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nr. 128 505 van 2 september 2014

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 25 maart 2014 heeft

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

28 februari 2014.

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 22 april 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. JANSSENS loco advocaat S.

MICHOLT en van attaché S. BOTTU, 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 3 december 1975 geboren

in Karbala. U verklaart dat u een soenniet bent van Arabische origine. Op 29 september 2012 begon u

als ingenieur te werken voor de firma Anwar al-Araji. De aannemer van deze firma was sayyid (R.a.-

A.). Deze man had nauwe banden met de sjiitische Sadr groepering en haar militie, het Mehdi leger. De

neef van sayyid (R.) was sayyid (B.a.-A.), lid van het Iraakse parlement voor het politieke bureau van de

Sadr groepering. De gewone arbeiders van de firma bestonden voor het grootste deel uit

aanhangers van de Sadr groepering. U werkte als ingenieur mee aan een wegenproject in Karbala. Als
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onderdeel van dit project werden bovengrondse elektriciteitskabels ondergronds geplaatst. Op 15 juli

2013 zag u dat de goedgekeurde elektriciteitskabels met kranen op vrachtwagens werden geladen en

vervangen door andere elektriciteitskabels. U vond dit verdacht en meldde dit aan de verantwoordelijke

ingenieur elektriciteit, (N.), die was aangesteld door de provinciale overheid die opdrachtgever was van

het project. U vertelde hem niet wat u had gezien maar raadde hem aan de kabels opnieuw te

controleren. (N.) ging op zijn beurt eerst naar sayyid (R.) en meldde hem dat hij de kabels opnieuw ging

laten controleren door een labo. Diezelfde dag werden de werken met de elektriciteitskabels stilgelegd.

Op 21 juli 2013 werd sayyid (R.) gearresteerd door de provinciale veiligheidsdiensten en werd het

project stilgelegd door de ‘Instantie voor de ontwikkeling van de regio’s’, die het project financierde. Op

23 juli 2013 werd u meegenomen door werknemers van het bedrijf, waaronder onderaannemer sayyid

(H.), een actief lid van de Sadr groepering op lokaal niveau. U werd naar de Muhajer moskee gebracht.

Daar werd u ondervraagd over de hele kwestie met de kabels en onder druk gezet door de sjeikh van

de moskee en sayyid (H.). U werd later overgebracht naar het politiekantoor van de al-Hussayn

wijk. Daar werd u opgesloten. De volgende dag sprak sayyid (H.) u aan door het luik van de deur.

Hij bedreigde u en zei u dat u de oorzaak van het probleem was en dat u het probleem van sayyid

(R.) moest oplossen. De volgende dag werd u vrijgelaten door de politie. U ging meteen naar huis en

vertrok samen met uw gezin naar het huis van een vriend in Aburuwaye in het landbouwgebied rond

Karbala. Op 10 augustus 2013 liet u uw gezin achter en reisde u met het openbaar vervoer naar Erbil.

Tijdens uw verblijf in Aburuwaye zouden mensen van de Sadr groepering bij uw huis langs gekomen zijn

op zoek naar u. Op 5 september 2013 reisde u per vliegtuig van Erbil naar Istanbul. Daar verbleef u vier

tot vijf dagen alvorens u naar België reisde. U kwam in België aan op 16 september 2013. De

volgende ochtend vroeg u in België asiel aan.

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

en nationaliteitsbewijs, uw woonstkaart, uw huwelijksakte, uittreksels van het burgerregister van uzelf en

uw gezin, een badge van het Ministerie van elektriciteit en een attest van uw universiteit. Tevens legt

u kopies voor van de identiteitskaarten en nationaliteitsbewijzen van uw echtgenote en uw kinderen,

van uw contract bij de ‘Anwar al-Aaragy Company’, van het contract van dit bedrijf met de overheid , van

de offerte van deze firma voor dit project en twee getuigenissen van uw broer en uw buurman over de

leden van de Sadr groepering die na uw vertrek naar u op zoek kwamen bij uw huis.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent aannemelijk te maken dat u

daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dient te

koesteren of dat u een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming.

Allereerst blijft het hoogst onduidelijk waarom enkel u precies persoonlijk belaagd werd omwille van

de zaak van de elektriciteitskabels aangezien er andere personen betrokken waren bij de zaak die een

veel grotere verantwoordelijkheid droegen voor het ontbinden van het contract tussen de overheid en

uw firma en voor de arrestatie van (R.). U zou enkel hebben gezien dat er kabels werden verwisseld en

u zou enkel aan de bevoegde ingenieur (N.) hebben gemeld dat hij de kabels opnieuw

moest onderzoeken. Het was dan ook (N.) die dit persoonlijk meldde aan (R.), de kabels opnieuw

liet controleren door een labo en zodoende er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat het project werd

stilgelegd en dat (R.) werd gearresteerd. Er kan dan ook gesteld worden dat (N.) de

hoofdverantwoordelijke is voor de problemen die (R.) kende en niet u. Vreemd genoeg verklaart u dat

(N.) geen problemen heeft gekend. Wat de volledige naam is van (N.), die toch een centrale figuur is in

het door u aangehaalde probleem, weet u bovendien vreemd genoeg ook niet (CGVS, p.10, 11, 16,

20).

Wat er precies aan de nieuwe kabels scheelde kunt u evenmin zeggen. Het betreft hier nochtans

de essentie in de corruptiezaak die u volgens uw verklaringen ontdekt heeft en waardoor u in de

problemen kwam. U stelt dat u dit niet kunt weten aangezien u geen gespecialiseerde ingenieur was.

Gezien uw betrokkenheid bij dit project, uw technische profiel als ingenieur en de vaststelling dat de

door u ontdekte corruptie draaide rond minderwaardige elektriciteitskabels mag er toch worden

verondersteld dat u in staat bent om op zijn minst enkele verschillen qua technische specificaties of qua

kostprijs tussen de oorspronkelijke kabels en de minderwaardige kabels kunt aangeven. Dit kunt u

echter niet (CGVS, p.11, 12, 18).

Los van het feit dat het hoogst onduidelijk blijft wat u, gezien uw geringe verantwoordelijkheid in heel

de kwestie, precies kon doen aan de problemen van sayyid (R.) legt u onsamenhangende en

afwijkende verklaringen af over wat uw belagers nu precies van u verwachtten. Zo verklaart u initieel dat

(H.) u door de deur van uw cel aansprak waarbij hij u bedreigde en zei dat u de oorzaak was van het

probleem en dat u het probleem van sayyid (R.) diende op te lossen. U verklaart dat hij verder niets zei

(CGVS, p.15). Even later bevestigt u deze verklaring en stelt u bijkomend dat u enkel vermoedt dat ze

wilden dat u zei dat u zelf de kabels zou hebben verwisseld (CGVS, p.17). Wanneer u uiteindelijk wordt



RvV X - Pagina 3

gevraagd wat u in uw positie eigenlijk had kunnen veranderen aan heel de zaak wijzigt u uw

verklaringen. U beweert nu dat (H.) u letterlijk had gezegd dat u diende te bekennen dat u de kabels had

vervangen en dat u dan aangeklaagd zou worden. Gewezen op uw afwijkende verklaringen, wijt u dit

aan het feit dat de dossierbehandelaar u niet liet uitspreken en dat de tolk het misschien niet juist

vertaald heeft (CGVS, p.20, 21). Uit het gehoorverslag blijkt echter duidelijk dat u uw verklaringen

weldegelijk wijzigt.

Over het uiteindelijke lot van (R.) blijft u voorts uitermate vaag en legt u opnieuw onsamenhangende

en afwijkende verklaringen af. U stelt dat hij op 21 juli 2013 werd gearresteerd en dat hij tot uw vertrek

uit Irak vast werd gehouden. Of hij nu nog wordt vastgehouden weet u niet terwijl dit toch van groot

belang mag worden geacht gezien uw voorgehouden problemen. Verder stelt u aanvankelijk dat u niet

op de hoogte bent van het feit of er een rechtszaak bezig is tegen (R.). U beweert wel dat dit zeker het

geval moet zijn aangezien hij gearresteerd werd maar duidelijkheid kunt u hierover vervolgens

niet verschaffen. Gezien het belang dat dit kan hebben voor uw problemen wordt u uiteindelijk gevraagd

of er nu een rechtszaak bezig is of niet. U verklaart nu plots expliciet dat er weldegelijk een rechtszaak

aan de gang is tegen (R.). Vervolgens blijkt echter dat u niet weet bij welke rechtbank deze zaak

behandeld wordt. Gevraagd of (R.) dan werd veroordeeld of niet, antwoordt u eerst naast de kwestie dat

hij tot uw vertrek vast werd gehouden. Vervolgens verklaart u dat u denkt dat hij niet werd veroordeeld

om daarna expliciet te verklaren dat hij niet werd veroordeeld. Uiteindelijk geeft u toe dat u niets weet

over heel deze zaak wat gezien het belang dat dit heeft voor uw voorgehouden persoonlijke problemen

hoogst bevreemdend genoemd mag worden (CGVS, p.18, 19). Later past u uw verklaringen

bovendien opnieuw aan en beweert u dat de rechtszaak tegen (R.) werd gehouden in de enige

rechtbank van de provincie Karbala. Of de rechtszaak nog bezig is kunt u daarna niet zeggen. U zou dit

wel aan uw broers hebben gevraagd maar niemand zou van iets weten. Of u zelf werd aangeklaagd

weet u, ondanks het feit dat u herhaaldelijk verklaart dat uw vermeende belagers u zouden

beschuldigen en aanklagen, bovendien niet (CGVS, p.22).

Vervolgens moet er worden vastgesteld dat u geen enkel feitelijk bewijs kunt voorleggen van

de corruptiezaak die u zou ontdekt hebben. Gezien het hier om een overheidsproject ging ter waarde

van 2 miljard Iraakse dinar (circa 1 250 670 Euro) mag er toch worden verwacht dat er op zijn minst in

de lokale media melding werd gemaakt van deze zaak. Hiermee geconfronteerd stelt u

aanvankelijk expliciet dat er geen bericht in de media verscheen omdat deze zich enkel zou bezig

houden met grote zaken zoals moorden en explosies en dat dit slechts één van de duizenden

corruptiezaken zou zijn die voorkomt. Nogmaals gewezen op het feit dat het toch zeer vreemd is dat er

hierover zelfs geen klein bericht in de media verscheen, voegt u eraan toe dat de media bovendien zelf

gemanipuleerd wordt (CGVS, p.16, 17). Aangezien het hier echter een zaak betrof over corruptie in een

overheidsproject van 2 miljard Iraakse dinar waarbij een familielid van een zeer belangrijk Iraaks

parlementslid betrokken is - de neef van (R.), (B.a.-A.) is immers leider van de met de Sadristen

geaffilieerde Ahrar fractie in het Iraakse parlement, voorzitter en lid van enkele belangrijke comités

binnen het Iraakse parlement en bovendien zelf verdachte in een nog veel groter corruptiezaak rond de

Iraakse Centrale Bank – kan er bezwaarlijk worden gesteld dat de Iraakse media deze zaak niet

belangrijk zouden achten. Dat er niet over bericht werd omdat de Iraakse media gemanipuleerd worden,

kan niet overtuigen, temeer daar berichten over corruptie door (B.a.-A.) zelf wel in de media

verschenen. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat ook de Dawa partij van premier Maliki betrokken

partij is als provinciale overheid van Karbala. Bijgevolg mag er worden verwacht dat deze partij haar

mediakanalen zou inschakelen om over deze zaak te berichten (CGVS, p.9).Tot slot moet er nog

worden gewezen op de vage verklaringen die u aflegt over voorgehouden gebeurtenissen die zich na

uw vertrek uit Karbala zouden hebben afgespeeld en die er op zouden wijzen dat u geviseerd werd. U

claimt dat mensen van Mehdi nog herhaaldelijk naar u op zoek zouden zijn geweest na uw vertrek.

Gevraagd naar details over deze voorgehouden zoektocht naar u, verwijst u echter steeds maar weer

naar de getuigenissen van uw broer en uw buurman die u voorlegt. Zelf kunt u echter niet zeggen

wanneer deze mensen naar u op zoek kwamen. U weet alleen te vertellen dat dit de eerste keer

gebeurde in de periode dat u in Irak was ondergedoken. U weet zelfs niet wanneer dit de laatste keer

gebeurd zou zijn. Dit is des te meer opmerkelijk daar dit alles volgens u duidelijk staat aangegeven in de

schriftelijke getuigenissen van uw broer en uw buurman (CGVS, p.5-8). Er mag dan ook worden

verwacht dat u hierover zelf spontane en gedetailleerde kunt afleggen. Dat is hier niet het geval.

Gezien bovenstaande vaststellingen moet er worden vastgesteld dat er geen geloof kan worden

gehecht aan uw bewering dat u in Irak een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie dient te koesteren. Bijgevolg kan de vluchtelingenstatus u niet

worden toegekend.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan

de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende
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gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in

voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt weliswaar dat

de veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat

de actuele toename in geweld- en terreurdaden geconcentreerd is in een aantal Centraal-

Iraakse provincies, waarbij vooral de Iraakse grootsteden worden getroffen. Daarenboven blijkt

het geweldsniveau en de impact van het geweld regionaal erg verschillend te zijn. Deze sterk

regionale verschillende typeren het conflict in Irak. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden

gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het

gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Irak, dient

in casu de veiligheidssituatie in de Kerbala te worden beoordeeld.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan

uw administratief dossier) blijkt dat de Zuid-Iraakse provincies in mindere mate getroffen worden door

de toename van geweld. Zowel in Basra, als in de heilige steden Kerbala en Najaf deden zich in 2013

een beperkt aantal aanslagen voor, waarbij het aantal burgerdoden beperkt is gebleven. Ook in Babil

vond een gering aantal grootschalige aanslagen plaats, waarvan de impact en frequentie beduidend

lager is dan het geweld dat in Bagdad plaatsvindt. Niettegenstaande enkele aanslagen in Kut en

Nasseriyah was de veiligheidssituatie in de provincies Wassit, Qadisiya, Misan, Thi-Qar en al-Muthanna

in de periode januari-augustus 2013 betrekkelijk stabiel. Het aantal burgerslachtoffers is er beperkt

gebleven.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien

hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers in de zuidelijke provincies thans geen reëel risico bestaat om het

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Zuid-Irak aldus

geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegt kunnen bovenstaande niet wijzigen. Afgezien van de kopies van

de getuigenissen van uw broer en uw buurman zijn de documenten die u voorlegt louter een

aanwijzing voor uw identiteit, herkomst, familiale situatie, opleidingsniveau en beroepswerkzaamheden.

Geen van deze documenten doet echter uitspraak over de door u ingeroepen vluchtmotieven. De

getuigenissen die u voorlegt hebben niet alleen een gesolliciteerd karakter, maar zijn ook afkomstig van

personen die een directe band hebben met u en betreffen geen officiële documenten zodat de

bewijswaarde van deze getuigenissen wel zeer beperkt is. Gezien uw vage verklaringen betreffende de

voorgehouden gebeurtenissen die in de getuigenissen zouden worden beschreven en de bovenstaande

vaststellingen met betrekking tot uw gehele asielrelaas volstaan ze dan ook niet als bewijs dat u in Irak

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dient te koesteren of dat u

er een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

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

2.1.1. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de schending van artikel 48/3 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), artikel 1, A van het Vluchtelingenverdrag van Genève

van 1951, artikel 27 van het KB tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (PR CGVS) en de materiële

motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering”.

Hij citeert de elementen uit de vluchtelingendefinitie zoals vervat in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 en past deze elementen toe op zijn relaas en situatie.

Verzoeker stelt een gegronde vrees voor vervolging te hebben en betoogt:

“Verweerster merkt in haar bestreden beslissingen op dat verzoeker gedurende zijn eerste

asielaanvraag niet aannemelijk zouden hebben gemaakt dat hij in Irak een vervolging vreest in de zin

van de Vluchtelingenconventie van Geneve of een reëel risico lopen op ernstige schade zoals bedoeld

in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. Tijdens de

nieuwe asielaanvraag zou verzoeker geen elementen hebben aangebracht die een ander licht zouden

kunnen werpen op de situatie.
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Dit strookt evenwel niet met de werkelijkheid. Verweerster gaat uit van de verkeerde veronderstellingen.

Uit wat hierna volgt zal blijken dat verzoeker wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging heeft en

bijgevolg geen andere keuze had dan het land van herkomst, Irak, te verlaten.”

Omtrent de motivering dat het vreemd is dat men uitgerekend hem viseerde en dat hij niet wist welke de

volledige naam van N. was, voert verzoeker aan:

“Verzoeker wenst vooreerst aan te halen dat het in Irak niet de gewoonte is dat men iedereen bij de

volledige naam kent. Daarnaast was verzoeker de enige die tot het bedrijf zelf behoorde, de anderen

werkten voor de staat. Zodanig dat verzoeker de makkelijkste prooi was om iemand te laten opdraaien

voor de affaire. Zo hoefde niet aan personen die voor de staat werkten te worden gekomen.

Daarenboven had hij ook verantwoordelijkheid voor het project en dus kon er hem ook het verwisselen

van de kabels ten laste gelegd worden.”

Daarnaast stelt hij dat hij wel veel kon aangeven over hoe het in elkaar zat en verwijst hij naar een

aantal van zijn gezegden tijdens het gehoor bij het CGVS.

Aangaande de vaststelling dat hij niet kon aangeven wat er scheelde aan de kabels, stelt verzoeker:

“Verzoeker is geen expert elektriciteit maar weet wel wat er ongeveer scheelde aan de kabels, de

kabels die geleverd werden waren van een ander merk, het zijn goedkopere kabels. De duurdere kabels

overeenkomstig het bestek werden gewoonweg verkocht om winst te maken.”

Tevens citeert hij zijn verklaringen dienaangaande tijdens het gehoor bij het CGVS.

Waar hem onsamenhangende verklaringen worden verweten inzake hetgeen van hem werd verwacht,

voert verzoeker aan:

“Verzoeker is van mening dat hij wel telkens dezelfde verklaring heeft afgelegd, het is niet omdat er een

nuanceverschil inzit dat het om tegenstrijdige verklaringen zou gaan.”

Hij haalt voorts zijn verklaringen aan, zoals ter zake afgelegd tijdens het gehoor bij het CGVS.

Verzoeker verklaart het feit dat hij geen bewijs kon voorleggen van het corruptieschandaal als volgt:

“Verzoeker wenst eerst aan te halen dat dit slechts een kleine zaak was, een peulschil waar de pers zijn

hand niet voor omdraait. Deze zaak en het beperkte bedrag die er mee gemoeid gaat kan niet worden

vergeleken met de corruptiezaak van de centrale bank. Verzoeker merkt trouwens op dat de familie (A.)

niet aan zijn proefstuk toe zou zijn wat betreft duistere praktijken, nu net (B.a.-A.) genoemd wordt in de

zaak van de centrale bank (stuk 6).

Dat de zaak van de corruptie en fraude van de elektriciteitskabels slechts klein bier is wordt dan ook

bewezen door een artikel dat verzoeker op heden voorlegt. Dit artikel handelt over het feit dat bij

constructiewerken en wegenbouw in Kerbala de projecten niet kunnen afgewerkt worden door

grootschalige fraude (stuk 5).”

Omtrent zijn onwetendheid over het lot van R. en zijn vage verklaringen over de gebeurtenissen die

plaatsvonden na zijn vertrek, betoogt verzoeker:

“Deze twee elementen zijn uiteraard zaken die verzoeker sowieso uit tweede hand dient te vernemen nu

hij is gevlucht.

Echter klopt het verwijt van verweerster niet nu verzoeker wel degelijk de tijdsindicatie heeft

weergegeven, voor de andere keren dat ze langskwamen weet verzoeker dat de data in de brief staan

doch hij wist ze niet van buiten. Dit kan bezwaarlijk verweten worden aan verzoeker:”

Verder citeert hij uit zijn gezegden tijdens het gehoor bij het CGVS en betoogt hij:

“Ook wat betreft Rida heeft hij gezegd dat deze werd gearresteerd tot aan zijn vertrek, daarna weet

verzoeker niet wat er met hem is gebeurd, doch er moet zeker een rechtszaak van gekomen zijn en

indien er een rechtszaak is dat zal hij zeker niet veroordeeld worden maar worden beschermd door

vrienden. Dit zijn de woorden van verzoeker, verweerster moet hem geen andere woorden in de mond

leggen.”

2.1.2. Verzoeker beroept zich in een “derde middel” (lees: tweede middel) op de schending van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet, de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004, artikel 27 PR

CGVS, de zorgvuldigheidsplicht en de materiële motiveringsplicht, “minstens van de mogelijkheid tot

toetsen van de materiële motivering”.

Hij benadrukt dat zijn identiteit en herkomst van Kerbala niet worden betwist en stelt dat hij, gelet op de

actuele situatie in Irak een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet. Verzoeker verwijst naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

en naar artikel 27 PR CGVS waaruit blijkt dat de informatie waarop verweerder zich moet steunen
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actueel moet zijn. Hij betoogt dat de informatie van verweerder reeds dateert van september 2013 en

stelt dat deze bijgevolg bezwaarlijk als actueel kan gelden.

Verzoeker haalt informatie en persartikels aan omtrent de veiligheidssituatie in Irak in het algemeen en

in Zuid-Irak.

Voorts beroept hij zich op het gelijkheidsbeginsel en acht hij dit beginsel geschonden doordat er geen

enkele reden is om kandidaat-vluchtelingen uit Irak op heden anders te behandelen dan een tijd geleden

toen dezelfde situatie zich voordeed. Het niveau van geweld en het aantal slachtoffers evenaren de

aantallen van in 2007 en toen kende verweerder, blijkens een persbericht van het CGVS van 2007, wel

subsidiaire bescherming toe aan asielzoekers uit geheel Irak.

2.1.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift: een artikel

over corruptie en constructie in Kerbala (stuk 5), een artikel over het corruptieschandaal rond B.a.-A. en

de centrale bank (stuk 6), algemene informatie en persartikels over de veiligheidssituatie in Irak en Zuid-

Irak (stukken 3-4, 7-20 en 22) en een persbericht van het CGVS van 2007 (stuk 21).

2.1.4. Verzoeker legt per aangetekend schrijven van 16 mei 2014 en door middel van een aanvullende

nota de volgende stukken neer: een krantenartikel over een aanval op zijn neef (stuk 23), kopieën van

de identiteitspapieren van zijn neef, zijn moeder en zijn tante (stuk 24) en een kopie van een

arrestatiebevel op zijn naam (stuk 25). Hij wenst hiermee aan te tonen dat zijn neef, directeur van de

misdaadsectie bij de politie, werd aangevallen, dat bijgevolg nu ook zijn familie wordt geviseerd en dat

er een arrestatiebevel op zijn naam werd ingevuld. Dat op het arrestatiebevel de misdaad waarvan hij

wordt beschuldigd niet is ingevuld, bewijst volgens verzoeker dat “zij die hem viseren hem koste wat het

kost willen te pakken krijgen”.

2.2. Verweerder brengt op 21 mei 2014 en door middel van een aanvullende nota de volgende

informatie bij: “COI Focus – Irak – De actuele veiligheidssituatie in Centraal en Zuid Irak”

(rechtsplegingsdossier, stuk 10).

2.3.1. De door verzoeker aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

2.3.2. Nog daargelaten dat verzoeker nalaat te duiden welk artikel van de Richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004 hij geschonden acht of op welke wijze dit zou zijn geschied, dient te worden

opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan wel directe werking hebben in

de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken richtlijn is verstreken en

indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere substantiële interne

uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om het gewild effect op

nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april

2004 verstreek blijkens artikel 38 van deze richtlijn op 10 oktober 2006, datum waarop deze ook effectief

in Belgisch recht werd omgezet.

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

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

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

2.3.4. Verzoekers betoog mist feitelijke grondslag, daar waar hij aanvoert:

“Verweerster merkt in haar bestreden beslissingen op dat verzoeker gedurende zijn eerste

asielaanvraag niet aannemelijk zouden hebben gemaakt dat hij in Irak een vervolging vreest in de zin

van de Vluchtelingenconventie van Geneve of een reëel risico lopen op ernstige schade zoals bedoeld

in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. Tijdens de

nieuwe asielaanvraag zou verzoeker geen elementen hebben aangebracht die een ander licht zouden

kunnen werpen op de situatie.

Dit strookt evenwel niet met de werkelijkheid. Verweerster gaat uit van de verkeerde veronderstellingen.

Uit wat hierna volgt zal blijken dat verzoeker wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging heeft en

bijgevolg geen andere keuze had dan het land van herkomst, Irak, te verlaten.”

Onderhavig procedure betreft verzoekers eerste asielaanvraag. In de bestreden beslissing is dan ook

nergens enig motief opgenomen inzake het niet-aannemelijk maken door verzoeker van een vrees voor

vervolging gedurende zijn eerste asielaanvraag of inzake het niet-aanbrengen van nieuwe elementen

die een ander licht zouden kunnen werpen op de situatie.
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2.3.5. Daargelaten de vraag naar de geloofwaardigheid van verzoekers concrete asielmotieven, dient te

worden opgemerkt dat twijfels over bepaalde aspecten van een relaas de bevoegde overheid niet van

de opdracht ontslaan om de vrees voor vervolging of het reëel risico op ernstige schade betreffende die

elementen waar geen twijfel over bestaat te toetsen. Het moet gaan om die elementen die een

toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Uit verzoekers verklaringen en de documenten in het administratief dossier blijkt dat hij een soennitische

moslim is, die een religieus gemengd huwelijk aanging met een sjiitische vrouw. Verzoeker woonde in

en is afkomstig van de provincie Kerbala in het Zuiden van Irak, waar hij tot een religieuze minderheid

behoort (administratief dossier, stuk 5, p.3, 9; stuk 11, verklaring, nr.9-10, 15; stuk 14). Geen van deze

gegevens worden door verweerder betwist. Uit verzoekers verklaringen tijdens het gehoor bij het CGVS

blijkt daarnaast dat hij omwille van zijn religie in het verleden reeds een aantal – zij het kleine –

problemen kende (administratief dossier, stuk 5, p.12-13, 21).

Uit de informatie die verweerder op 21 mei 2014 door middel van een aanvullende nota bijbrengt

(rechtsplegingsdossier, stuk 10) blijkt dat zich in Irak in 2013 en 2014 een forse toename voordoet van

het geweld. Er gingen in de loop van 2013 almaar meer waarschuwingen op voor een herneming van de

burgeroorlog die het land in het verleden in zijn greep hield en voor het hervallen van het land in een

situatie van veralgemeend sektarisch geweld. Het aanhoudende conflict in Syrië zet de sektarische

tegenstellingen in Irak nog verder op scherp en naarmate dit conflict een meer uitgesproken sektarisch

karakter krijgt, groeit de vrees dat het sektarisch geweld ook in Irak verder zal oplaaien. Verschillende

groeperingen trachten actief om de overheid te destabiliseren, de etnische en religieuze

bevolkingsgroepen in Irak tegen elkaar op te zetten en opnieuw het wijdverspreide sektarische geweld

uit te lokken dat in het verleden plaatsvond in Irak. De aanslagen die met dit specifieke oogmerk worden

gepleegd in Irak dragen bij tot de verdergaande radicalisering en segregatie van de Iraakse

samenleving, en dit in zulke mate dat zowel soennieten als sjiieten in regio’s waar zij de minderheid

uitmaken het doelwit kunnen worden van geweld. Religieuze minderheden bevinden zich in Irak in een

kwetsbare positie. Hun leden staan niet alleen bloot aan discriminatie en geweld, doch daarnaast blijken

de autoriteiten en de eigen geloofsgemeenschap niet in staat om hun veiligheid te waarborgen. De

toegenomen slagkracht, activiteiten en militaire operaties van de radicale soennitische

terreurorganisaties, waaronder ISIL/ISIS, Ansar al Islam en JRTN de voornaamste zijn en waarbij

ISIL/ISIS delen van het Iraakse en het Syrische grondgebied in handen heeft, hebben tevens geleid tot

een reactivering van de sjiitische gewapende milities, die zich onder meer schuldig maken aan

buitengerechtelijke executies van soennieten. Hoewel de toename van dit geweld zich in mindere mate

voordeed in het Zuiden van Irak, vonden ook daar aanslagen plaats die specifiek tot doel hadden om

wijdverspreid sektarisch geweld uit te lokken. Ook in verzoekers provincie vonden zulke aanslagen

plaats, zij het in beperkte mate. Daarenboven vond er in verscheidene Zuid-Iraakse provincies geweld

plaats tegen de aldaar aanwezige soennitische minderheid en werden er buitengerechtelijke moorden

gepleegd door leden van sjiitische militieleden.

Hoewel uit voormelde informatie blijkt dat de toename van het geweld zich in mindere mate voordeed in

Zuid-Irak, dient in casu rekening te worden gehouden met verzoekers specifieke profiel. Hoe meer de

verzoeker immers het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die te maken

hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van willekeurig geweld zal zijn die

vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming (HvJ 17 februari 2009, C-465/07,

Elgafaji, § 39).

Rekening houdend met verzoekers specifieke profiel en in acht genomen dat (i) de informatie van

verweerder dateert van enkele maanden geleden; (ii) de situatie in Irak daarvoor blijkens deze

informatie fors en snel achteruitging; (iii) in de informatie de vrees wordt geuit voor een herneming van

de burgeroorlog en voor veralgemeend en wijdverbreid sektarisch geweld; (iv) de sektarische

spanningen, segregatie en radicalisering in Irak sterk bleven toenemen; (v) de in Irak aanwezige milities

niet aflatende pogingen bleven ondernemen om wijdverspreid en veralgemeend sektarisch geweld uit te

lokken; (vi) leden van religieuze minderheden zich in een kwetsbare positie bevinden en verhoogd risico

lopen om slachtoffer te worden van geweld en discriminatie, is het de Raad onmogelijk om een actuele

en correcte inschatting te maken van het eventuele risico in hoofde van verzoeker om bij een terugkeer

naar zijn land en regio van herkomst te worden geviseerd of vervolgd.

Gezien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in deze de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert,

ontbreekt het de Raad derhalve aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1,

tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende



RvV X - Pagina 8

onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig

artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet te worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 28

februari 2014 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee september tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


