw 

land van herkomst, en waar volgens uw verklaring, uw leven , uw fysieke integriteit of uw vrijheid in 

gevaar zou verkeren.  

De documenten die u voorlegt bevestigen uw verklaringen maar kunnen bovenstaande appreciatie 

niet wijzigen.  

 

C. Conclusie  

Steunend op artikel 57/6, eerste lid, 5° van de Vreemdelingenwet meen ik dat u uitgesloten dient 

te worden van bescherming onder de Vluchtelingenconventie alsook van bescherming onder de 

subsidiaire beschermingsstatus.” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Verzoeker voert de schending aan van artikel 1, F, (a) van de Conventie van Genève, artikel 48/3, 

48/4 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), de materiële 

motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel.  

 



  

 

 

RvV  X - Pagina 5 

Vooreerst merkt hij op dat artikel 1, F van de Vluchtelingenconventie restrictief moet worden toegepast, 

zoals ook wordt benadrukt door UNHCR in het Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for 

Determining Refugee Status. Het CGVS interpreteert de uitsluitingsclausule volgens verzoeker te ruim. 

 

Verzoeker benadrukt eerst twee tot drie maanden in de Wolfbrigade te hebben gewerkt als gewoon 

politieman. Nadien stapte hij over naar de dienst Informatie en Nationaal onderzoek. Zijn eerste 

opdracht was een bewakingsopdracht. Nadien moest hij naar Al-Zafaraneia gaan om de militie op te 

sporen die er mensen vermoordt. De opdracht was enkel observatie. Verzoeker geraakte gewond door 

een aanslag. Vervolgens werkte hij bij de dienst ziekenhuizen “als bewaker om het personeel en zieke 

mensen te beschermen tegen milities, aangezien in deze periode sommige ziekenhuizen werden 

gebruikt als basis voor een aantal milities”. Verzoeker was in deze functie nooit betrokken bij 

onmenselijke behandelingen en was nooit op de hoogte van de in de bestreden beslissing vermelde 

wantoestanden. Hij stelde enkel daden ter bescherming van de burgers tegen terroristen en milities, was 

nooit betrokken bij arrestaties of onderzoek. De laatste werkplek van verzoeker was bij de afdeling 

Informatie van Al Adameia. Hij zag daar de wantoestanden, werd verplicht betrokken bij arrestaties en 

zag naderhand dat de meesten onschuldig waren. Wanneer hij hiervan kennis kreeg, besliste hij om niet 

meer mee te werken, hetgeen hem een straf van zeven dagen opleverde. Dit toont aan dat hij zijn taak 

beschouwd als zijnde ten dienste van de mensen. Verzoeker benadrukt dat zijn tewerkstelling niet 

rechtstreeks leidde tot onterechte arrestaties of foltering en citeert in deze een passage uit het 

gehoorverslag. Hij gaf slechts informatie door en deze werd gefilterd door de directie in Rusafa en de 

rechter. Deze besliste uiteindelijk om al dan niet te arresteren. Het is niet omdat verzoeker op de hoogte 

is van de folteringen in de Iraakse gevangenissen dat hij medeplichtig is aan misdrijven tegen de 

menselijkheid. Het ter goeder trouw informatie verzamelen met het oog op het arresteren van terroristen 

en het beschermen van de burgers kan niet worden beschouwd als het leveren van een materiële 

bijdrage aan zulk misdrijf.  

 

Bovendien is vereist dat deze materiële bijdrage wordt geleverd met een onmiddellijk effect op het 

misdrijf en dat verzoeker de bedoeling had dat dit misdrijf werd gepleegd. Het intentionele element is 

daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Verzoeker had nooit de intentie om een bijdrage te leveren tot 

onterechte arrestaties en folterpraktijken. Bij de arrestaties van Baathisten was zijn rol te verwaarlozen. 

Hij kreeg de opdracht de personen te identificeren en misdroeg zich nooit tegen arrestanten. Verzoeker 

citeert een passage uit het gehoorverslag van het CGVS. Hij stelt voorts dat de informatie over de 

gearresteerden niet van zijn dienst kwam en dat hij niet kon verifiëren of deze al dan niet onterecht 

werden gearresteerd.  

 

Verzoeker herhaalt dat hij slechts wilde bijdragen tot de veiligheid in Bagdad en dat hij, toen hij na vele 

jaren dienst op de hoogte kwam van de wantoestanden, zijn taken niet kon weigeren en geen ontslag 

kon nemen. Dit zou voor hem nadelige en zelfs dodelijke gevolgen hebben. Doordat hij reeds zolang in 

het systeem zat, werd hij van dit systeem slachtoffer en werden van hem zaken verwacht die hij eigenlijk 

niet wilde doen. Verzoeker haalt een passage aan uit het gehoorverslag van het CGVS waaruit blijkt dat 

het niet lukte om ander werk te vinden, dat hij geen promotie maakte omdat hij dat niet wilde, dat hij niet 

van plan was om er lang te werken, dat hij het moeilijk had met zijn werk en dit soort werk niet wilde 

doen en dat hij de laatste tijd geen andere keuze had en werd verplicht de informatie te verzamelen en 

te checken. Verzoeker moest zijn bevelen uitvoeren of zou zelf problemen krijgen. Bij het gebrek aan 

het vinden van ander werk zou een ontslag verdacht zijn zodat hij, gelet op de corruptie, mogelijk bij een 

volgende golf arrestanten zou zijn. Verzoeker benadrukt nogmaals dat hij met goede intenties toetrad tot 

de politiediensten, dat hij na vele jaren onmogelijk zijn functie kon verlaten en dat dit een gevaar zou 

betekenen voor hem en zijn familie. Tevens benadrukt hij dat hij zelf soenniet is.  

 

Zich steunend op het voorgaande, concludeert verzoeker dat het toepassen van de uitsluitingsclausule 

in casu te verregaande gevolgen heeft die niet in verhouding zijn met zijn rol en ingesteldheid. 

 

Aldus voldoet verzoeker aan de voorwaarden van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en moest 

minstens subsidiaire bescherming worden verleend op basis van artikel 48/4.  

 

Verzoeker betoogt in dit kader dat de situatie in Bagdad onveilig is en voldoet aan de criteria zoals 

bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Ter staving verwijst hij naar een selectie 

persartikels en naar het reisadvies dat de Belgische overheid uitvaardigde voor Belgische burgers. 

Verzoeker stelt dat in de eerste zeven maanden van 2013 reeds meer dan 3000 doden te betreuren 

waren en voert aan dat het aangewezen is dat het CGVS deze cijfers ter beschikking stelt zodat kan 

worden nagegaan of het risico op ernstige schade reëel is. Het CGVS “dient dan ook dit dodencijfer met 
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betrekking tot de stad Bagdad voor te leggen” na vernietiging door de Raad met het oog op het 

voorleggen van deze cijfers en bijkomend onderzoek.    

 

2.2.1. Verweerder betwist het door verzoeker aangevoerde feitenrelaas niet en oordeelt in de bestreden 

beslissing dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in de zin van het Verdrag van 

Genève van 28 juli 1951 op basis van de volgende overwegingen: “Vooreerst dient te worden 

vastgesteld dat uw profiel als lid van de Federale politie en van de inlichtingendienst van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken (het Agentschap voor Informatie en Nationaal Onderzoek) door de 

Commissaris-generaal niet in twijfel wordt getrokken en dus als geloofwaardig wordt beoordeeld. U legt 

hierover immers coherente en gedetailleerde verklaringen af die gepaard gaan met het voorleggen van 

bewijsstukken omtrent uw functie. Gezien de huidige veiligheidssituatie in Irak waarbij leden van 

veiligheidsdiensten aanzien kunnen worden als een risico profiel, kan in uw hoofde een gegronde vrees 

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie allerminst worden uitgesloten.” 

 

Ter terechtzitting ondervraagd overeenkomstig artikel 14 van het PR RvV, bevestigt verweerder 

andermaal dat in hoofde van verzoeker dient te worden besloten tot het bestaan van een ernstige en 

gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. 

 

De Raad ontwaart in het dossier geen gegevens die leiden tot een andere oordeelsvorming. Aldus dient 

te worden besloten dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 

van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. 

 

2.2.2. Daar waar verweerder vervolgens overgaat tot de toetsing van verzoekers asielmotieven en 

verklaringen aan artikel 1, F van voormeld verdrag en artikel 55/2 van de vreemdelingenwet en 

concludeert dat hij overeenkomstig voormelde artikelen en artikel 55/4 (a) van de vreemdelingenwet 

dient te worden uitgesloten van zowel de bescherming onder het Verdrag van Genève als de subsidiaire 

bescherming, dient te worden opgemerkt dat, opdat een persoon zou vallen onder de in voormelde 

artikelen bepaalde uitsluitingsgronden, er ernstige redenen moeten zijn om te veronderstellen dat deze 

persoon een misdrijf tegen de menselijkheid heeft begaan of hieraan medeplichtig is.  

 

Tevens dient te worden opgemerkt dat, zoals verzoeker met recht opmerkt, artikel 1, F van het Verdrag 

van Genève van 28 juli 1951, gelet op de verregaande gevolgen die een uitsluiting met zich meebrengt 

en zoals eveneens wordt beklemtoond door UNHCR, op een restrictieve wijze moet worden toegepast.  

 

In casu is het bestaan van ernstige redenen om in hoofde van verzoeker te veronderstellen dat hij 

verantwoordelijk is voor het plegen of mede plegen van misdrijven tegen de menselijkheid niet 

aangetoond. Vooreerst blijkt dit uit de weinig affirmatieve en hypothetische bewoordingen van de 

bestreden beslissing, daar waar ten aanzien van verzoeker wordt gesteld dat “niet (kan) worden 

uitgesloten dat u mogelijk een (mede)verantwoordelijke rol speelde in het begaan of faciliteren van deze 

misdrijven”.  

 

Waar in de bestreden beslissing voorts wordt verwezen naar verzoekers lidmaatschap van de 

Wolfbrigade en de praktijken van deze brigade, dient te worden vastgesteld dat verzoekers activiteiten 

binnen deze brigade, zoals hij terecht aanvoert in onderhavig verzoekschrift en reeds bij het CGVS 

verklaarde, zich beperkten tot het gedurende een drietal maanden en als gewone politieman bemannen 

van een controlepost in 2007 om de wijk veiliger te maken, alsmede dat uit zijn verklaringen nergens 

kan worden afgeleid dat hij daarbij betrokken zou zijn geweest bij de wanpraktijken waarvoor de brigade 

bekend stond (administratief dossier, stuk 9, p.8-10; stuk 12, p.8).  

 

In zoverre wordt verwezen naar zijn betrokkenheid bij de arrestatie van vijftien tot twintig personen in het 

kader van de arrestatiegolf van Baathisten in 2011 dient te worden vastgesteld dat uit verzoekers 

verklaringen niet kan worden afgeleid dat (een aantal van) deze personen zouden zijn gefolterd. Hij gaf 

aan dat zijn dienst verscheidene gevangenissen had en waar uit zijn verklaringen blijkt dat de dienst 

terrorismebestrijding, die deel uitmaakte van zijn agentschap, zich bezondigde aan folteringen, blijkt 

hieruit niet dat personen die door hem werden gearresteerd aan deze dienst werden overgedragen 

(administratief dossier, stuk 9, p.3-4; 19-21). Dient daarenboven te worden opgemerkt dat op basis van 

de informatie in het dossier evenmin kan worden besloten dat deze personen zouden zijn gefolterd. Uit 

de toegevoegde landeninformatie blijkt immers dat, hoewel er arrestanten waren die werden gefolterd, 

er tevens andere waren die na een aantal uren of dagen werden vrijgelaten zonder slecht te zijn 

behandeld (administratief dossier, stuk 23: landeninformatie).  
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Waar in de bestreden beslissing op basis van een selectieve lezing van bepaalde verklaringen van 

verzoeker voor het overige het vermoeden wordt geuit dat hij betrokken zou zijn geweest bij de 

wantoestand van het op basis van valse beschuldigingen arresteren of mishandelen van bepaalde 

geviseerde personen, dient te worden opgemerkt dat dergelijk vermoeden in casu onvoldoende is om te 

besluiten tot het bestaan van ernstige redenen in hoger vermelde zin.  

 

Gelet op het voorgaande en mede in acht genomen dat verzoeker blijkens de in de bestreden beslissing 

aangehaalde verklaringen (i) nooit promotie maakte omdat hij dit niet wilde, omdat hij niet van plan was 

om lang voor zijn dienst te blijven werken en omdat hij steeds op zoek was naar ander werk; (ii) 

gedurende een week werd gestraft en werd aangehouden wegens de weigering te gehoorzamen aan de 

opdracht om deel te nemen aan het gewelddadig neerslaan van een betoging op 10 juni, dient te 

worden besloten dat er geen ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat hij een misdrijf tegen de 

menselijkheid heeft begaan of hieraan medeplichtig is. Aldus valt hij niet onder de toepassing van artikel 

1, F van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 55/2 en 55/4 van de vreemdelingenwet.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

De vluchtelingenstatus van de verzoekende partij wordt erkend. 

 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien december tweeduizend dertien door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN W. MULS 

 


