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nr. 176 850 van 25 oktober 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn, op 24 mei 2016

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 27 april 2016.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat V. HERMANS loco advocaat

H. CILINGIR en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van X K.A.J. als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart dat u de Iraakse nationaliteit bezit, dat u een sjiitische Arabier bent en op X 1991 in X bent

geboren. U groeide op in de wijk Al Beya’a in Bagdad (provincie Bagdad).

Uw vader is arts-specialist en had zijn eigen privékliniek en was eveneens werkzaam bij het Ministerie

van Volksgezondheid. Vanuit die functie was hij betrokken bij de opmaak van wetten tegen het roken en

tegen andere schadelijke zaken die ervoor zorgden dat er belastingen werden geheven op deze zaken.
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Om die reden werd hij bedreigd door een terroristische groepering die er belang bij heeft dat de

belastingen op rookwaren laag blijven. Uw vader heeft vermoedelijk al sinds het begin van 2014 in dit

verband bedreigingen gekregen.

Op 2 mei 2014 werd u ontvoerd door vier personen in een zwarte BMW in uw wijk in Al Beya’a. In de

auto werden uw handen geboeid en werd u geblinddoekt en geslagen. Na ongeveer een half uur bracht

men u naar een huis waarna men u in een andere auto duwde en u sloeg, waardoor u flauwviel. Toen u

wakker werd bevond u zich in een onbekende plaats, waar u meerdere dagen werd vastgehouden en

zwaar werd mishandeld.

Op 7 mei 2014 werd u bevrijd dankzij een gezamenlijke inval van het leger en van de politie op de plaats

waar u werd gevangengehouden. Men bracht u naar het politiebureau van Diyala van waaruit men uw

familie kon contacteren. Enkele uren later kwamen uw vader en uw broer (K.), Hayder (A.J.) (O.V.

8.112.484) u uit het politiebureau halen. Ze brachten u vervolgens naar het ziekenhuis Al Yarmouk in

Bagdad waar uw gezondheidstoestand werd gecontroleerd. Van daaruit brachten ze u naar het huis van

uw oom in Mahmoudiyah, in Zuid-Bagdad, waar u zou blijven tot u het land zou verlaten, op 20 juni

2014, toen u naar Turkije reisde waar u vervolgens een asielaanvraag indiende.

Op 8 maart 2015 werden uw vader en uw broer (K.) Hayder (A.J.) (O.V. 8.112.484) beschoten toen ze

samen in de auto bevonden, naar alle waarschijnlijkheid door leden van dezelfde groepering

waartoe ook uw ontvoerders behoorden. Hierop vluchtte uw gezin eveneens naar Mahmoudiyah. Uw

broer (K.), Hayder (A.J.) (O.V. 8.112.484), vluchtte nadien eveneens het land uit en reisde naar België,

waar hij op 26 augustus 2015 een asielaanvraag indiende.

Omdat de behandeling van uw asielaanvraag in Turkije lang op zich zou laten wachten verliet u het land

in augustus 2015 en reisde u ook door naar België, waar u aankwam op 13 september 2015 en op 23

september 2015 eveneens een asielaanvraag indiende.

Ter staving van uw asielaanvraag legden u en uw broer volgende documenten voor: uw identiteitskaart,

een kopie van de eerste pagina van uw paspoort met het visum voor Turkije en de uitreisstempel, uw

nationaliteitsbewijs, uw studentenkaart, een document van een asielaanvraag die u deed bij de UNHCR

in Turkije en een Belgisch medisch rapport in verband met uw rugklachten. Jullie leggen ook de

woonstkaart van jullie vader en een kopie van de voedselrantsoenkaart van jullie gezin neer.

Verder leggen jullie ook een kopie neer van de werkbadge van jullie vader, van een document in

verband met een dienstreis van jullie vader naar Zwitserland in 2009 en een dienstreis naar Moskou in

2013. Bovendien bezorgden jullie een abstract van een wetenschappelijke publicatie over roken van

jullie vader, twee videofragmenten waarin jullie vader respectievelijk op de Iraakse en de Turkse

televisie is te zien, alsook een foto waarop jullie vader te zien is als spreker met rond hem veelvuldige

microfoons.

Verder leggen jullie ook een aanvraag neer van het commando van de operaties in Bagdad gericht aan

het politiedirectoraat van Diyala met de vraag het proces-verbaal in Diyala in verband met uw ontvoering

over te maken. Hiernaast ook het antwoord van het steuncomité gericht aan de politie van Diyala met

een proces-verbaal in verband met de ontvoering.

Jullie maakten verder ook volgende documenten over: de identiteitskaart van Hayder, een kopie van de

eerste pagina van zijn paspoort, zijn vliegtuigticket Bagdad-Istanbul, zijn nationaliteitsbewijs, zijn

studentenbadge, zijn middelbareschooldiploma, het verzoek voor uitstel van zijn universitaire studies,

een doktersattest en röntgenfoto’s met betrekking tot de toestand van zijn knie.

Verder ook een attest van het comité van de mensenrechten van Bagdad gericht aan het Ministerie

van volksgezondheid waarin de beschieting van Hayder en jullie vader op 08/03/2015 wordt bevestigd.

Via jullie advocaat leggen jullie ook documenten neer in verband met de algemene veiligheidssituatie in

Irak: HRW - Human Rights Watch, World Report 2016: Iraq, 27 January 2016; ICNL - International

Center for Notfor- Profit Law, NGO Law Monitor: Iraq, 26 January 2016; UN Security Council, Second

report of the Secretary- General pursuant to paragraph 7 of resolution 2233 (2015) [S/2016/77], 26

January 2016; UNAMI - United Nations Assistance Mission for Iraq en OHCHR - UN Office of the High

Commissioner for Human Rights, Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 1

May – 31 October 2015, 19 January 2016; UNAMI, UN Casualty Figures for the Month of January 2016,

February 1 2016; J. Wing/ Musings on Iraq [blog], Violence In Iraq, Jan 2016, February 4 2016;

Albawaba NEWS, Ten killed in multiple Baghdad bombings, February 8 2016; BBC News, Iraq conflict:

Shia 'reprisals' after bomb kills 20 in café, 12 January 2016; AFP - Agence France-Presse, Two Iraqi

journalists shot dead: employer, 12 January 2016; AFP - Agence France-Presse, Eight killed as gunmen

take hostages in Baghdad mall, 11 January 2016; RFE/RL - Radio Free Europe/Radio Liberty,

Bombings Near Baghdad Kill At Least Seven, 23 December 2015; UN News Service, Ban condemns

'heinous' terrorist attacks in Baghdad, 1 December 2015; Radio Free Europe/Radio Liberty, Iraq: Blast at

Baghdad mosque; U.S. admits civilians killed, 20 November 2015; Radio Free Europe/Radio Liberty,

Iraq: Blast at Shi'ite fighter's Baghdad funeral kills at least 18, 13 November 2015; Nederlands Ministerie

van Buitenlandse Zaken, Ambstrapport Veiligheidssituatie Irak, oktober 2015.
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B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten omdat u in uw woonplaats in Bagdad

vervolging vreesde vanwege personen die het oneens waren met het werk van uw vader bij het

Ministerie van Volksgezondheid rond wetten tegen roken en andere schadelijke stoffen en belang

hadden bij een mogelijke stopzetting van zijn activiteiten en die verantwoordelijk waren voor uw

ontvoering.

Er dient echter te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Eerst en vooral dient te worden opgemerkt dat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt aangetast

door het feit dat u betrekkelijk vaag en inconsistent blijft over een aantal kernaspecten van uw

asielrelaas.

U beschikt in het bijzonder nauwelijks over informatie in verband met de identiteit van uw ontvoerders.

Wanneer er aan u gevraagd wordt of u iets meer kunt vertellen over hun identiteit, geraakt u niet verder

dan dat u aan hun stemmen kon horen dat ze Irakezen waren (Gehoorverslag CGVS, p. 13). Nochtans

werden uw ontvoerders op het moment van uw bevrijding ook gearresteerd en heeft de politie u expliciet

verteld dat ze bij hen bekend waren en informatie over hen hadden (Gehoorverslag CGVS, p. 10-11).

Toch blijkt u aan de politie niets over hen te hebben gevraagd, ook niet hoe de politie en het leger hen

op het spoor kwamen waardoor ze u uiteindelijk bevrijdden (Gehoorverslag CGVS, p. 12). Ter

verantwoording van de reden waarom u geen verdere vragen stelde aan de politie, geeft u aan dat u

toen u kort na uw bevrijding bij de politie was vooral terug naar uw familie wilde gaan (Gehoorverslag

CGVS, p. 12). Het is echter niet aannemelijk dat u ook in de periode daarna niet probeerde te

informeren naar wie uw ontvoerders precies waren. U verbleef immers nog meer dan een maand in het

huis van uw oom in Mahmoudiyah en had dus wel degelijk de tijd en gelegenheid om meer inzicht te

krijgen in uw situatie en in de noodzaak om al dan niet het land te verlaten. U blijkt immers zelfs niet te

weten wat er na hun arrestatie met uw belagers is gebeurd, of er al dan niet een strafonderzoek tegen

hen werd uitgevoerd in verband met uw ontvoering, noch of zij hiervoor gestraft werden (Gehoorverslag

CGVS, p. 13, 20). Dat u na de gebeurtenissen geen inspanningen leverde om te weten te komen wie uw

belagers precies zijn en wat er na hun arrestatie verder met hen gebeurde alvorens de ingrijpende

beslissing te nemen uw land van herkomst te ontvluchten en zich op internationale bescherming te

beroepen, niettemin u wel degelijk toegang had tot deze informatie, tast de geloofwaardigheid van uw

relaas grondig aan.

Een bijkomende piste om meer over uw ontvoerders te weten te komen, waren de bedreigingen die uw

vader al bleek te hebben gekregen vóór de ontvoering en waarvan jullie vermoedden dat ze afkomstig

waren van dezelfde personen als uw ontvoerders (Gehoorverslag CGVS, p. 15). U verklaart hierover dat

u niet aan uw vader gevraagd heeft hoe die bedreigingen verliepen of wie hem precies had benaderd

(Gehoorverslag CGVS, p. 15). Ter verantwoording van het feit dat u dat niet gevraagd heeft, haalt u aan

dat uw vader een gesloten man is en dat hij het jullie toch niet zou verteld hebben (Gehoorverslag

CGVS, p. 15-16). Gezien de impact die de gebeurtenissen op uw leven hadden en gezien het feit dat

deze informatie u ook kon helpen om inzicht te krijgen in uw eigen situatie en het toekomstige risico dat

u zou lopen in Bagdad, kan men logischerwijze van u verwachten dat u er bij uw vader minstens op

aandrong om u zoveel mogelijk informatie over uw belagers te geven. Dat u deze kans onbenut liet om

meer te weten te komen over wie verantwoordelijk was voor het feit dat u niet alleen ontvoerd,

opgesloten en mishandeld werd maar ook voor het feit dat u uw studies moest opgeven en zich

gedwongen zag het land te verlaten, is bijzonder opmerkelijk. Dat anderzijds uw vader u gelet op de

door u omschreven omstandigheden dan niet uitgebreid zou hebben ingelicht over de informatie

waarover hij in dit verband beschikte, is bovendien evenmin aannemelijk. Dit ondermijnt nog meer de

geloofwaardigheid van het door u vertelde asielrelaas.

Wat uw vader betreft, is het bovendien merkwaardig dat hij erin slaagt zijn activiteiten verder te zetten in

Bagdad. Het is tenslotte zo dat de terroristen die u ontvoerden – en later ook hem en uw broer

beschoten – het in de eerste plaats op uw vader en zijn activiteiten hebben gemunt. Ter verantwoording

haalt u aan dat uw vader zijn job bij het Ministerie nog steeds kan uitoefenen omdat hij sinds het voorval

van de beschieting altijd op begeleiding door veiligheidspersoneel kan rekenen bij verplaatsingen tussen

zijn nieuwe woonplaats in Mahmoudiyah en de wijk Bab Moatdam waar het Ministerie is gelegen

(Gehoorverslag CGVS, p. 17). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat bescherming van dit soort

diensten toch nooit honderd procent veiligheid kan garanderen, en dat men er in elk geval van kan

uitgaan dat uw vader – ondanks deze bescherming – uiterst voorzichtig te werk gaat om op geen enkele

manier de aandacht van zijn belagers trekken. Het heeft er echter alle schijn van dat uw vader ook

na uw vertrek en na het vertrek van uw broer zijn activiteiten openlijk en zonder veel verdere

voorzorgsmaatregelen blijft voortzetten. Zo blijkt uit het openbaar Facebook-profiel van jullie vader

(waarvan afdrukken zijn toegevoegd aan uw administratief dossier) dat hij publiekelijk zijn strijd tegen
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het roken blijft verderzetten (zie administratief dossier, foto’s 1 en 2). Op 19 januari 2016 publiceerde hij

bijvoorbeeld een Facebook-bericht waarin hij zijn tevredenheid toont over een nieuwe belasting die op

sigaretten wordt geheven (zie administratief dossier foto 3 ). Mochten deze activiteiten werkelijk zijn

leven in gevaar brengen, net als het leven van de rest van het gezin dat zich nog in Mahmoudiyah

bevindt, kan men zich afvragen of hij dat dan met zoveel openheid op Facebook zou publiceren. Uit het

Facebookprofiel van uw vader blijkt bovendien dat hij met veel openheid laat weten waar hij zich

bevindt. Zo maakte hij op 13 maart 2016 bekend op te treden als gastspreker in een verplegersschool

(zie administratief dossier foto 4) en maakte hij op 11 maart kenbaar dat hij zich op dat moment in een

restaurant in het centrum van Bagdad bevond (foto 5), waarvan hij ook de naam en het adres

publiceerde. Dit soort openheid is moeilijk in overeenstemming te brengen met het gedrag dat men

logischerwijs kan verwachten van iemand die op de hielen wordt gezeten door een bende terroristen die

hem ervan wilt overtuigen zijn werk te verlaten en hem en zijn familie met de dood bedreigt. Wanneer u

wordt gevraagd of uw vader u en uw familie dan niet in gevaar brengt door op deze manier zijn

activiteiten via Facebook kenbaar te maken, haalt u aan dat hij in elk geval al bekend was van

televisieprogramma’s (Gehoorverslag CGVS, p. 17). Er moet echter op gewezen worden dat er een

wezenlijk verschil is tussen deelname aan tv-programma’s, waar de persoon wel zichtbaar is,

eventueel met vermelding van naam en functie, maar er verder weinig details over zijn leven worden

vrijgegeven, en het systematisch publiceren van activiteiten, en zelfs, zoals eerder vermeld, van zijn

verplaatsingen in Bagdad op het moment zelf dat hij ze maakt. Dit manifest gebrek aan voorzorgen doet

afbreuk aan de stelling dat uw vaders werk daadwerkelijk aanleiding zou hebben geven tot een

gegronde vrees voor vervolging in uw hoofde, en ondergraaft op die manier ook verder de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Los van bovenstaande vaststellingen, moet nog gewezen worden op een ongerijmdheid tussen uw

verklaringen en de verklaringen van uw broer met betrekking tot uw bevrijding in Diyala. Uw broer

verklaarde dat in het politiebureau ook uw ontvoerders aanwezig waren. Zowel hij als jullie vader

zouden de ontvoerders ook kort hebben gezien (Gehoorverslag CGVS, (K.), Hayder (A.J.), p. 5-6 en p.

11). Wanneer ook aan u wordt gevraagd of uw ontvoerders samen met u in het kantoor aanwezig

waren, zegt u echter dat u dat niet weet en dat u ze in elk geval daar niet heeft gezien (Gehoorverslag

CGVS, p. 17). Zelfs mocht het zo zijn dat uw vader en broer de ontvoerders konden zien en u niet, dan

nog blijft het vreemd dat die kortstondige ontmoeting met jullie gemeenschappelijke belagers nooit ter

sprake zou zijn gekomen in conversaties met uw vader of met uw broer, en dat u dus helemaal niet op

de hoogte zou zijn geweest van het feit dat zij daar waren. Deze ongerijmdheid doet verder afbreuk aan

de geloofwaardigheid van uw relaas.

Ook voor wat betreft het telefonisch contact tussen uw ontvoerders en uw vader, komen jullie

verklaringen niet helemaal overeen. U geeft aan dat uw ontvoerders uw vader belden en dat ze hem

lieten horen hoe u met een stok en kabel werd geslagen (Gehoorverslag CGVS, p. 11). Uw broer van

zijn kant heeft enkel weet van een informatieve telefoon van uw ontvoerders met uw vader waarin ze

hem enkel lieten weten dat u ontvoerd was (Gehoorverslag CGVS, (K.), Hayder (A.J.), p. 4). Wanneer

uw broer wordt gezegd dat uw vader ook zou gehoord hebben hoe u werd geslagen op dat moment,

antwoordt uw broer dat jullie vader zulke dingen verstopte voor jullie en dat het bovendien een moeilijk

periode voor jullie was waardoor het moeilijk is zich alles te herinneren (Gehoorverslag CGVS, (K.),

Hayder (A.J.), p. 6). Ook in dit geval blijft het echter vreemd dat dit dan nooit meer ter sprake zou zijn

gekomen in gesprekken met uw broer, waardoor hij niet op de hoogte blijkt te zijn van dit soort details,

waardoor de geloofwaardigheid van de gebeurtenissen verder wordt ondermijnd.

Op basis van het geheel van bovenstaande vaststellingen dient te worden geoordeeld dat aan uw

asielmotieven geen enkel geloof meer kan gehecht worden. Zij kunnen dan ook geen basis vormen voor

een risicoanalyse in het licht van de Vluchtelingenconventie of van artikel 48/4, &2, a of b van de

Vreemdelingenwet.

De door u en uw broer neergelegde documenten kunnen niets aan bovenstaande vaststellingen

wijzigen. Een aantal documenten (uw identiteitskaart, de kopie van de eerste pagina van uw paspoort

met het visum voor Turkije en de inreisstempel, uw nationaliteitsbewijs, uw studentenkaart, een kopie

van de woonstkaart van uw vader, een kopie van de voedselrantsoenkaart van uw gezin, de

identiteitskaart van Hayder, de kopie van de eerste pagina van zijn paspoort, zijn nationaliteitsbewijs,

zijn vliegtuigticket Bagdad-Istanbul, zijn studentenbadge) bevat louter informatie over de identiteit van u

en uw gezin en jullie verplaatsingen, die verder niet betwist worden. Uw asielaanvraag in Turkije bij de

UNHCR kan enkel aantonen dat u in dit land asiel aanvroeg, wat evenmin ter discussie staat.

De werkbadge van uw vader toont aan dat hij ambtenaar is bij het Ministerie van Volksgezondheid. De

documenten waarmee uw vader officieel werd afgevaardigd om zijn land te vertegenwoordigen op

internationale bijeenkomsten rond roken in Zwitserland en in Moskou, het abstract van de

wetenschappelijke publicatie van jullie vader en de filmpjes waaruit blijkt dat hij op de televisie als

spreker wordt gevraagd, bevestigen zijn rol in de lobby tegen roken en tonen aan dat hij een
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gerenommeerde wetenschapper is met een grote expertise in het gebied van de gevolgen van roken,

maar ze zeggen verder niets over de vervolging als gevolg van deze bekendheid en activiteiten.

Het medische document dat u neerlegt ter illustratie van uw rugklachten, bevestigen uw medische

toestand, maar geven geen uitsluitsel over het feit of ze het gevolg zijn van eerdere mishandelingen.

Het doktersattest en de röntgenfoto’s met betrekking tot problemen van uw broers knie, geven

louter informatie over een medisch probleem dat verder losstaat van de door jullie ingeroepen

vervolgingsfeiten. Het middelbareschooldiploma van uw broer kan enkel informatie over zijn

scholingsgraad verschaffen.

De aanvraag van het commando van operaties in Bagdad gericht aan het politiedirectoraat van Diyala

met de vraag het proces-verbaal in Diyala in verband met uw ontvoering over te maken, alsook het

antwoord van het steuncomité gericht aan de politie van Diyala met een proces-verbaal van uw

ontvoering, kunnen bovenstaande appreciatie evenmin wijzigen. Dergelijke documenten kunnen enkel

een ondersteunende werking kunnen hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde

van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Gelet op het feit dat uw verklaringen

zoals hierboven werd beargumenteerd ongeloofwaardig worden bevonden, kan dit document sowieso

nog weinig ondersteuning bieden. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie

werd toegevoegd aan uw administratieve dossier blijkt bovendien dat in Irak op grote schaal wordt

gefraudeerd en dat tegen betaling documenten worden afgeleverd, waardoor de bewijswaarde van

deze stukken uiterst relatief is. Dit geldt evenzeer voor het attest van het comité van de mensenrechten

van Bagdad gericht aan het Ministerie van Volksgezondheid, waarin de beschieting waar uw broer en

jullie vader na uw vertrek uit het land het slachtoffer van zouden zijn geweest wordt bevestigd en het

verzoek tot uitstel van uw broers studies waarin eveneens vermeld wordt dat hij beschoten werd.

Wat betreft de door uw advocaat neergelegde rapporten en artikelen aangaande de algemene

veiligheidssituatie in Irak, zij ten slotte opgemerkt dat naast de erkenning van de vluchtelingenstatus,

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

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak werd “UNHCR Position on Returns to Iraq” van

oktober 2014 in rekening genomen. Zowel uit dit advies, als de COI Focus “Irak: De actuele

veiligheidssituatie in Bagdad” van 31 maart 2016 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is,

en dat de situatie, ingevolge het grondoffensief dat IS/ISIL/ISIS in Irak voert, sinds juni 2014 verder

geëscaleerd is. UNHCR besluit dat de meeste personen die Irak ontvluchten waarschijnlijk in

aanmerking komen voor de vluchtelingstatus of de status van subsidiair beschermde. Nergens in

voornoemd document wordt evenwel geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene

veiligheidssituatie aan elke Irakees een complementaire vorm van bescherming te bieden. Bovendien

bevestigt UNHCR’s “Position on Returns to Iraq” dat het geweldsniveau en de impact van het geweld

nog steeds regionaal erg verschillend zijn. Deze sterk regionale verschillen 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 provincie

Bagdad te worden beoordeeld.

Het CGVS erkent dat de veiligheidssituatie in Bagdad complex, problematisch en ernstig is, doch

benadrukt dat er diverse objectieve elementen in ogenschouw genomen moeten worden om het reële

risico voorzien in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet te evalueren, waaronder het aantal

burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, het aantal conflict gerelateerde incidenten, de

intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het

gebruikte geweld, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld

burgers dwingt om hun land of, in voorkomend geval, hun regio van herkomst te verlaten.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweld dat in de provincie Bagdad plaatsvindt in hoofdzaak

de vorm aanneemt van terreuraanslagen enerzijds en mishandelingen, ontvoeringen en moorden

anderzijds. Het gros van de terroristische aanslagen zijn toe te schrijven aan de Islamitische Staat.

Hoewel de groepering zowel de Irakese veiligheidsdiensten (politie en leger), als burgers tot doelwit

heeft, is het duidelijk dat de terreurcampagne van IS/ISIL/ISIS hoofdzakelijk op burgers gericht is. Hierbij

viseert IS/ISIL/ISIS voornamelijk, maar niet uitsluitend, de sjiitische burgerbevolking in Bagdad, dit door

het plegen van aanslagen in sjiitische wijken en op openbare plaatsen waar veel burgers samenkomen.

In vergelijking met het hoogtepunt van de “Breaking the Walls”-campagne van Al-Qaeda in Irak in 2013

liggen de aantallen van aanslagen en slachtoffers in 2015 echter beduidend lager.
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In 2012-2013 vonden goed gecoördineerde golven van aanslagen over het hele land plaats, vaak

gekoppeld met uitgebreide militaire operaties, ook in Bagdad. De aard, de intensiteit en de

frequentie van de acties van IS/ISIL/ISIS in Bagdad is evenwel veranderd. Er vinden nauwelijks

gecombineerde militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen en aanvallen van guerrillastrijders meer

plaats, maar frequente, vaak minder zware aanslagen. Sinds begin 2016 heeft IS twee aanvallen

uitgevoerd waarbij militaire tactieken gehanteerd werd, namelijk een aanval op een winkelcentrum op 11

januari 2016, en een dubbele aanval op Abu Ghraib op 28 februari 2016. Dergelijke gecombineerde

militaire operaties blijven echter zeer uitzonderlijk . Uit dezelfde informatie blijkt ook dat Bagdad niet

belegerd wordt door IS/ISIL/ISIS, noch zijn er aanwijzingen dat IS/ISIL/ISIS op korte termijn geheel of

gedeeltelijk de controle over de stad zou kunnen verwerven. Evenmin is er sprake van regelmatige of

aanhoudende gevechten tussen IS/ISIL/ISIS en het Iraakse leger. Het offensief dat IS/ISIL/ISIS sinds

juni 2014 in Irak voert, heeft in Bagdad wel tot de mobilisatie van sjiitische milities geleid. De

aanwezigheid van deze milities heeft er voor gezorgd dat IS/ISIL/ISIS minder zware aanslagen pleegt.

Anderzijds blijkt dat de sjiitische milities op hun beurt, samen met criminele bendes en militieleden die

op eigen initiatief handelen, voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de meer individuele vormen

van geweld die er in Bagdad plaatsvinden, met name mishandelingen, ontvoeringen en moorden. Vooral

soennitische burgers zouden een groter risico lopen hier het slachtoffer van te worden.

Uit de dezelfde informatie blijkt voorts dat het geweld in de provincie Bagdad maandelijks honderden

doden en gewonden opeist. Het CGVS benadrukt evenwel dat cijfergegevens over het aantal

slachtoffers niet op zichzelf beoordeeld kunnen worden, maar moeten gezien worden in relatie met

meerdere objectieve elementen, zoals daar zijn de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door

willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken

gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers

dwingt om hun land of, in voorkomend geval, hun regio van herkomst te verlaten.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat het openbare leven in Bagdad, ondanks de hierboven

beschreven veiligheidsrisico’s, niet is stilgevallen. De provincie Bagdad, met een oppervlakte van 4555

km², telt iets meer dan 7 miljoen inwoners, waarvan 87% in Bagdad stad woont. Bagdad is nog steeds

een functionerende grootstad. De scholen zijn open en er is gezondheidszorg. Verplaatsingen in de stad

worden weliswaar bemoeilijkt door de talrijke checkpoints, maar anderzijds werd het al meer dan tien

jaar geldende nachtelijke uitgaansverbod opgeheven, bleven tijdens de ramadan voor het eerst weer ’s

nachts restaurants open, blijven de verkeerswegen open, is de internationale luchthaven operationeel,

en is de bevoorrading met levensnoodzakelijke goederen verzekerd. De Iraakse autoriteiten hebben nog

steeds de politieke en administratieve controle over Bagdad, en diplomatieke vertegenwoordigers van

diverse landen, alsook verschillende humanitaire organisaties en agentschappen van de VN blijven

aanwezig in de hoofdstad. De impact van geweld is verder niet van dien aard dat het inwoners

dwingt om massaal Bagdad te verlaten. Bagdad neemt daarentegen zelf grote vluchtelingenstromen uit

gebieden van het land die al geruime tijd door oorlogsgeweld worden geteisterd.

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Bagdad nog steeds problematisch en

ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de

asielzoeker, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus. Gelet

op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient evenwel

besloten te worden dat er in Bagdad actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de

mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een

ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat ook in het kader van de asielaanvraag van uw broer, (K.), Hayder

(A.J.) (O.V. 8.112.484), die zijn asielrelaas volledig baseert op dat van u ((K.), Hayder (A.J.), p. 4-7, 9-

12), eveneens een beslissing genomen werd tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus.

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.”

1.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van Hayder (K.A.J.) als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart dat u de Iraakse nationaliteit bezit, dat u een sjiitische Arabier bent en op 16 april 1990 in

Bagdad bent geboren. U groeide op in de wijk Al Beya’a in Bagdad.

Uw vader is arts-specialist en had zijn eigen privékliniek en was eveneens werkzaam bij het Ministerie

van Volksgezondheid. Vanuit die functie was hij betrokken bij de opmaak van wetten tegen het roken en

tegen andere schadelijke zaken die ervoor zorgden dat er belastingen werden geheven op deze zaken.

Om die reden werd hij bedreigd door een terroristische groepering die er belang bij heeft dat de

belastingen op rookwaren laag blijven. Vermoedelijk al sinds het begin van 2014 heeft uw vader in dit

verband bedreigingen gekregen.

Op 2 mei 2014 werd uw broer (K.) Mustafah (A.J.) (O.V. 8.129.719) ontvoerd terwijl hij op weg was naar

een vriend. Op 7 mei 2014 kon hij bevrijd worden dankzij een gezamenlijke inval van het leger en

van de politie. U ging hem samen met uw vader afhalen op het politiebureau van Diyala. Hierna dook uw

broer onder bij uw oom in Mahmoudiyah, in Zuid-Bagdad, waar hij zou blijven tot hij het land zou

verlaten op 20 juni 2014.

Omstreeks januari 2015 werd uw vader opnieuw een aantal keren telefonisch bedreigd, vermoedelijk

door leden van dezelfde criminele organisatie, aangezien zij verwezen naar de ontvoering van uw

broer.

Op 08/03/2015 was u onderweg met uw vader naar de supermarkt toen u plots beschoten werd vanuit

een voertuig. Uw vader slaagde er nog in met de auto naar het dichtstbijzijnde controlepunt te rijden

waardoor jullie belagers op de vlucht sloegen. Op het controlepunt liet men een ambulance voor jullie

komen. Daarna vluchtte u eveneens naar uw oom in Mahmoudiyah, waar uw broer reeds verbleven had.

De volgende dag nam ook de rest van het gezin zijn toevlucht tot Mahmoudiyah. Zij verblijven er tot op

de dag vandaag. Uw broer en zussen waren hierdoor verplicht hun studies stop te zetten en uw vader

sloot zijn privékliniek in de wijk Al Beya’a.

U verliet Irak op 19 juni 2015 en reisde vervolgens via onder meer Turkije en Griekenland naar België,

waar u op 26 augustus 2015 een asielaanvraag indiende. Uw broer (K.) Mustafah (A.J.) (O.V.

8.129.719), vervoegde u iets later en diende op 23 september 2015 eveneens een asielaanvraag in bij

de Belgische asielinstanties.

Ter staving van uw asielaanvraag legden u en uw broer u volgende documenten voor: uw

identiteitskaart, een kopie van de eerste pagina van uw paspoort, een kopie van uw vliegtuigticket naar

Istanbul, uw nationaliteitsbewijs, uw middelbareschooldiploma, uw studentenkaart en het verzoek voor

uitstel voor uw studies aan de universiteit. Jullie leggen ook de woonstkaart van jullie vader en een

kopie van de voedselrantsoenkaart van jullie gezin neer.

Verder leggen jullie ook een kopie neer van de werkbadge van jullie vader, van een document in

verband met een dienstreis van jullie vader naar Zwitserland in 2009 en een dienstreis naar Moskou in

2013. Bovendien bezorgden jullie een abstract van een wetenschappelijke publicatie over roken van

jullie vader, twee videofragmenten waarin jullie vader respectievelijk op de Iraakse en de Turkse

televisie is te zien, alsook een foto waarop jullie vader te zien is als spreker met rond hem veelvuldige

microfoons.

Jullie maakten verder ook volgende documenten over: de identiteitskaart van Mustafah, een kopie van

de eerste pagina van zijn paspoort, van zijn visum voor Turkije en van zijn uitreisstempel naar dit land,

zijn nationaliteitsbewijs en zijn studentenkaart, en een Belgisch medisch rapport over zijn rugklachten.

Verder leggen jullie ook een aanvraag neer van het commando van operaties in Bagdad gericht aan

het politiedirectoraat van Diyala met de vraag het proces-verbaal in Diyala in verband met de ontvoering

van Mustafah over te maken. Hiernaast ook het antwoord van het steuncomité gericht aan de politie van

Diyala met een procesverbaal in verband met de ontvoering.

Verder ook een attest van het comité van de mensenrechten van Bagdad gericht aan het Ministerie

van Volksgezondheid waarin de beschieting van u en jullie vader op 08/03/2015 wordt bevestigd.

Via jullie advocaat leggen jullie ook documenten neer in verband met de algemene veiligheidssituatie in

Irak: HRW - Human Rights Watch, World Report 2016: Iraq, 27 January 2016; ICNL - International

Center for Notfor- Profit Law, NGO Law Monitor: Iraq, 26 January 2016; UN Security Council, Second

report of the Secretary- General pursuant to paragraph 7 of resolution 2233 (2015) [S/2016/77], 26

January 2016; UNAMI - United Nations Assistance Mission for Iraq en OHCHR - UN Office of the High

Commissioner for Human Rights, Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 1

May – 31 October 2015, 19 January 2016; UNAMI, UN Casualty Figures for the Month of January 2016,

February 1 2016; J. Wing/ Musings on Iraq [blog], Violence In Iraq, Jan 2016, February 4 2016;

Albawaba NEWS, Ten killed in multiple Baghdad bombings, February 8 2016; BBC News, Iraq conflict:

Shia 'reprisals' after bomb kills 20 in café, 12 January 2016; AFP - Agence France-Presse, Two Iraqi

journalists shot dead: employer, 12 January 2016; AFP - Agence France-Presse, Eight killed as gunmen

take hostages in Baghdad mall, 11 January 2016; RFE/RL - Radio Free Europe/Radio Liberty,

Bombings Near Baghdad Kill At Least Seven, 23 December 2015; UN News Service, Ban condemns

'heinous' terrorist attacks in Baghdad, 1 December 2015; Radio Free Europe/Radio Liberty, Iraq: Blast at
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Baghdad mosque; U.S. admits civilians killed, 20 November 2015; Radio Free Europe/Radio Liberty,

Iraq: Blast at Shi'ite fighter's Baghdad funeral kills at least 18, 13 November 2015; Nederlands Ministerie

van Buitenlandse Zaken, Ambstrapport Veiligheidssituatie Irak, oktober 2015.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat de problemen die u in uw land van herkomst kende en die deel uitmaken

van de reden van uw vlucht verbonden zijn met de problemen van uw broer, (K.) Mustafah (A.J.) (O.V.

8.129.719) (Gehoorverslag CGVS, p. 4-7, 9-12). Aangezien ik in het kader van de asielaanvraag van uw

broer de beslissing nam tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, omdat zijn asielrelaas ongeloofwaardig werd bevonden, kan ten

aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees van vervolging zoals

voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Voor een uitgebreide weergave van de elementen

op basis waarvan de beslissing van uw broer (K.) Mustafah (A.J.) (O.V. 8.129.719) werd genomen,

verwijs ik graag naar zijn beslissing. Deze luidt als volgt:

“Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten omdat u in uw woonplaats in

Bagdad vervolging vreesde vanwege personen die het oneens waren met het werk van uw vader bij het

Ministerie van Volksgezondheid rond wetten tegen roken en andere schadelijke stoffen en belang

hadden bij een mogelijke stopzetting van zijn activiteiten en die verantwoordelijk waren voor uw

ontvoering.

Er dient echter te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Eerst en vooral dient te worden opgemerkt dat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt aangetast

door het feit dat u betrekkelijk vaag en inconsistent blijft over een aantal kernaspecten van uw

asielrelaas.

U beschikt in het bijzonder nauwelijks over informatie in verband met de identiteit van uw ontvoerders.

Wanneer er aan u gevraagd wordt of u iets meer kunt vertellen over hun identiteit, geraakt u niet verder

dan dat u aan hun stemmen kon horen dat ze Irakezen waren (Gehoorverslag CGVS, p. 13). Nochtans

werden uw ontvoerders op het moment van uw bevrijding ook gearresteerd en heeft de politie u expliciet

verteld dat ze bij hen bekend waren en informatie over hen hadden (Gehoorverslag CGVS, p. 10-11).

Toch blijkt u aan de politie niets over hen te hebben gevraagd, ook niet hoe de politie en het leger hen

op het spoor kwamen waardoor ze u uiteindelijk bevrijdden (Gehoorverslag CGVS, p. 12). Ter

verantwoording van de reden waarom u geen verdere vragen stelde aan de politie, geeft u aan dat u

toen u kort na uw bevrijding bij de politie was vooral terug naar uw familie wilde gaan (Gehoorverslag

CGVS, p. 12). Het is echter niet aannemelijk dat u ook in de periode daarna niet probeerde te

informeren naar wie uw ontvoerders precies waren. U verbleef immers nog meer dan een maand in het

huis van uw oom in Mahmoudiyah en had dus wel degelijk de tijd en gelegenheid om meer inzicht te

krijgen in uw situatie en in de noodzaak om al dan niet het land te verlaten. U blijkt immers zelfs niet te

weten wat er na hun arrestatie met uw belagers is gebeurd, of er al dan niet een strafonderzoek tegen

hen werd uitgevoerd in verband met uw ontvoering, noch of zij hiervoor gestraft werden (Gehoorverslag

CGVS, p. 13, 20). Dat u na de gebeurtenissen geen inspanningen leverde om te weten te komen wie uw

belagers precies zijn en wat er na hun arrestatie verder met hen gebeurde alvorens de ingrijpende

beslissing te nemen uw land van herkomst te ontvluchten en zich op internationale bescherming te

beroepen, niettemin u wel degelijk toegang had tot deze informatie, tast de geloofwaardigheid van uw

relaas grondig aan.

Een bijkomende piste om meer over uw ontvoerders te weten te komen, waren de bedreigingen die uw

vader al bleek te hebben gekregen vóór de ontvoering en waarvan jullie vermoedden dat ze afkomstig

waren van dezelfde personen als uw ontvoerders (Gehoorverslag CGVS, p. 15). U verklaart hierover dat

u niet aan uw vader gevraagd heeft hoe die bedreigingen verliepen of wie hem precies had benaderd

(Gehoorverslag CGVS, p. 15). Ter verantwoording van het feit dat u dat niet gevraagd heeft, haalt u aan

dat uw vader een gesloten man is en dat hij het jullie toch niet zou verteld hebben (Gehoorverslag

CGVS, p. 15-16). Gezien de impact die de gebeurtenissen op uw leven hadden en gezien het feit dat

deze informatie u ook kon helpen om inzicht te krijgen in uw eigen situatie en het toekomstige risico dat

u zou lopen in Bagdad, kan men logischerwijze van u verwachten dat u er bij uw vader minstens op

aandrong om u zoveel mogelijk informatie over uw belagers te geven. Dat u deze kans onbenut liet om

meer te weten te komen over wie verantwoordelijk was voor het feit dat u niet alleen ontvoerd,

opgesloten en mishandeld werd maar ook voor het feit dat u uw studies moest opgeven en zich

gedwongen zag het land te verlaten, is bijzonder opmerkelijk.



RvV X - Pagina 9

Dat anderzijds uw vader u gelet op de door u omschreven omstandigheden dan niet uitgebreid zou

hebben ingelicht over de informatie waarover hij in dit verband beschikte, is bovendien evenmin

aannemelijk. Dit ondermijnt nog meer de geloofwaardigheid van het door u vertelde asielrelaas.

Wat uw vader betreft, is het bovendien merkwaardig dat hij erin slaagt zijn activiteiten verder te zetten in

Bagdad. Het is tenslotte zo dat de terroristen die u ontvoerden – en later ook hem en uw broer

beschoten – het in de eerste plaats op uw vader en zijn activiteiten hebben gemunt. Ter verantwoording

haalt u aan dat uw vader zijn job bij het Ministerie nog steeds kan uitoefenen omdat hij sinds het voorval

van de beschieting altijd op begeleiding door veiligheidspersoneel kan rekenen bij verplaatsingen tussen

zijn nieuwe woonplaats in Mahmoudiyah en de wijk Bab Moatdam waar het Ministerie is gelegen

(Gehoorverslag CGVS, p. 17). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat bescherming van dit soort

diensten toch nooit honderd procent veiligheid kan garanderen, en dat men er in elk geval van kan

uitgaan dat uw vader – ondanks deze bescherming – uiterst voorzichtig te werk gaat om op geen enkele

manier de aandacht van zijn belagers trekken. Het heeft er echter alle schijn van dat uw vader ook

na uw vertrek en na het vertrek van uw broer zijn activiteiten openlijk en zonder veel verdere

voorzorgsmaatregelen blijft voortzetten. Zo blijkt uit het openbaar Facebook-profiel van jullie vader

(waarvan afdrukken zijn toegevoegd aan uw administratief dossier) dat hij publiekelijk zijn strijd tegen

het roken blijft verderzetten (zie administratief dossier, foto’s 1 en 2). Op 19 januari 2016 publiceerde hij

bijvoorbeeld een Facebook-bericht waarin hij zijn tevredenheid toont over een nieuwe belasting die op

sigaretten wordt geheven (zie administratief dossier foto 3 ). Mochten deze activiteiten werkelijk zijn

leven in gevaar brengen, net als het leven van de rest van het gezin dat zich nog in Mahmoudiyah

bevindt, kan men zich afvragen of hij dat dan met zoveel openheid op Facebook zou publiceren. Uit het

Facebookprofiel van uw vader blijkt bovendien dat hij met veel openheid laat weten waar hij zich

bevindt. Zo maakte hij op 13 maart 2016 bekend op te treden als gastspreker in een verplegersschool

(zie administratief dossier foto 4) en maakte hij op 11 maart kenbaar dat hij zich op dat moment in een

restaurant in het centrum van Bagdad bevond (foto 5), waarvan hij ook de naam en het adres

publiceerde. Dit soort openheid is moeilijk in overeenstemming te brengen met het gedrag dat men

logischerwijs kan verwachten van iemand die op de hielen wordt gezeten door een bende terroristen die

hem ervan wilt overtuigen zijn werk te verlaten en hem en zijn familie met de dood bedreigt. Wanneer u

wordt gevraagd of uw vader u en uw familie dan niet in gevaar brengt door op deze manier zijn

activiteiten via Facebook kenbaar te maken, haalt u aan dat hij in elk geval al bekend was van

televisieprogramma’s (Gehoorverslag CGVS, p. 17). Er moet echter op gewezen worden dat er een

wezenlijk verschil is tussen deelname aan tv-programma’s, waar de persoon wel zichtbaar is,

eventueel met vermelding van naam en functie, maar er verder weinig details over zijn leven worden

vrijgegeven, en het systematisch publiceren van activiteiten, en zelfs, zoals eerder vermeld, van zijn

verplaatsingen in Bagdad op het moment zelf dat hij ze maakt. Dit manifest gebrek aan voorzorgen doet

afbreuk aan de stelling dat uw vaders werk daadwerkelijk aanleiding zou hebben geven tot een

gegronde vrees voor vervolging in uw hoofde, en ondergraaft op die manier ook verder de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Los van bovenstaande vaststellingen, moet nog gewezen worden op een ongerijmdheid tussen uw

verklaringen en de verklaringen van uw broer met betrekking tot uw bevrijding in Diyala. Uw broer

verklaarde dat in het politiebureau ook uw ontvoerders aanwezig waren. Zowel hij als jullie vader

zouden de ontvoerders ook kort hebben gezien (Gehoorverslag CGVS, (K.), Hayder (A.J.), p. 5-6 en p.

11). Wanneer ook aan u wordt gevraagd of uw ontvoerders samen met u in het kantoor aanwezig

waren, zegt u echter dat u dat niet weet en dat u ze in elk geval daar niet heeft gezien (Gehoorverslag

CGVS, p. 17). Zelfs mocht het zo zijn dat uw vader en broer de ontvoerders konden zien en u niet, dan

nog blijft het vreemd dat die kortstondige ontmoeting met jullie gemeenschappelijke belagers nooit ter

sprake zou zijn gekomen in conversaties met uw vader of met uw broer, en dat u dus helemaal niet op

de hoogte zou zijn geweest van het feit dat zij daar waren. Deze ongerijmdheid doet verder afbreuk aan

de geloofwaardigheid van uw relaas.

Ook voor wat betreft het telefonisch contact tussen uw ontvoerders en uw vader, komen jullie

verklaringen niet helemaal overeen. U geeft aan dat uw ontvoerders uw vader belden en dat ze hem

lieten horen hoe u met een stok en kabel werd geslagen (Gehoorverslag CGVS, p. 11). Uw broer van

zijn kant heeft enkel weet van een informatieve telefoon van uw ontvoerders met uw vader waarin ze

hem enkel lieten weten dat u ontvoerd was (Gehoorverslag CGVS, (K.), Hayder (A.J.), p. 4). Wanneer

uw broer wordt gezegd dat uw vader ook zou gehoord hebben hoe u werd geslagen op dat moment,

antwoordt uw broer dat jullie vader zulke dingen verstopte voor jullie en dat het bovendien een moeilijk

periode voor jullie was waardoor het moeilijk is zich alles te herinneren (Gehoorverslag CGVS, (K.),

Hayder (A.J.), p. 6). Ook in dit geval blijft het echter vreemd dat dit dan nooit meer ter sprake zou zijn

gekomen in gesprekken met uw broer, waardoor hij niet op de hoogte blijkt te zijn van dit soort details,

waardoor de geloofwaardigheid van de gebeurtenissen verder wordt ondermijnd.
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Op basis van het geheel van bovenstaande vaststellingen dient te worden geoordeeld dat aan uw

asielmotieven geen enkel geloof meer kan gehecht worden. Zij kunnen dan ook geen basis vormen voor

een risicoanalyse in het licht van de Vluchtelingenconventie of van artikel 48/4, &2, a of b van de

Vreemdelingenwet.

De door u en uw broer neergelegde documenten kunnen niets aan bovenstaande vaststellingen

wijzigen. Een aantal documenten (uw identiteitskaart, de kopie van de eerste pagina van uw paspoort

met het visum voor Turkije en de inreisstempel, uw nationaliteitsbewijs, uw studentenkaart, een kopie

van de woonstkaart van uw vader, een kopie van de voedselrantsoenkaart van uw gezin, de

identiteitskaart van Hayder, de kopie van de eerste pagina van zijn paspoort, zijn nationaliteitsbewijs,

zijn vliegtuigticket Bagdad-Istanbul, zijn studentenbadge) bevat louter informatie over de identiteit van u

en uw gezin en jullie verplaatsingen, die verder niet betwist worden. Uw asielaanvraag in Turkije bij de

UNHCR kan enkel aantonen dat u in dit land asiel aanvroeg, wat evenmin ter discussie staat.

De werkbadge van uw vader toont aan dat hij ambtenaar is bij het Ministerie van Volksgezondheid. De

documenten waarmee uw vader officieel werd afgevaardigd om zijn land te vertegenwoordigen op

internationale bijeenkomsten rond roken in Zwitserland en in Moskou, het abstract van de

wetenschappelijke publicatie van jullie vader en de filmpjes waaruit blijkt dat hij op de televisie als

spreker wordt gevraagd, bevestigen zijn rol in de lobby tegen roken en tonen aan dat hij een

gerenommeerde wetenschapper is met een grote expertise in het gebied van de gevolgen van roken,

maar ze zeggen verder niets over de vervolging als gevolg van deze bekendheid en activiteiten.

Het medische document dat u neerlegt ter illustratie van uw rugklachten, bevestigen uw medische

toestand, maar geven geen uitsluitsel over het feit of ze het gevolg zijn van eerdere mishandelingen.

Het doktersattest en de röntgenfoto’s met betrekking tot problemen van uw broers knie, geven

louter informatie over een medisch probleem dat verder losstaat van de door jullie ingeroepen

vervolgingsfeiten. Het middelbareschooldiploma van uw broer kan enkel informatie over zijn

scholingsgraad verschaffen.

De aanvraag van het commando van operaties in Bagdad gericht aan het politiedirectoraat van Diyala

met de vraag het proces-verbaal in Diyala in verband met uw ontvoering over te maken, alsook het

antwoord van het steuncomité gericht aan de politie van Diyala met een proces-verbaal van uw

ontvoering, kunnen bovenstaande appreciatie evenmin wijzigen. Dergelijke documenten kunnen enkel

een ondersteunende werking kunnen hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde

van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Gelet op het feit dat uw verklaringen

zoals hierboven werd beargumenteerd ongeloofwaardig worden bevonden, kan dit document sowieso

nog weinig ondersteuning bieden. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie

werd toegevoegd aan uw administratieve dossier blijkt bovendien dat in Irak op grote schaal wordt

gefraudeerd en dat tegen betaling documenten worden afgeleverd, waardoor de bewijswaarde van

deze stukken uiterst relatief is. Dit geldt evenzeer voor het attest van het comité van de mensenrechten

van Bagdad gericht aan het Ministerie van Volksgezondheid, waarin de beschieting waar uw broer en

jullie vader na uw vertrek uit het land het slachtoffer van zouden zijn geweest wordt bevestigd en het

verzoek tot uitstel van uw broers studies waarin eveneens vermeld wordt dat hij beschoten werd.

Wat betreft de door uw advocaat neergelegde rapporten en artikelen aangaande de algemene

veiligheidssituatie in Irak, zij ten slotte opgemerkt dat naast de erkenning van de vluchtelingenstatus,

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

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak werd “UNHCR Position on Returns to Iraq” van

oktober 2014 in rekening genomen. Zowel uit dit advies, als de COI Focus “Irak: De actuele

veiligheidssituatie in Bagdad” van 31 maart 2016 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is,

en dat de situatie, ingevolge het grondoffensief dat IS/ISIL/ISIS in Irak voert, sinds juni 2014 verder

geëscaleerd is. UNHCR besluit dat de meeste personen die Irak ontvluchten waarschijnlijk in

aanmerking komen voor de vluchtelingstatus of de status van subsidiair beschermde. Nergens in

voornoemd document wordt evenwel geadviseerd om voortgaande op een analyse van de algemene

veiligheidssituatie aan elke Irakees een complementaire vorm van bescherming te bieden. Bovendien

bevestigt UNHCR’s “Position on Returns to Iraq” dat het geweldsniveau en de impact van het geweld

nog steeds regionaal erg verschillend zijn. Deze sterk regionale verschillen 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 provincie

Bagdad te worden beoordeeld.
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Het CGVS erkent dat de veiligheidssituatie in Bagdad complex, problematisch en ernstig is, doch

benadrukt dat er diverse objectieve elementen in ogenschouw genomen moeten worden om het reële

risico voorzien in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet te evalueren, waaronder het aantal

burgers die het slachtoffer zijn van willekeurig geweld, het aantal conflict gerelateerde incidenten, de

intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het

gebruikte geweld, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld

burgers dwingt om hun land of, in voorkomend geval, hun regio van herkomst te verlaten.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweld dat in de provincie Bagdad plaatsvindt in hoofdzaak

de vorm aanneemt van terreuraanslagen enerzijds en mishandelingen, ontvoeringen en moorden

anderzijds. Het gros van de terroristische aanslagen zijn toe te schrijven aan de Islamitische Staat.

Hoewel de groepering zowel de Irakese veiligheidsdiensten (politie en leger), als burgers tot doelwit

heeft, is het duidelijk dat de terreurcampagne van IS/ISIL/ISIS hoofdzakelijk op burgers gericht is. Hierbij

viseert IS/ISIL/ISIS voornamelijk, maar niet uitsluitend, de sjiitische burgerbevolking in Bagdad, dit door

het plegen van aanslagen in sjiitische wijken en op openbare plaatsen waar veel burgers samenkomen.

In vergelijking met het hoogtepunt van de “Breaking the Walls”-campagne van Al-Qaeda in Irak in 2013

liggen de aantallen van aanslagen en slachtoffers in 2015 echter beduidend lager. In 2012-2013 vonden

goed gecoördineerde golven van aanslagen over het hele land plaats, vaak gekoppeld met uitgebreide

militaire operaties, ook in Bagdad. De aard, de intensiteit en de frequentie van de acties van IS/ISIL/ISIS

in Bagdad is evenwel veranderd. Er vinden nauwelijks gecombineerde militaire operaties met

(zelfmoord)aanslagen en aanvallen van guerrillastrijders meer plaats, maar frequente, vaak

minder zware aanslagen. Sinds begin 2016 heeft IS twee aanvallen uitgevoerd waarbij militaire

tactieken gehanteerd werd, namelijk een aanval op een winkelcentrum op 11 januari 2016, en een

dubbele aanval op Abu Ghraib op 28 februari 2016. Dergelijke gecombineerde militaire operaties blijven

echter zeer uitzonderlijk . Uit dezelfde informatie blijkt ook dat Bagdad niet belegerd wordt door

IS/ISIL/ISIS, noch zijn er aanwijzingen dat IS/ISIL/ISIS op korte termijn geheel of gedeeltelijk de controle

over de stad zou kunnen verwerven. Evenmin is er sprake van regelmatige of aanhoudende gevechten

tussen IS/ISIL/ISIS en het Iraakse leger. Het offensief dat IS/ISIL/ISIS sinds juni 2014 in Irak voert, heeft

in Bagdad wel tot de mobilisatie van sjiitische milities geleid. De aanwezigheid van deze milities heeft er

voor gezorgd dat IS/ISIL/ISIS minder zware aanslagen pleegt. Anderzijds blijkt dat de sjiitische milities

op hun beurt, samen met criminele bendes en militieleden die op eigen initiatief handelen, voor een

groot deel verantwoordelijk zijn voor de meer individuele vormen van geweld die er in Bagdad

plaatsvinden, met name mishandelingen, ontvoeringen en moorden. Vooral soennitische burgers

zouden een groter risico lopen hier het slachtoffer van te worden.

Uit de dezelfde informatie blijkt voorts dat het geweld in de provincie Bagdad maandelijks honderden

doden en gewonden opeist. Het CGVS benadrukt evenwel dat cijfergegevens over het aantal

slachtoffers niet op zichzelf beoordeeld kunnen worden, maar moeten gezien worden in relatie met

meerdere objectieve elementen, zoals daar zijn de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door

willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken

gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers

dwingt om hun land of, in voorkomend geval, hun regio van herkomst te verlaten.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat het openbare leven in Bagdad, ondanks de hierboven

beschreven veiligheidsrisico’s, niet is stilgevallen. De provincie Bagdad, met een oppervlakte van 4555

km², telt iets meer dan 7 miljoen inwoners, waarvan 87% in Bagdad stad woont. Bagdad is nog steeds

een functionerende grootstad. De scholen zijn open en er is gezondheidszorg. Verplaatsingen in de stad

worden weliswaar bemoeilijkt door de talrijke checkpoints, maar anderzijds werd het al meer dan tien

jaar geldende nachtelijke uitgaansverbod opgeheven, bleven tijdens de ramadan voor het eerst weer ’s

nachts restaurants open, blijven de verkeerswegen open, is de internationale luchthaven operationeel,

en is de bevoorrading met levensnoodzakelijke goederen verzekerd. De Iraakse autoriteiten hebben nog

steeds de politieke en administratieve controle over Bagdad, en diplomatieke vertegenwoordigers van

diverse landen, alsook verschillende humanitaire organisaties en agentschappen van de VN blijven

aanwezig in de hoofdstad. De impact van geweld is verder niet van dien aard dat het inwoners

dwingt om massaal Bagdad te verlaten. Bagdad neemt daarentegen zelf grote vluchtelingenstromen uit

gebieden van het land die al geruime tijd door oorlogsgeweld worden geteisterd.

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Bagdad nog steeds problematisch en

ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de

asielzoeker, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus. Gelet

op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient evenwel

besloten te worden dat er in Bagdad actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de

mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een
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ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat ook in het kader van de asielaanvraag van uw broer, (K.), Hayder

(A.J.) (O.V. 8.112.484), die zijn asielrelaas volledig baseert op dat van u ((K.), Hayder (A.J.), p. 4-7, 9-

12), eveneens een beslissing genomen werd tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus."

Aangezien er op basis van bovenstaande argumentatie geen geloof kan worden gehecht aan uw

broers voorgehouden problemen die voortvloeien uit de professionele activiteiten van uw vader, kan er

evenmin geloof worden gehecht aan uw verklaringen hieromtrent, noch aan uw bewering dat dezelfde

terroristische groepering u en uw vader omwille van diezelfde activiteiten na het vertrek van uw broer uit

het land nog verder zou hebben belaagd door uw vader nog telefonisch te bedreigen en jullie auto te

beschieten in de wijk Al Beya’a (Gehoorverslag, p. 9-12). Dit betreffen immers louter bijkomende

verklaringen die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt

beschouwd.

Er moet bovendien op gewezen worden dat het geheel onaannemelijk is dat u, net als uw broer, geen

enkele informatie kan verschaffen over de identiteit van jullie belagers noch over wat er verder met hen

is gebeurd nadat zij naar aanleiding van de ontvoering van uw broer door de politie werden

gearresteerd, en zich hier evenmin over geïnformeerd heeft (Gehoorverslag CGVS, p. 5-6, 10-11). Dit

zou nochtans een logische reactie zijn als u werkelijk zou geloven, zoals u verklaart, dat dezelfde

personen, of anders op zijn minst leden van dezelfde criminele organisatie, die Mustafah’s ontvoering op

hun geweten zouden hebben, zich ook zouden hebben schuldig gemaakt aan de beschieting op jullie

(Gehoorverslag CGVS, p. 10). Net als uw broer toont u geen belangstelling voor het feit dat de politie de

ontvoerders van uw broer gearresteerd heeft om meer te weten te komen over hen. Nochtans was u,

zoals eerder aangehaald, zonder twijfel op de hoogte van het feit dat de politie de ontvoerders van uw

broer had opgepakt. U had de gearresteerde daders zelfs kort kunnen bekijken (Gehoorverslag

CGVS, p. 11). Uw manifeste gebrek aan belangstelling voor de identiteit van jullie belagers is een

verdere bevestiging van de ongeloofwaardigheid van jullie relaas.

Evenmin deed u grote inspanningen om via uw vader meer informatie over de daders te krijgen. Toen u

na het gesprek van uw vader met de politie in de nasleep van de ontvoering van uw broer vroeg naar de

identiteit van uw belagers, stelde u zich tevreden met uw vaders antwoord: Zoon: ze [de politie] kennen

hem. Ze zijn bij hen gekend. Ze zijn terroristen, gewapende terroristen (Gehoorverslag CGVS, p. 11). U

heeft zelfs helemaal geen idee van de precieze naam van de groepering (Gehoorverslag CGVS, p. 11).

Dat u ondanks de extreme gevolgen van de daden van deze misdadigers – u en uw broer zagen zich

omwille hiervan genoodzaakt jullie land van herkomst te ontvluchten en zich op internationale

bescherming te beroepen – toch niet alle mogelijkheden benut heeft om meer over de identiteit van uw

belagers en de organisatie waartoe ze behoren te weten te komen, of dat uw vader u gelet op deze

omstandigheden hierover dan niet zou hebben ingelicht, doet de geloofwaardigheid van jullie relaas

verder teniet.

De door u neergelegde documenten werden besproken in de weigeringsbeslissing die ik ten aanzien

van uw broer nam en waarnaar hierboven werd verwezen.

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. Verzoekers beroepen zich in een eerste en enig middel op de schending van artikel 3 EVRM,

artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève betreffende de status van vluchtelingen, artikel 10 van het

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), het zorgvuldigheidsbeginsel en artikel 15C

van de Kwalificatierichtlijn.

Verzoekers betogen:

“CGVS haalt in haar beslissing aan dat 2de verzoeker de identiteit van zijn ontvoerders niet weet. De

informatie dat hij kreeg dat hem om criminelen ging die hiervoor ook al gekend waren bij de politie

(pagina 12 van het verhoor van 2de verzoeker)

2de verzoeker is na zijn ontvoering een maand gebleven bij zijn oom en is daarna richting Turkije

vertrokken.
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Hij heeft zich bewust niet willen informeren omtrent zijn zaak gezien de psychologische situatie dat 2de

verzoeker zich bevond, men kan spreken van een post-traumatische situatie waarin 2de verzoeker zich

bevond.

1ste verzoeker heeft tijdens zijn gehoor reeds gemeld dat de vader van verzoekers een gesloten

persoon is en dat hij zijn gezin niet ongerust wou maken en hield al de informatie omtrent de

bedreigingen en de ontvoering voor zijn eigen.

Verzoekers hebben tijdens het gehoor al meegedeeld dat de ontvoerders van 2de verzoekers criminelen

zijn zonder een specifieke naam te geven van die bende/ terroristen. In Bagdad zijn er vele bendes die

actief zijn zonder een specifieke naam te hebben als groepering.”

Voorts doen verzoekers gelden:

“CGVS haalt aan dat de vader van verzoekers, de heer (A.J.S.), een facebookpagina heeft waarbij vaak

zaken publiceert. CGVS vergeet dat een publieke persoon zoals de vader van verzoekers die een

bekende arts is en die met verschillende internationale organisaties samenwerkt toch wel zaken kan

publiceren die toegankelijk zijn voor het publiek, gezien ook vele videos van de vader te vinden zijn op

youtube en de vader neemt ook vaak deel aan tv-programma’s, zien we niet welke bezwaar er is om

bepaalde zaken te publiceren.

Vader van verzoekers heeft in het begin 2015 wanneer er opnieuw driegementen waren dit gemeld bij

de Ministerie van Volksgezondheid en kreeg veiligheidsagenten die hem constant bewaken wanneer hij

op weg is van zijn werk naar huis en omgekeerd en bij al zijn activiteiten. De veiligheidsagenten geven

enkel bescherming voor de vader van verzoekers en niet voor alle leden van het gezin.

De vader van verzoekers ontvangt nog steeds bedreigingen zowel telefonisch als per brief. Verzoekers

leggen bij het verzoekschrift 2 dreigbrieven neer. (bijlage 3)

Het gezin is omwille van de driegementen verhuisd naar Mahmoudiya, de zus en de broer van

verzoekers zijn zelfs moeten stoppen met school. Verzoekers leggen hierbij ook een brief van de

Universiteit van Bagdad neer omtrent de zus van verzoekers. (bijlage 4)

Verzoekers leggen verschillende documenten neer om hun asielrelaas te staven, maar CGVS houdt

hierbij totaal geen rekening. Het gaat over originele documenten waarvan de echtheid niet wordt betwist

door CGVS, dus moet CGVS hiermee ook rekening houden in haar beslissing.”

Vervolgens citeren verzoekers een passage uit het ambtsbericht inzake de veiligheidssituatie in Irak van

13 oktober 2015 van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het CGVS schendt volgens

hen artikel 15C van de Kwalificatierichtlijn. Duitsland geeft subsidiaire bescherming aan kandidaat-

vluchtelingen die individueel een risico verhogende factor kunnen bewijzen, zoals verzoekers. Finland

heeft sedert eind september 2015 een beslissingsstop voor asielzoekers uit Bagdad.

Verzoekers verwijzen verder naar de inhoud van de door het CGVS gehanteerde landeninformatie.

Eveneens benadrukken zij dat hun advocaat reeds landeninformatie neerlegde tijdens de gehoren bij

het CGVS. Verzoekers citeren artikel 3 EVRM en rechtspraak van het EHRM omtrent dit artikel.

Verweerder haalt “deze elementen” aan in de bestreden beslissingen doch houden hiermee bij het

nemen van de bestreden beslissing geen rekening.

2.1.2. Ter staving van hun betoog, voegen verzoekers de volgende stukken bij het verzoekschrift

(rechtsplegingsdossier, stuk 1): dreigbrieven met vertaling (bijlage 3), een brief van de universiteit van

Bagdad over hun zus (bijlage 4) en een artikel op de website van de WHO over hun vader (bijlage 5).

2.1.3. Ter staving van hun betoog, leggen verzoekers ter terechtzitting door middel van een aanvullende

nota de volgende stukken neer (rechtsplegingsdossier, stuk 9): een overlijdensakte met vertaling, een

aangifte van ontvoering door hun vader, een melding met aangifte van een gevonden lijk en een

verzoek aan de onderzoeksrechter in verband met de ontvoering van Ahmad. Zij willen hiermee

aantonen dat hun broer Ahmad eind mei 2016 werd ontvoerd en is overleden.

2.2. Verweerder legt op 13 september 2016 een aanvullende nota neer (rechtsplegingsdossier, stuk 7).

Bij deze aanvullende nota voegt verweerder de COI Focus “IRAK, De veiligheidssituatie in Bagdad” van

23 juni 2016, de COI Focus “IRAK, De veiligheidssituatie in Bagdad, ontwikkelingen van 1 juni tot 12

augustus 2016” van 12 augustus 2016 en een bijdrage van “Musings on Iraq” van 16 augustus 2016.

2.3.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden.
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Verzoekers preciseren op generlei wijze hoe artikel 10 van het Handvest van de Grondrechten van de

Europese Unie, dat het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst behelst, door de

bestreden beslissingen zou (kunnen) zijn geschonden. Bijgevolg wordt de schending van dit artikel niet

dienstig aangevoerd.

2.3.2. Dient voorts 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 Kwalificatierichtlijn (Richtlijn

2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011), verstreek blijkens artikel

39 van deze richtlijn op 21 december 2013, datum waarop deze richtlijn ook effectief in Belgisch recht

werd omgezet.

2.3.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikelen

2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de

motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissingen kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekers deze motieven kennen en aan inhoudelijke kritiek onderwerpen.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht bereikt en voeren zij de schending aan van de

materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt

in dat de bestreden beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar

behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissingen in aanmerking kunnen

genomen worden.

2.3.4. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

De toetsing of verzoekers in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.3.5. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoekers in

hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op

afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke redenen verzoekers al dan niet voldoen aan de

criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4. Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig

beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle aangevoerde argumenten.

2.3.6. Verzoekers stellen hun land van herkomst te hebben verlaten ingevolge de problemen die zij

zouden hebben gekend naar aanleiding van de beroepsactiviteiten van hun vader. Eén van hen zou zijn

ontvoerd en de andere zou, samen met hun vader, zijn beschoten.



RvV X - Pagina 15

De geloofwaardigheid van deze problemen wordt echter op ernstige wijze ondergraven doordat beide

verzoekers blijkens de terecht aangehaalde verklaringen in de bestreden beslissingen nauwelijks iets

wisten te vertellen over hun beweerde belagers. Daarenboven bleek geen van beide zich terdege over

de identiteit, de hoedanigheid en het verdere lot van hun belagers te hebben geïnformeerd. Nochtans

zouden de daders zijn gearresteerd, zou de politie hebben geweten wie het was en konden zij zich over

aldus bevragen bij de politie. Verder konden zij zich over hun identiteit, hoedanigheid en verdere lot

eenvoudigweg informeren via hun vader. Verzoekers trachten hun gebrek aan interesse en aan

pogingen om zich te informeren ten onrechte te vergoelijken. Dat één van hen indertijd getraumatiseerd

was, wordt door hen geenszins gestaafd aan de hand van een medisch attest. Zelfs indien aangenomen

kan worden dat verzoekers kort na de feiten mogelijks onder de indruk waren, dan nog kon bovendien

worden verwacht dat zij zich nadien, tijdens hun verdere verblijf in hun land van herkomst en minstens

na aankomst in België, bij hun vader zouden hebben geïnformeerd omtrent het voorgaande.

Redelijkerwijze kan van een kandidaat-vluchteling immers worden verwacht dat deze ernstige en

aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich te informeren omtrent de evolutie van zijn

problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst. Dat verzoekers nalieten dit te doen getuigt van een

gebrek aan interesse voor hun voorgehouden problemen en situatie en doet afbreuk aan de ernst en de

geloofwaardigheid van hun ingeroepen vrees voor vervolging. De identiteit van hun belagers, hun

eventuele banden met bepaalde groeperingen en hun verdere lot, betreft immers essentiële informatie

ter inschatting van het risico dat zij lopen bij een eventuele terugkeer naar hun land en regio van

herkomst. Dat hun vader zulke essentiële informatie zou achterhouden is, ook indien hun vader een

‘gesloten persoon’ zou zijn, voorts hoegenaamd niet aannemelijk.

Verder wordt in de bestreden beslissingen met recht gemotiveerd:

“Wat uw vader betreft, is het bovendien merkwaardig dat hij erin slaagt zijn activiteiten verder te zetten

in Bagdad. Het is tenslotte zo dat de terroristen die u ontvoerden – en later ook hem en uw broer

beschoten – het in de eerste plaats op uw vader en zijn activiteiten hebben gemunt. Ter verantwoording

haalt u aan dat uw vader zijn job bij het Ministerie nog steeds kan uitoefenen omdat hij sinds het voorval

van de beschieting altijd op begeleiding door veiligheidspersoneel kan rekenen bij verplaatsingen tussen

zijn nieuwe woonplaats in Mahmoudiyah en de wijk Bab Moatdam waar het Ministerie is gelegen

(Gehoorverslag CGVS, p. 17). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat bescherming van dit soort

diensten toch nooit honderd procent veiligheid kan garanderen, en dat men er in elk geval van kan

uitgaan dat uw vader – ondanks deze bescherming – uiterst voorzichtig te werk gaat om op geen enkele

manier de aandacht van zijn belagers trekken. Het heeft er echter alle schijn van dat uw vader ook

na uw vertrek en na het vertrek van uw broer zijn activiteiten openlijk en zonder veel verdere

voorzorgsmaatregelen blijft voortzetten. Zo blijkt uit het openbaar Facebook-profiel van jullie vader

(waarvan afdrukken zijn toegevoegd aan uw administratief dossier) dat hij publiekelijk zijn strijd tegen

het roken blijft verderzetten (zie administratief dossier, foto’s 1 en 2). Op 19 januari 2016 publiceerde hij

bijvoorbeeld een Facebook-bericht waarin hij zijn tevredenheid toont over een nieuwe belasting die op

sigaretten wordt geheven (zie administratief dossier foto 3 ). Mochten deze activiteiten werkelijk zijn

leven in gevaar brengen, net als het leven van de rest van het gezin dat zich nog in Mahmoudiyah

bevindt, kan men zich afvragen of hij dat dan met zoveel openheid op Facebook zou publiceren. Uit het

Facebookprofiel van uw vader blijkt bovendien dat hij met veel openheid laat weten waar hij zich

bevindt. Zo maakte hij op 13 maart 2016 bekend op te treden als gastspreker in een verplegersschool

(zie administratief dossier foto 4) en maakte hij op 11 maart kenbaar dat hij zich op dat moment in een

restaurant in het centrum van Bagdad bevond (foto 5), waarvan hij ook de naam en het adres

publiceerde. Dit soort openheid is moeilijk in overeenstemming te brengen met het gedrag dat men

logischerwijs kan verwachten van iemand die op de hielen wordt gezeten door een bende terroristen die

hem ervan wilt overtuigen zijn werk te verlaten en hem en zijn familie met de dood bedreigt. Wanneer u

wordt gevraagd of uw vader u en uw familie dan niet in gevaar brengt door op deze manier zijn

activiteiten via Facebook kenbaar te maken, haalt u aan dat hij in elk geval al bekend was van

televisieprogramma’s (Gehoorverslag CGVS, p. 17). Er moet echter op gewezen worden dat er een

wezenlijk verschil is tussen deelname aan tv-programma’s, waar de persoon wel zichtbaar is,

eventueel met vermelding van naam en functie, maar er verder weinig details over zijn leven worden

vrijgegeven, en het systematisch publiceren van activiteiten, en zelfs, zoals eerder vermeld, van zijn

verplaatsingen in Bagdad op het moment zelf dat hij ze maakt. Dit manifest gebrek aan voorzorgen doet

afbreuk aan de stelling dat uw vaders werk daadwerkelijk aanleiding zou hebben geven tot een

gegronde vrees voor vervolging in uw hoofde, en ondergraaft op die manier ook verder de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.”

Verzoekers slagen er niet in deze motieven te ontkrachten.
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Dat hun vader beveiliging kreeg, bepaalde zaken kan publiceren die toegankelijk zijn voor het publiek en

figureert in video’s op YouTube en op de televisie, wordt in de voormelde motieven namelijk uitdrukkelijk

in rekening gebracht en doet aan deze motieven hoegenaamd geen afbreuk.

Verzoekers laten de bestreden beslissingen voorts volledig onverlet waar vastgesteld wordt dat zij

ongerijmde verklaringen aflegden over het al dan niet aanwezig zijn van hun belagers in het

politiekantoor en over het telefoontje tussen hun belagers en hun vader. De motieven dienaangaande

vinden steun in de administratieve dossiers, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien deze door

verzoekers ongemoeid gelaten worden, onverminderd gehandhaafd.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas en

de beweerde vrees voor vervolging van verzoekers.

De documenten in de administratieve dossiers (mappen ‘documenten’) zijn niet van die aard dat zij

afbreuk kunnen doen aan het voorgaande. In dit kader kan vooreerst worden opgemerkt dat geenszins

moet worden aangetoond dat de neergelegde documenten vervalst zouden zijn om hieraan

bewijswaarde te ontzeggen. Ook om andere redenen dan hun aangetoonde valsheid kan aan de

bijgebrachte documenten bewijswaarde worden ontzegd.

Waar verzoekers poneren dat het CGVS “totaal geen rekening” zou hebben gehouden met de

documenten in de administratieve dossiers, dient te worden vastgesteld dat dit een loutere miskenning

vormt van de inhoud van de bestreden beslissingen. Hierin wordt over deze documenten immers

gesteld:

“De door u en uw broer neergelegde documenten kunnen niets aan bovenstaande vaststellingen

wijzigen. Een aantal documenten (uw identiteitskaart, de kopie van de eerste pagina van uw paspoort

met het visum voor Turkije en de inreisstempel, uw nationaliteitsbewijs, uw studentenkaart, een kopie

van de woonstkaart van uw vader, een kopie van de voedselrantsoenkaart van uw gezin, de

identiteitskaart van Hayder, de kopie van de eerste pagina van zijn paspoort, zijn nationaliteitsbewijs,

zijn vliegtuigticket Bagdad-Istanbul, zijn studentenbadge) bevat louter informatie over de identiteit van u

en uw gezin en jullie verplaatsingen, die verder niet betwist worden. Uw asielaanvraag in Turkije bij de

UNHCR kan enkel aantonen dat u in dit land asiel aanvroeg, wat evenmin ter discussie staat.

De werkbadge van uw vader toont aan dat hij ambtenaar is bij het Ministerie van Volksgezondheid. De

documenten waarmee uw vader officieel werd afgevaardigd om zijn land te vertegenwoordigen op

internationale bijeenkomsten rond roken in Zwitserland en in Moskou, het abstract van de

wetenschappelijke publicatie van jullie vader en de filmpjes waaruit blijkt dat hij op de televisie als

spreker wordt gevraagd, bevestigen zijn rol in de lobby tegen roken en tonen aan dat hij een

gerenommeerde wetenschapper is met een grote expertise in het gebied van de gevolgen van roken,

maar ze zeggen verder niets over de vervolging als gevolg van deze bekendheid en activiteiten.

Het medische document dat u neerlegt ter illustratie van uw rugklachten, bevestigen uw medische

toestand, maar geven geen uitsluitsel over het feit of ze het gevolg zijn van eerdere mishandelingen.

Het doktersattest en de röntgenfoto’s met betrekking tot problemen van uw broers knie, geven

louter informatie over een medisch probleem dat verder losstaat van de door jullie ingeroepen

vervolgingsfeiten. Het middelbareschooldiploma van uw broer kan enkel informatie over zijn

scholingsgraad verschaffen.

De aanvraag van het commando van operaties in Bagdad gericht aan het politiedirectoraat van Diyala

met de vraag het proces-verbaal in Diyala in verband met uw ontvoering over te maken, alsook het

antwoord van het steuncomité gericht aan de politie van Diyala met een proces-verbaal van uw

ontvoering, kunnen bovenstaande appreciatie evenmin wijzigen. Dergelijke documenten kunnen enkel

een ondersteunende werking kunnen hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde

van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Gelet op het feit dat uw verklaringen

zoals hierboven werd beargumenteerd ongeloofwaardig worden bevonden, kan dit document sowieso

nog weinig ondersteuning bieden. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie

werd toegevoegd aan uw administratieve dossier blijkt bovendien dat in Irak op grote schaal wordt

gefraudeerd en dat tegen betaling documenten worden afgeleverd, waardoor de bewijswaarde van

deze stukken uiterst relatief is. Dit geldt evenzeer voor het attest van het comité van de mensenrechten

van Bagdad gericht aan het Ministerie van Volksgezondheid, waarin de beschieting waar uw broer en

jullie vader na uw vertrek uit het land het slachtoffer van zouden zijn geweest wordt bevestigd en het

verzoek tot uitstel van uw broers studies waarin eveneens vermeld wordt dat hij beschoten werd.”

Verzoekers voeren ter weerlegging van de voormelde motieven geen dienstige argumenten aan. Zij

vinden steun in de administratieve dossiers, zijn pertinent en terecht en worden, gezien zij niet dienstig

worden weerlegd, door de Raad overgenomen.
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Ook de documenten die bij het verzoekschrift worden gevoegd zijn niet van die aard dat zij aan het

voorgaande afbreuk kunnen doen (rechtsplegingsdossier, stuk 1).

De dreigbrieven (bijlage 3) worden slechts neergelegd in de vorm van makkelijk manipuleerbare

kopieën. Bovendien betreffen dit documenten waarvan de herkomst niet kan worden nagegaan en die

door eenieder met een computer, om het even waar en om het even wanneer kunnen zijn opgesteld.

Daarenboven worden deze stukken niet neergelegd in het kader en ter ondersteuning van

geloofwaardige gezegden, hetgeen vereist is opdat hieraan enige bewijswaarde zou kunnen worden

toegekend.

Ook de brief van de universiteit van Bagdad (bijlage 4) wordt slechts neergelegd in de vorm van een

makkelijk te manipuleren kopie. Bovendien gaat deze niet vergezeld van enige vertaling, zodat de

inhoud ervan niet kan worden nagegaan. Verder dient te worden herhaald dat, opdat enige

bewijswaarde aan zulk document zou kunnen worden gehecht, het vergezeld dient te gaan van

geloofwaardige gezegden.

Uit het artikel van de website van de WHO (bijlage 5) kan hoegenaamd niets worden afgeleid in verband

met het asielrelaas en de verklaarde vrees voor vervolging van verzoekers.

De stukken die ter terechtzitting door middel van een aanvullende nota worden neergelegd, zijn evenmin

van die aard dat zij de voormelde vaststellingen kunnen ontkrachten (rechtsplegingsdossier, stuk 9).

Wat betreft de overlijdensakte, blijkt uit de informatie in de administratieve dossiers (mappen

‘landeninformatie’) dat er in Irak met zulke documenten op grote schaal wordt gefraudeerd en dat zij

zowel binnen als buiten Irak eenvoudigweg illegaal en tegen betaling kunnen worden verkregen. Voorts

kan andermaal worden opgemerkt dat, opdat er enige bewijswaarde aan zulk document zou kunnen

worden gehecht, dit dient te zijn neergelegd in het kader en ter adstructie van een geloofwaardig relaas.

Dit is in casu niet het geval. Zelfs indien bewijswaarde zou kunnen worden gehecht aan de

overlijdensakte, quod non, dan nog blijkt uit de overlijdensakte niet dat het overlijden van de broer van

verzoekers enig verband zou vertonen met hun hoger ongeloofwaardig bevonden verklaringen en vrees.

Inzake de politionele documenten, dient te worden vastgesteld dat deze prima facie lijken te zijn

gemanipuleerd. Zo valt het op dat het geschreven gedeelte van deze stukken en enkele van de hierop

afgebeelde stempels (zoals de blauwe stempel van het politiekantoor van Al Rasheed) een kleurenkopie

zijn, terwijl nadien op de onderzijde van deze stukken de blauwe stempel en de vermelding in balpen in

deze stempel werden toegevoegd. Hoe dan ook blijkt uit de voormelde informatie dat er in Irak met

zulke documenten op grote schaal wordt gefraudeerd en dat zij zowel binnen als buiten Irak

eenvoudigweg illegaal en tegen betaling kunnen worden verkregen. De voormelde vaststellingen

maken, samen met de vaststelling dat deze stukken niet worden neergelegd in het kader en ter staving

van geloofwaardige gezegden, dat aan deze stukken niet de minste bewijswaarde kan worden gehecht.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in deze is

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de

vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde vrees

voor vervolging koesteren in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.3.7. In zoverre verzoekers zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroepen op

hun asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Zij tonen niet aan dat zij in aanmerking komen voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

De commissaris-generaal oordeelt op basis van de informatie in de administratieve dossiers (mappen

‘landeninformatie’) omtrent de veiligheidssituatie in Bagdad daarnaast dat, hoewel de veiligheidssituatie

in Bagdad complex, problematisch en ernstig is en dit afhankelijk van de individuele situatie en de

persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker aanleiding kan geven tot de toekenning van een

internationale beschermingsstatus, er in Bagdad actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie

waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat verzoekers louter door een aanwezigheid aldaar een reëel risico lopen blootgesteld te

worden aan een ernstige bedreiging van hun leven of persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c)

van de vreemdelingenwet.

In dit kader kan vooreerst worden opgemerkt dat geen van de partijen betwist dat de situatie in Irak

momenteel wordt gekenmerkt door een gewapend conflict.
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In casu is het voor de verdere beoordeling dan ook niet noodzakelijk te onderzoeken of dit gewapend

conflict een binnenlands en/of een internationaal gewapend conflict betreft.

Artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet beoogt echter slechts bescherming te bieden in de

uitzonderlijke situatie waarin de mate van het willekeurige geweld in een aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land of de regio van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of de betrokken regio, aldaar louter

door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op de in dit artikel bedoelde ernstige schade (cf. HvJ C-

465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu, §§ 28, 32-40, 43-44; HvJ

30 januari 2014, C 285/12, Diakité / het Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen,

§ 30; EHRM, NA v. het Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008, § 115; EHRM, Sufi en Elmi v. het

Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni 2011, § 226, en EHRM, J.H. v. het Verenigd

Koninkrijk, nr. 48839/09, 20 december 2011, § 54).

Uit zowel de door verzoekers geciteerde en bijgebrachte (rechtsplegingsdossier, stuk 1; administratief

dossier Mustafah, map ‘documenten’; administratief dossier Hayder, map ‘landeninformatie’), als de

door verweerder neergelegde (rechtsplegingsdossier, stuk 7; administratief dossier Mustafah en Hayder;

mappen ‘landeninformatie’) informatie blijkt in dit kader dat het geweld dat in Bagdad plaatsvindt in

hoofdzaak de vorm aanneemt van terreuraanslagen enerzijds en mishandelingen, ontvoeringen en

moorden anderzijds.

Het gros van de terroristische aanslagen is toe te schrijven aan IS. De acties van deze organisatie zijn

hoofdzakelijk op burgers gericht. Daarbij wordt voornamelijk, doch niet uitsluitend, de sjiitische

burgerbevolking in Bagdad geviseerd, en dit door het plegen van aanslagen in sjiitische wijken en op

openbare plaatsen waar veel burgers samenkomen. De aard, de intensiteit en de frequentie van de

acties van IS in Bagdad is echter veranderd. Er vinden nauwelijks nog gecombineerde militaire

operaties met (zelfmoord)aanslagen en aanvallen door guerrillastrijders plaats. Hoewel IS de voorbije

maanden enkele aanvallen uitvoerde waarbij militaire tactieken werden gehanteerd, blijkt uit de

voormelde informatie dat zulke incidenten uitzonderlijk blijven. Wel pleegt IS sporadisch zware

aanslagen. Zo vond er op 3 juli 2016 in de wijk Karrada een aanslag plaats met een groot aantal

burgerslachtoffers. Daarnaast vinden er frequente, vaak minder zware aanslagen plaats.

Uit de informatie blijkt voorts dat Bagdad geenszins wordt belegerd door IS. De verdediging van Bagdad

geniet een hoge prioriteit en er zijn geen aanwijzingen dat IS op korte termijn geheel of gedeeltelijk de

controle over de stad zou kunnen verwerven. IS komt in Irak integendeel meer en meer onder druk te

staan. Het actuele doel van IS in het conflict om Bagdad bestaat er dan ook eerder in om de Iraakse

autoriteiten te dwingen een zo groot mogelijk deel van leger en politie in en rond de hoofdstad te binden

en om op deze wijze de aanvalscapaciteit van de strijdkrachten elders in Irak te beperken. Het komt in

Bagdad bijgevolg niet of nauwelijks tot open gevechten en er is geenszins sprake van regelmatige of

aanhoudende gevechten tussen IS en het Iraakse leger.

Het offensief dat IS sedert 2014 voert in Irak heeft, onder meer in Bagdad, wel geleid tot de mobilisatie

van de sjiitische milities. De aanwezigheid van deze milities in Bagdad heeft ervoor gezorgd dat IS

minder (zware) terroristische aanslagen pleegt. Wel blijkt dat deze milities, samen met criminele bendes

en met militieleden die op eigen initiatief handelen, voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de

meer individuele vormen van geweld die er in Bagdad plaatsvinden, met name mishandelingen,

ontvoeringen en moorden. Vooral soennitische burgers zouden een groter risico lopen om hiervan

slachtoffer te worden. Soennieten die afkomstig zijn uit andere regio’s van Irak (IDP’s) en sommigen uit

de zuidelijke voorsteden van Bagdad worden daarbij meer geviseerd dan de andere soennieten in

Bagdad. De recente betogingen, de toegenomen politieke instabiliteit en de sociale onrust hebben een

negatieve impact op de veiligheidssituatie in Bagdad.

Niettegenstaande het geweld in Bagdad maandelijks honderden doden en slachtoffers opeist, dienen

ook andere objectieve elementen meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie

in Bagdad teneinde te kunnen vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar Bagdad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel

risico loopt op een ernstige bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Zulke

elementen zijn het aantal conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de

doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin

burgers het slachtoffer zijn van doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied

dat getroffen wordt door willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale
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bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de

mate waarin dit geweld burgers dwingt om Bagdad te verlaten.

De provincie Bagdad heeft een oppervlakte van 4.555 vierkante kilometer en telt meer dan 7.000.000

inwoners, waarvan 87% in Bagdad-stad woont en 13% in een landelijke omgeving. De bevolking bestaat

volgens de laatste beschikbare cijfers voor 70% uit sjiieten en voor 29% uit soennieten. Het geweld in

Bagdad is verspreid over het gehele grondgebied van de provincie en er zijn geen duidelijk veiligere of

onveiligere zones binnen Bagdad. Er zijn, met uitzondering van de internationale zone, geen wijken die

gevrijwaard blijven van geweld.

De impact van het geweld op het dagelijkse leven van de burgers in Bagdad is gemengd.

Enerzijds worden de burgers er wel gehinderd door de aanslagen en mensenrechtenschendingen en

worden verplaatsingen bemoeilijkt door de talrijke controles. Anderzijds is het openbare leven in Bagdad

niet stilgevallen, blijven de infrastructuur, het verkeer, het bedrijfsleven en de publieke sector er verder

functioneren en is Bagdad, ondanks de veiligheidsrisico’s en de frequente problemen met de

infrastructuur, een functionerende grootstad.

Bagdad is, zoals reeds hoger werd opgemerkt, geen belegerde stad. De bevoorrading met

levensmiddelen en andere consumptiegoederen is verzekerd en winkels, markten, restaurants, cafés,

enz. blijven geopend. Goederen worden verhandeld en zijn vrij verkrijgbaar, al is de levensduurte in de

stad gestegen en hebben veel inwoners het daardoor moeilijker om financieel rond te komen. In februari

2015 werd het al meer dan tien jaar geldende nachtelijke uitgangsverbod in Bagdad opgeheven. Voor

de eerste keer sinds lange tijd waren er in dit jaar tijdens de ramadan weer restaurants de hele nacht

geopend. Verder is er in Bagdad gezondheidszorg voorhanden, ook al staat deze door een aantal

factoren onder druk. De scholen zijn in Bagdad verder geopend, het schoolbezoek ligt er tamelijk hoog

en het schoolbezoek blijft er stabiel sedert 2006. De verkeerswegen in Bagdad zijn open en de

internationale luchthaven van Bagdad is operationeel. De Iraakse autoriteiten hebben, hierin bijgestaan

door de sjiitische milities, bovendien nog steeds de politieke en administratieve controle over Bagdad.

Diplomatieke vertegenwoordigers van diverse landen, alsook verschillende humanitaire organisaties en

agentschappen van de VN, blijven aanwezig in de hoofdstad.

Wat de bevolking in Bagdad-stad en –provincie betreft, blijkt uit de voormelde informatie dat er zich

ongeveer 100.690 ontheemde gezinnen (604.804 personen) bevinden op het grondgebied van de

provincie Bagdad. Het merendeel van de ontheemden verblijft bij gastgezinnen of in huurwoningen. Een

minderheid verblijft in kampen, scholen, religieuze gebouwen of informele nederzettingen. Het aantal

IDP’s met oorsprong Bagdad die in de provincie zelf of elders hun toevlucht zochten bedraagt 65.508

personen. Bagdad vangt aldus grote vluchtelingenstromen op en de Bagdadi’s zelf zijn niet massaal

gevlucht. Deze vaststelling kan als een indicatie gezien worden dat de Irakezen en de Bagdadi’s zelf

van oordeel zijn dat zij in de stad Bagdad actueel geen reëel risico lopen op ernstige bedreiging.

Gelet op het geheel van de voormelde elementen, dient te worden besloten dat, hoewel de

veiligheidssituatie in Bagdad complex, problematisch en ernstig is en dit afhankelijk van de individuele

situatie en de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker aanleiding kan geven tot de toekenning

van een internationale beschermingsstatus, er in Bagdad actueel geen sprake is van een uitzonderlijke

situatie waarbij de mate van het willekeurige geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat verzoekers louter door een aanwezigheid aldaar een reëel risico zouden

lopen blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van hun leven of persoon zoals bedoeld door

artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Verzoekers tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land en regio van herkomst een reëel risico zouden

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

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig oktober tweeduizend zestien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


