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nr. 177 179 van 27 oktober 2016

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 29 maart 2016 heeft

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

23 februari 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

9 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. VERHAEGEN loco advocaat

K. VERSTREPEN en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 10 augustus 2015 en heeft zich op 11 augustus 2015 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 9

december 2015 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het Commissariaat), waar verzoeker werd gehoord op 4

april 2016.
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1.3. Op 23 februari 2016 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een sjiiet van Arabische origine, afkomstig uit de stad Basra en bent u in

het bezit van de Iraakse nationaliteit. U groeide op in de wijk Al-Asma’ai in Basra, waar u bleef wonen

tot uw vertrek uit Irak. U studeerde aan de Universiteit van Basra en haalde hier een bachelor diploma

als vertaler. Sinds 3 maart 2013 werkte u als Airport Service Agent bij Emirates Airlines op de

luchthaven in Basra. U kwam zeer vriendschappelijk overeen met uw teamleider of supervisor Ali al

Salem en uw manager Y.A.O. (…).

Op 21 juli 2015 was u samen met uw collega A.K.A.M. (…) aan het werk wanneer 2 mannen in

zwarte pakken naar de incheckbalie kwamen. Ze legden één paspoort voor, waarna uw collega Ali

ontdekte dat dit paspoort van geen van beide mannen was. Hij vroeg aan u om dit na te kijken en u

vroeg aan de twee mannen van wie het paspoort was. U zei dat er procedures waren die moesten

gevolgd worden, waarop de mannen reageerden dat het jullie zaken niet waren. U verduidelijkte dat u

uw job zou verliezen als u de procedures niet zou volgen, waarna één van de mannen zei dat uw leven

in zijn handen lag en dat ze u desnoods zouden dwingen. U probeerde de situatie te kalmeren maar de

2 mannen namen het paspoort terug en gingen weg.

Nadat de betreffende vlucht was vertrokken, werkten u en uw collega Ali nog enkele zaken voor het

bedrijf af op de computer. Uw collega, M. (…), belde u toen op en vertelde u dat er mannen in zwarte

pakken met auto’s en wapens u bij uw wagen opwachtten. U was in shock, besloot op de luchthaven te

blijven en belde uw moeder om te zeggen dat u daar zou blijven slapen omwille van een probleem met

een vlucht.

De volgende dag rond de middag belde uw moeder u op en vertelde u dat er mensen waren gekomen

naar uw huis die zeer boos waren. Ze zeiden dat u zich bij hen moest melden om naar het Noorden te

gaan om daar aan de zijde van de Hasd al-Shaabi (of Popular Mobilization Units, PMU) te vechten. U

realiseerde zich dat dit slechts een drogreden was om u tot bij hen te krijgen. U besloot hierop het land

te verlaten. U sprak af met uw collega M. (…) dat hij uw paspoort en wat geld zou ophalen thuis bij uw

moeder. U lichtte uw supervisor niet in over het hele incident, maar meldde uw manager Y. (…) dat u

naar Turkije zou reizen voor medische redenen. U gaf ook te kennen een ernstig probleem te hebben

gekend tijdens het werk. Meer details gaf u toen evenwel niet.

De volgende dag kreeg u het gevraagde geld en uw paspoort, kocht wat zaken in de duty-free winkel

voor uw vlucht uit Irak en nam de volgende dag, op 23 juli 2015, samen met uw college A.K. (…) vanuit

Basra een vlucht met Turkish Airlines naar Istanbul, Turkije.

Nadat u het land had verlaten kwamen er nog herhaaldelijk onbekenden langs bij uw huis die nagingen

of u nog thuis was, of u zich daar verborg. Op 5 november 2015 kwamen er ’s nachts mannen langs in

uw huis, waar uw broer op dat moment aanwezig was. Ze schoten op de deur en drongen het huis

binnen, waarna ze het huis doorzochten op zoek naar u. Uw oudste broer raakte hierbij geraakt door

een kogel in zijn been. Uw vader legde later die dag een klacht neer in het lokale politiekantoor. Naar

aanleiding van dit incident verhuisde uw familie naar het platteland in Al-Qurna.

Ter staving van uw identiteit en/of asielaanvraag legde u volgende documenten neer: uw identiteitskaart,

uitgereikt op 21.09.2006; uw diploma, uitgereikt op 23.01.2013; een toegangskaart van de luchthaven,

uitgereikt op 26.05.2015; uw nationaliteitsbewijs, uitgereikt op 12.07.1996; uw rijbewijs, uitgereikt op

13.11.2014; 2 badges van uw werk bij Emirates Airlines, uitgereikt op 03.03.2013 en 29.05.2013; een

kopie van de twee eerste 2 bladzijden van uw paspoort, uitgereikt op 29.02.2012; een kopie van een

screenshot van een online opleiding voor Emirates airlines s.d.; een erkenning van uw goed werk bij

Emirates Airlines, uitgereikt op 17.07.2013; een certificaat van een veiligheidsopleiding gevolgd bij

Emirates Airlines dat uitgereikt werd op 22.10.2013; een kopie van een mail van uw werk waarin uw

werk geprezen wordt, verstuurd op 21.06.2015; kopieën van enkele foto’s van uw huis in Basra nadat

enkele mannen hiernaar hadden geschoten s.d.; een kopie van een politieklacht aangaande de inval in

uw huis ingediend door uw ouders op 05.11.2015; een kopie van vluchtinformatie aangaande de

vlucht die u zelf naar Turkije nam s.d.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u doorheen uw

verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de vluchtelingenconventie van

Genève niet aannemelijk heeft gemaakt.
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Eerst en vooral dient het CGVS te wijzen op een cruciale tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen

afgelegd op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) enerzijds en uw verklaringen afgelegd tijdens uw

gehoor op het CGVS. Zo verklaarde u op de DVZ dat u de dag na het incident met voornoemde twee

personen op de luchthaven, u één van deze mannen opnieuw op de luchthaven hebt gezien (DVZ

vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Op het CGVS gevraagd om uw verhaal te doen over de redenen waarom

u uw land verlaten heeft, vermeldde u op geen enkele wijze dit essentiële feit (CGVS, gehoorverslag

pagina 10 en 11). Verder in het gehoor gevraagd om te vertellen wat er allemaal op die desbetreffende

tweede dag (dag na het incident) is gebeurd, maakte u andermaal geen enkele melding van dit feit. U

bevestigde hierop nogmaals dat er verder die dag niets was gebeurd (CGVS, pagina

16). Geconfronteerd vervolgens tijdens uw gehoor op het CGVS met deze flagrante discrepantie in uw

verklaringen, beaamde u die volgende dag inderaad iemand te hebben gezien maar dat u niet zeker

wist of het één van deze twee mannen was die u bedreigd hadden, maar dat ze wel hetzelfde pak

aanhadden (CGVS, pagina 18). Vervolgens stuurde u uw verklaringen nogmaals bij door te stellen dat u

niet wist of deze persoon van dezelfde partij als uw belagers was, hierbij suggererend dat het misschien

vrienden van hen waren, maar duidelijk stellend wel dat het zeker niet één van hen was (CGVS, pagina

18 en 19). Het CGVS stelt vast dat een dergelijke tegenstrijdigheid aangaande één van de cruciale

feiten in uw asielaanvraag de geloofwaardigheid van uw relaas ernstig aantast. Van een asielzoeker

mag immers redelijkerwijs verwacht worden dat hij gedurende de volledige asielprocedure coherente en

gelijklopende verklaringen aflegt.

Verder is het uiterst opmerkelijk dat u geen enkele inspanning leverde om het talrijk

aanwezige veiligheidspersoneel op de luchthaven aan te spreken, noch over het foute paspoort dat

werd voorgelegd, noch over de doodsbedreigingen aan uw adres, noch over het feit dat men u met

wapens stond op te wachten aan uw wagen. U gaf zelf tijdens uw gehoor op het CGVS aan dat er

politie, douane, grenspolitie, paspoortcontrole, burgerpolitie en een soort van inlichtingendienst

aanwezig is op de luchthaven. U schatte hun aantal in op 200 a 300 personen (CGVS, pagina 11). U

vertelde bovendien ook dat wanneer u weet heeft dat iemand met een vervalst paspoort reist, dat u dit

dan normaliter doorgeeft aan die personen van die inlichtingendienst op de luchthaven (CGVS, pagina

12). Het feit dat u in dit geval gedurende de drie volledige dagen die u op de luchthaven

doorbracht geen enkele toenadering zocht naar deze veiligheidsdiensten, werpt een ernstige twijfel over

de geloofwaardigheid van uw relaas.

Daarnaast stelt het CGVS dat het tevens uiterst vreemd is dat u na het incident met deze twee personen

op de luchthaven naliet uw supervisor in te lichten over de problemen die hierop volgden en uw

manager enkel vertelde dat u naar Turkije vertrok omwille van een ernstig probleem gedurende het

werk. Dat uw manager u overigens, toen u hem dit, niet om meer details vroeg, overtuigt evenmin,

temeer u tijdens uw gehoor op het CGVS aangaf dat u bevriend was met hem en zeer goed contact met

hem had (CGVS pagina 13). Ook met uw supervisor Ali Al Salem onderhield u, luidens uw verklaringen

afgelegd op het CGVS, goede contacten (CGVS, p. 6). Het feit dat u goede, zelfs vriendschappelijke

relaties onderhield met uw supervisor en uw manager, maar hen tegelijk niet inlichtte over de problemen

van u en uw collega A.K. (…), is uiterst ongeloofwaardig. Het feit dat hij u als manager bovendien hielp

met het regelen van uw geveinsd ziekteverlof en het zoeken van een vervanger, ook al wist hij dat u

vertrok omwille van problemen verbonden aan uw werk, maar niet verder zou vragen naar de exacte

reden en achtergrond van deze problemen is uitermate vreemd (CGVS, pagina 13 en 14). Dat u

stelde dat dit voor hem niets ongewoons was, is geen verschoning maar zorgt ervoor dat uw

verklaringen hieromtrent des te ongeloofwaardiger zijn.

Verder is het bijzonder vreemd dat u na het desbetreffende incident op 21 juli 2015 geen enkel initiatief

genomen heeft om meer informatie te verkrijgen over de naam van de persoon die op het paspoort

stond. U verklaarde zelf dat de gegevens van het paspoort in het systeem zouden hebben gezeten,

maar wanneer u werd gevraagd of u achteraf moeite heeft gedaan om meer informatie over deze

reiziger te weten te komen, antwoordde u ontkennend (CGVS, pagina 13). In een dergelijke situatie is

het nochtans te verwachten dat u zich ten volle zou informeren over de situatie en te weten wou komen

met wie u te maken had. Het feit dat u zo weinig geïnteresseerd was in uw persoonlijke situatie, geeft

een weinig overtuigde indruk aan uw relaas.

Wat betreft de inval bij u thuis op 5 november 2015, stelt het CGVS vast dat ook uw verklaringen

omtrent dit incident helemaal niet doorleefd en bijgevolg weinig geloofwaardig zijn. Het is namelijk zeer

onwaarschijnlijk dat u in een dergelijke beperkte mate geïnteresseerd zou zijn in het voorval dat u niet

eens zou weten of uw oudste broer – die door een kogel geraakt werd in het been - al dan niet naar een

ziekenhuis gebracht werd voor de verwondingen die hij opliep (CGVS, pagina 18). Wanneer een

familielid beschoten wordt omwille van uw problemen, is het op zijn minst te verwachten dat u zo veel

mogelijk informatie over dit voorval zou willen weten. U gaf evenwel te kennen niet bezig te zijn met

zulke ‘kleine dingen’ (CGVS, p. 18). Uw schijnbaar gebrek aan interesse in de situatie van uw familie



RvV X - Pagina 4

doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van dit hele feit. Het feit dat uw familie na dit voorval een klacht

durfde indienen bij de politie is daarenboven op zich al opmerkelijk. U geeft zelf aan dat ‘de partijen’ die

u zouden vervolgen nauw verbonden zijn met de autoriteiten (CGVS, p. 16). Wanneer u gevraagd werd

of uw familie niet bang was om een klacht neer te leggen in het kader van de inval bij hen thuis, gaf u te

kennen hiernaar niet gepolst te hebben (CGVS, p. 18). Gevraagd naar wat uw vader hiermee wou

bereiken, kwam u niet verder dan te stellen dat het een louter een normale procedure is om jezelf te

beschermen (CGVS, pagina 18). Dat u voor uzelf geen verdere vragen stelt bij het feit dat uw ouders

een dergelijk risico namen om een klacht neer te leggen bij de autoriteiten en zo het risico liepen

verdere problemen te kennen met de personen die u vervolgen, geeft nogmaals een weinig overtuigde

indruk aan uw verklaringen.

Bovenstaande inconsistenties en tekortkomingen handelen niet over details, maar over kernelementen

van uw asielrelaas, namelijk de reden waarom u uw land diende te verlaten. Bijgevolg wordt geoordeeld

dat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas volledig op de helling staat. Van een asielzoeker kan

immers redelijkerwijs worden verwacht dat hij gedurende de volledige asielprocedure coherente en

gelijklopende verklaringen aflegt, en deze in de mate van het mogelijke probeert te staven door middel

van betrouwbare documenten, wat bij u geenszins het geval bleek te zijn.

Gelet op het voorgaande dient geconcludeerd 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.

De neergelegde documenten vermogen bovenstaande argumentatie niet te weerleggen. Met

uw identiteitsdocumenten heeft u uw identiteit gestaafd welke niet in twijfel worden getrokken.

Daarnaast heeft u met uw diploma gestaafd dat u aan de universiteit studeerde. Met uw certificaat van

Emirates Airlines, badges van Emirates Airlines, screenshot van een online cursus, toegangskaart van

de luchthaven en mailverkeer van uw werk heeft u gestaafd dat u van 3 maart 2013 tot minstens 21juni

2015 heeft gewerkt voor Emirates Airlines. Ook dit staat hier niet ter discussie. Wat betreft de klacht bij

de politie die uw vader indiende op 5 november 2015, merkt het CGVS op dat de bewijswaarde van dit

document onbestaande is, aangezien er in Irak op grote schaal wordt gefraudeerd met officiële

documenten (zie landeninformatie “valse documenten en corruptie”), dat er geen officiële stempel te

bemerken is op het document en dat het daarenboven over een kopie gaat – welke gemakkelijk door

knip- en plakwerk te vervalsen is. De foto’s van de kogelgaten in de muur van uw huis en kogelhulzen

die voor uw huis liggen brengen op zich ook geen enkele meerwaarde aan uw asielaanvraag. Er is geen

enkele aanwijzing dat dit precies uw woning is en daarenboven is het niet logisch dat de politie in haar

verslag zou noteren dat er kogels gevonden werden, maar deze zomaar zouden laten liggen op de

plaats van de beschieting.

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

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

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende 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 Zuid-Irak werd het “UNHCR Position on Returns to

Iraq” van oktober 2014 in rekening genomen. Zowel uit voornoemd advies van UNHCR als de COI

Focus “Iraq, The Security Situation in South Iraq” van 29 mei 2015 (waarvan een kopie werd

toegevoegd aan uw administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van

2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat de toename in geweld- en terreurdaden geconcentreerd

is in een aantal Centraal-Iraakse provincies, waarbij vooral de Iraakse grootsteden worden getroffen.

Daarenboven blijkt dat het grondoffensief dat Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) sinds juni 2014

in Irak voert hoofdzakelijk gesitueerd is in Centraal- Irak. De militaire successen die de organisatie

boekte, herschiepen de Centraal-Iraakse provincies Nineveh, Salah- al Din, Diyala en Anbar tot

oorlogsgebied, waarbij militanten van ISIL, strijders van stammenmilities, militairen van het

Iraakse leger, peshmerga’s en leden van sjiitische milities elkaar bekampen om de controle van het

grondgebied. Ook in het westen van de provincie Kirkuk speelt zich een gelijkaardige strijd af. Uit

dezelfde informatie blijkt echter dat de negen zuidelijke provincies van Irak niet rechtstreeks verwikkeld

zijn geraakt in het offensief dat ISIL in juni 2014 inzette in Centraal-Irak, met uitzondering van het

noorden van Babil, waar ISIL heeft geprobeerd om via de verkeerswegen ten westen en zuidwesten van

Bagdad aanvalsroutes naar de hoofdstad te openen. Dit offensief ging gepaard met talrijke aanslagen

en ook met hevige gevechten in enkele steden. Hoewel ISIL er niet in is geslaagd om de controle over

dit deel van de provincie te veroveren en het aantal burgerslachtoffers vanaf begin 2015 duidelijk is

afgenomen, is de veiligheidssituatie in Babil niet duurzaam verbeterd. De door ISIL gecontroleerde
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gebieden in de naburige provincie Anbar verhogen eveneens het risico op een heropflakkering van het

geweld.

In de overwegend sjiitische Zuid- Iraakse provincies Najaf, Kerbala, Basra, Wassit, Qadisiya, Thi-Qar,

Missan en al-Muthanna kwam het niet tot directe confrontaties tussen het Iraakse leger en IS. Het

geweld in de regio beperkt zich hoofdzakelijk tot sporadische terreuraanslagen die echter zowel in

frequentie als in zwaarte zijn hebben afgenomen. Daarnaast neemt het geweld in Zuid-Irak de vorm aan

van doelgerichte moorden en ontvoeringen, en sektarische gemotiveerde wraakacties gericht waarbij

leden van politieke partijen, religieuze en tribale leiders, en overheidspersoneel geviseerd worden. Het

aantal burgerslachtoffers ligt in deze provincies duidelijk lager dan in Babil, en heel ver onder dat van

Centraal-Irak.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweldsniveau, de impact van het terreurgeweld, en de

gevolgen van het offensief dat ISIL sinds juni 2014 voert 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 Basra te worden beoordeeld. Uit de beschikbare

informatie blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Basra gedurende de afgelopen jaren markant

verbeterde. Naarmate ISIL haar terreurcampagne tegen sjiitische doelwitten in Bagdad in 2013

opvoerde werden in Basra een aantal geweldfeiten gepleegd tegen de soennitische minderheid in de

stad. De provincie werd echter niet rechtstreeks getroffen door het offensief dat ISIL in juni 2014 inzette.

Directe confrontaties tussen militanten van ISIL en het Iraakse leger bleven uit. Wel deden zich enkele

kleinschalige aanslagen voor in de stad Basra, waarbij het aantal burgerdoden beperkt is gebleven.

In de periode 2013-2014 werden in de heilige stad Kerbala een beperkt aantal aanslagen op sjiitische

doelwitten gepleegd. Het aantal burgerslachtoffers hierbij bleef beperkt. De veiligheidsmaatregelen in

Kerbala werden in de loop van 2013 en 2014 herhaaldelijk opgedreven en het Iraakse leger werd er

door vrijwilligers versterkt. Er vonden in de regio evenwel geen grootschalige confrontaties plaats tussen

militanten van ISIL en het Iraakse leger. Aanslagen in de provincie Kerbala zijn uitzonderlijk en zijn

doorgaans kleinschalig.

Naarmate ISIL haar terreurcampagne in 2013-2014 opdreef, namen ook de veiligheidsmaatregelen in

Najaf toe. Ook hier bleven directe confrontaties tussen militanten van ISIL en het Iraakse leger uit. Er

doen zich in de provincie Najaf voorts nauwelijks geweldfeiten voor. Het geweld dat er voorkomt

concentreert zich hoofdzakelijk in de stad Najaf. Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren

valt, is beperkt.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de provincies Wassit, Qadisiya, Missan, Thi-Qar en al-Muthanna

grotendeels gespaard blijven bij het etno-sektarisch conflict dat Irak teistert. De sporadische,

hoofdzakelijk kleinschalige, terreuraanslagen die in deze provincies plaatsvinden, zijn doorgaans

gesitueerd in de steden Kut (Wassit) en Nasseriyah (Thi-Qar). Het aantal burgerslachtoffers is er

beperkt gebleven. Het offensief dat ISIL in de zomer van 2014 inzette, bereikte voornoemde provincies

niet.

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat het Iraakse zuiden niet alleen over de weg bereikbaar is.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen vluchten aanbieden op Irak.

Naast Baghdad International Airport beschikt Irak over internationale luchthavens in Basra, Najaf, Arbil

en Suleymaniah, dewelke onder de controle van de Iraakse of Koerdische autoriteiten staan en vlot

bereikbaar zijn. Personen die naar Irak wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar hun

bestemming in Noord- of Zuid-Irak reizen zonder dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.

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

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de zuidelijke provincies Basra, Kerbala, Najaf, Wassit, Qadisiya, Missan, Thi-Qar en al-

Muthanna thans geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van

hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict.

Actueel is er voor burgers in Zuid-Irak aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4,

§2, c van de Vreemdelingenwet.

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.“
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het vluchtelingenverdrag), van de artikelen 48/2 t.e.m.

48/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van artikel 3 iuncto

artikel 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13

mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en

de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of

staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor

vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de

inhoud van de verleende bescherming (hierna: de richtlijn 2011/95/EU), van de artikelen 16 en 17 van

de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming

(hierna: de Procedurerichtlijn), van artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van

de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: het KB van 11 juli 2003), van de motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de

vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen en als beginsel van behoorlijk bestuur en van het zorgvuldigheids-

en het redelijkheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur.

2.2. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker in hoofdorde de bestreden beslissing te hervormen

en hem te erkennen als vluchteling in de zin van het vluchtelingenverdrag conform de artikelen 48/3 en

48/5 van de vreemdelingenwet, indien hij niet in aanmerking komt voor voormeld statuut, hem de

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet toe te kennen, en in

ondergeschikte orde de bestreden beslissing te vernietigen, zo de Raad van oordeel is dat bijkomend

onderzoek nodig is om te kunnen oordelen over het statuut van vluchteling.

2.3. Bij het verzoekschrift voegt verzoeker de volgende stukken:

“1. Beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus, genomen door verwerende partij op 23 februari 2016 en dezelfde dag aan

verzoeker verzonden per aangetekende brief.

2. Gehoorverslag van verzoekers collega, A.K.A.A.M. (…) (CG xxx -OV xxx)

3. UNHCR, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-

Seekers from Iraq, 31 mei 2012, p. 13, http://www.refworld.org/docid/4fc77d522.html

4. US Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices - Iraq, 25 June 2015, p.

17, http ://www. state. gov/documents/organization/236812.pdf

5. RAND Office for External Affairs, An Assessment of the Counter-ISIL Campaign - One Year after

Mosul, June 2015, p. 2, http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/CT435/RAND

CT43 5.pdf

6. Reuters, Iraq Says it Found 50,000 'Ghost Soldiers' on Payroïl, 1 December 2015, http ://reut.rs/1

r031 vZ

7. CEIP, From Militia to State Force: the Transformation of al-Hashd al-Shaabi, 16 No- vember 2015,

http ://ceip. org/1 Qq Rz J Y

8. United States Department of State, 2014 Country Reports on Human Rights Practices

Iraq, 25 June 2015, pp. 1, 2,

http://www.state.gov/documents/organization/236812.pdf

9. Amnesty International, 5 februari 2016, https://www.amnestv.org/en/press- releases/2016/02/iraq-

authorities-turn-blind-eve-to-shia-militia-vicious-reprisal- killings/

10. Amnesty International, Absolute Impunity: Militia Rule in Iraq, 14 October 2014, pp. 4-5,

http://www.refworld.org/docid/54491b3b4.html

11. Human Rights Watch, The Gangs of Iraq, 4 november 2014, beschikbaar op

https://www.hrw.org/news/2014/11/04/gangs-iraq

12. Finnish Immigration Service, 4Security situation in Bagdad - the Shia militias', 29 april2015, p.20-

22, http ://www.migri.fi/download/61225_Security_Situation_in_Baghdad_-

_The_Shia_Militias_29.4.2015.pdf?01abe06266acd288

13. Verklaring van verzoekers manager.

14. E-mail waarin verzoeker zijn ontslag bij Emirates aanbiedt en het antwoord van zijn manager.
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15. Bewijs van aanstelling in het kader van de tweedelijnsbijstand door het Bureau voor Juridische Bij

stand te Antwerpen.”

2.4. Ter terechtzitting wordt gewezen op de nota die de verwerende partij heeft neergelegd met als

bijlage

- de COI (country of origin information) Focus ‘Irak. Veiligheidssituatie in Zuid-Irak’ van 24 december

2015

En de aanvullende nota die de verwerende partij neergelegd heeft met als bijlage

- de COI Focus ‘Irak. Veiligheidssituatie in Zuid-Irak’ van 4 augustus 2016

- de COI Focus ‘Irak. De bereikbaarheid van de zuidelijke provincies via internationaal luchtverkeer en

via intern wegverkeer’ van 12 juli 2016.

2.5. Ter terechtzitting worden door verzoeker bij aanvullende nota volgende documenten bijgebracht:

- kleurenkopie van een dreigbrief aan de vliegmaatschappij Emirates van 10 februari 2016 met vertaling.

- kleurenkopie van de overlijdensakte van de broer van de collega van verzoeker A.K.A.M. zonder

datum van opstelling met vertaling.

2.6. De Raad oefent inzake beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de gevallen zoals opgenomen in artikel 39/2 van de vreemdelingenwet,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht. Dit houdt in dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingsdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). De devolutieve kracht van

het beroep verplicht, noch verbiedt de Raad de weigeringsmotieven van de voor hem bestreden

beslissing over te nemen of te verwerpen. Hij dient enkel een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en aangeeft waarom in hoofde van een asielaanvrager al dan niet vrees voor vervolging

in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking moet worden genomen.

2.7. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de

waarheid vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, reissued Geneva,

december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De verzoekende partij

dient door een coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante elementen de waarachtigheid

ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde

wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4

oktober 2006, nr. 163.124). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

Krachtens artikel 48/6 van de vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal of de Raad moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is

evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de asielzoeker op te vullen.

2.8. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

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

vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.
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De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet

beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een algemene en

theoretische toelichting of het citeren van internationale bepalingen, nationale bepalingen en algemene

beginselen in het verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoeker aanspraak kan

maken op een status van internationale bescherming.

2.9. De Raad stelt vast dat verzoeker met betrekking tot bepaalde essentiële elementen in zijn

asielrelaas vage, inconsistente en ongeloofwaardige verklaringen aflegt.

2.9.1. Zo stelt verzoeker tijdens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken dat hij de volgende dag,

na het incident met de twee mannen in het zwart en nadat er mannen bij zijn wagen stonden te

wachten, hij één van die mannen op de luchthaven zag. Echter vermeldt verzoeker dit feit niet meer

wanneer hij de kans krijgt zijn asielrelaas naar voren te brengen (gehoorverslag CGVS, p. 10-11).

Verzoeker meent dat het normaal is dat men niet telkens op dezelfde manier een verhaal reproduceert,

doch gaat eraan voorbij dat hem expliciet gevraagd werd, nadat hij zijn relaas had verteld, wat er

allemaal gebeurde de tweede dag. Verzoeker vermeldde niet dat hij mannen in zwarte pakken terugzag

op de luchthaven. Tijdens het gehoor werd nog eens expliciet gevraagd of er niets meer gebeurde,

waarop verzoeker antwoordde ‘dat is het’ (gehoorverslag CGVS, p. 16). Het feit dat verzoeker tijdens

het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken melding maakt van het terugzien de dag volgend op het

incident van één van de mannen en dit feit niet meer vermeld, nadat gevraagd werd wat er zoal

gebeurde de tweede dag, ondermijnt zijn geloofwaardigheid. Waar verzoeker deze omissie tracht te

verklaren door het feit dat hij niet zeker was dat het één van hen was, dat zij gewoon hetzelfde pak

aanhadden, stelt de Raad vast dat verzoeker tijdens het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken

stelde één van die mannen te hebben gezien op de luchthaven de volgende dag, zodat hij als verklaring

niet dienstig kan voorhouden tijdens het gehoor op het Commissariaat dat hij dit feit niet meer

aanhaalde omdat hij niet zeker was of het één van hen was. Verzoeker verhaalde het feit dat hij één van

de mannen in zwart pak zag de volgende dag bij de Dienst Vreemdelingenzaken in een kort overzicht

van alle feiten die aanleiding hebben gegeven tot zijn vlucht. Zelfs indien verzoeker niet zeker was of het

één van hen betrof, heeft het terugzien van een man in een zwart pak op de volgende dag klaarblijkelijk

een danige indruk op verzoeker nagelaten, omdat hij dacht dat dit een man van dezelfde

militie/groep/bende was als zijn belagers (verzoekschrift p. 4), dat hij het bij de Dienst

Vreemdelingenzaken verhaalt bij het weergeven van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot zijn

vlucht, zodat het niet vermelden van dit feit op het Commissariaat wel degelijk de geloofwaardigheid van

verzoeker ondermijnt.

Verzoekers betoog dat hij veel kopzorgen en stress heeft omwille van de onzekerheid over zijn

verblijfsrecht en vooral uit bezorgdheid over zijn familie en dat men niet mag vergeten dat de feiten zich

zo’n zes maanden voor het gehoor afspeelden, doet geen afbreuk aan het feit dat hij dit belangrijk

element niet, zelfs niet na expliciete vraagstelling over alle gebeurtenissen op de tweede dag,

vermeldde. Immers kan aangenomen worden dat ieder gehoor gepaard gaat met enige mate van stress,

doch dit geen afbreuk doet aan het gegeven dat van een asielzoeker redelijkerwijze mag worden

verwacht dat deze in staat is voldoende duidelijke, nauwkeurige en coherente verklaringen af te leggen

met betrekking tot belangrijke feiten en gebeurtenissen die hij persoonlijk heeft meegemaakt, zeker

indien deze gebeurtenissen de essentie van het asielrelaas uitmaken en de directe aanleiding hebben

gevormd voor het vertrek uit het land van herkomst. De aangehaalde gebeurtenissen kunnen, gezien

deze een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid en van determinerende invloed waren op zijn

verdere leven, redelijkerwijze geacht worden in verzoekers geheugen te zijn gegrift, zodat de

aangevoerde stress, noch het tijdsverloop sinds de gebeurtenissen zich afspeelden een aannemelijke

verklaring vormen voor de hoger gedane vaststellingen. Waar verzoeker nog stelt dat het gehoor bij de

Dienst Vreemdelingenzaken niet in de gewenste omstandigheden verliep, dat het verslag hem niet werd

voorgelezen, dat hij niet kon nakijken of zijn verklaringen correct waren, kan hij niet gevolgd worden.

Immers staat duidelijk vermeld dat het verslag aan verzoeker werd voorgelezen in het Arabisch waarbij

hij verklaart dat alle bovenstaande verklaringen juist zijn en met de werkelijkheid overeenstemmen. Het

verslag werd door verzoeker ondertekend. Verzoeker wenst aan te geven dat er fouten in het verslag

stonden, maar geeft niet aan op welke wijze het neerschrijven van ‘en de volgende dag zag ik een van

die mannen weer op de luchthaven’, foutief is. Verzoeker geeft ook niet aan dat hij dit niet zou gezegd

hebben, doch probeert enkel een invulling te geven aan deze zin (namelijk dat hij bedoelde dat hij een

man van dezelfde militie/groep/bende terugzag de volgende dag, dat hij dit dacht omdat hij dezelfde
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kledij droeg) welke invulling echter de vastgestelde omissie niet weerlegt. Verzoeker tracht in feite met

haar betoog de in de bestreden beslissing aangehaalde tegenstrijdigheid te weerleggen of vergoelijken,

doch wijst de Raad er op dat hij geen tegenstrijdigheid weerhoudt, doch wel een omissie, waarvoor

verzoeker geen afdoende verklaring biedt, noch tijdens het gehoor op het Commissariaat, noch ter

gelegenheid van zijn verzoekschrift. Verzoeker werd wel degelijk in de gelegenheid gesteld tijdens het

gehoor om uitleg te geven over dit ontbrekende element. Bovendien wijst de Raad er op dat aan

verzoeker tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal opnieuw zijn verklaringen onder vraag 5

van het gehoor bij de Dienst vreemdelingenzaken werden voorgelezen, hij daarop enkele

verduidelijkingen verschafte en bij een bepaalde verklaring zelfs expliciet aangaf dat hij dat niet had

gezegd, doch de verklaring dat hij de volgende dag één van die mannen terug op de luchthaven zag,

volledig ongemoeid liet en zelfs bevestigend antwoordde op de vraag of de rest klopte en ontkennend

op de vraag of hij nog fouten had opgemerkt (gehoorverslag CGVS, p. 2). Gelet op voorgaande

vaststellingen kan verzoeker zich niet dienstig beroepen op de artikelen 16 en 17 van de

Procedurerichtlijn.

2.9.2. Daarnaast stelt de Raad vast dat verzoeker verklaarde dat zijn supervisor A.A.S. heet, dat hij een

goed contact heeft met hem, dat deze persoon wist dat hij voor medische redenen het land had

verlaten, dat zijn manager Y.A.A.A.S heet, dat hij zijn vriend was en er het beste contact mee had

(gehoorverslag CGVS, p. 6). Voorts vertelt verzoeker dat hij zijn supervisor niet heeft ingelicht, daar hij

een goede connectie heeft met hem maar hem niet vertrouwt, dat hij enkel aan de manager verteld

heeft dat hij een serieus probleem kende op het werk en dat hij enkel zei aan de manager dat hij het

bedrijf moest laten weten dat hij naar Turkije ging voor medische redenen, dat hij de manager vertelde

dat hij een issue had, niet het hele verhaal, dat hij naar Turkije ging en contact zou houden en hij vroeg

het bedrijf te vertellen dat hij op ziekteverlof ging. Op de vraag of de manager niet vroeg waarom,

antwoordt verzoeker ontkennend en verduidelijkt dat hij de manager zei dat het om iets serieus ging en

het later zou uitleggen, dat hij hem gewoon contacteerde om met de procedures van ziekteverlof te

helpen en omdat er iemand zijn plaats zou moeten innemen (gehoorverslag CGVS, p. 13). Op de vraag

of hij het later heeft uitgelegd, antwoordt verzoeker dat hij het hem verteld heeft doch niet in detail, dat

hij vertelde dat het iets met de partijen was en dat ze buiten op hem wachtten, dat het gewoon is voor

hem, dat hij soenniet is en zich buiten de partijen houdt. Op de vraag waarom verzoeker de manager

het probleem niet meldde, gezien hij toch buiten de sjiitische sektarische zaken staat als soenniet,

antwoordt verzoeker dat de manager voor hem niets kan doen, dat het hele bedrijf niets kan doen

(gehoorverslag CGVS, p. 14). Op de vraag hoe Y. reageerde toen verzoeker kort vertelde over het

incident, antwoordt verzoeker dat de manager zijn vriend is en bang is, dat hij zei dat hij ging doen wat

hij kon met de maatschappij, dat hij zei zorg voor jezelf en hou me op de hoogte, zodat ik zoveel

mogelijk kan helpen, dat hij verdrietig was omdat hij wou dat verzoeker supervisor was voor de volgende

shift. Verzoeker verduidelijkt dat het om een mondeling gesprek ging de volgende dag na de

namiddagvlucht (gehoorverslag CGVS, p. 15). De Raad stelt vast dat het uiterst bevreemdend is dat

verzoeker na het incident met de twee personen op de luchthaven die een verkeerd paspoort afgaven,

bedreigingen uiten, het paspoort terug meenemen en gewoon weggaan en waarna personen verzoeker

opwachtten bij zijn auto op de parking, naliet zijn supervisor in te lichten en zijn manager enkel vertelde

dat hij een serieus probleem had en het bedrijf moest vertellen dat hij naar Turkije ging om medische

redenen. De verklaring van verzoeker dat hij het incident niet meldde aan zijn manager omdat hij en het

hele bedrijf niets kan doen, kan niet overtuigen. Van iemand die doodsbedreigingen krijgt van een

passagier en die opgewacht wordt aan zijn wagen, zou op zijn minst kunnen verwacht worden dat hij

zijn oversten hierover inlicht en om raad vraagt, al was het maar om te weten te komen of dergelijke

incidenten zich al eerder hadden voorgedaan tijdens andere shifts en indien zo, wat de gevolgen en

implicaties zijn van een dergelijk incident. Voorts is het eveneens uitermate vreemd dat de manager zelf,

nadat verzoeker hem inlichtte dat hij een ‘serieus’ probleem had en aldus Turkije wou verlaten onder het

mom van medische redenen, niet om meer details vroeg. Immers verklaarde verzoeker dat de manager

een vriend van hem was en dat hij een goed contact met hem had, zodat kan verwacht worden dat de

manager verzoeker vroeg waaruit dit ‘serieus’ probleem dan bestond. Vooreerst dient vastgesteld te

worden dat op dat ogenblik de manager enkel weet dat hij een probleem heeft dat serieus is, gezien

verzoeker pas later vertelde dat het om een probleem met de partijen ging (gehoorverslag CGVS, p. 14-

15), zodat verzoeker niet dienstig kan betogen dat het feit dat de manager niet om meer details vroeg

niet hoeft te verwonderen daar bij Iraakse burgers de schrik voor de milities er stevig inzit, dat iedere

burger zich zo afzijdig mogelijk houdt van enige actie die hen in de problemen kan brengen met de

milities en dat het ook zo is dat, doordat Iraakse burgers zo gewoon zijn aan acties van de milities, zij

voelen dat de milities straffeloos te werk gaan, zodat de manager niet al te veel heeft doorgevraagd.

Gezien verzoeker aldus bij het melden aan de manager enkel melding maakte van een serieus



RvV X - Pagina 10

probleem en pas later de partijen vermeldde, kan hij ook niet dienstig voorhouden dat de goede relatie

er niet toe leidde dat de manager om meer details vroeg daar hij als vriend mee bang was.

Waar verzoeker betoogt dat hij bij het gehoor het visitekaartje van zijn manager voorlegde, zodat de

verwerende partij perfect in staat was om de manager te contacteren om zijn versie van de feiten na te

gaan, dat de verwerende partij dit zou kunnen en moeten doen in het kader van haar onderzoeks- en

samenwerkingsverplichting, en verwijst naar artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 en de

zaak M.M. tegen Ierland van 22 november 2012 van het Hof van Justitie (C-277/11), wijst de Raad erop

dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel rust op de kandidaat-

vluchteling zelf en dat het de taak is van de asielzoeker om de verschillende elementen van zijn relaas

toe te lichten en alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Het is

de taak van de asielinstanties om in het licht van de verklaringen van de betrokkene en van de concrete

omstandigheden van de zaak te onderzoeken of er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2) van het vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat

de betrokkene een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. De Raad benadrukt nogmaals dat de bewijslast in beginsel bij de asielzoeker zelf

rust. Een kandidaat-vluchteling heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige feiten en alle

relevante elementen aan te brengen aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de aangevoerde feiten onwaar zouden zijn en het

is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Aangezien

op grond van het geheel van de vaststellingen van de bestreden beslissing kon worden besloten dat

verzoekers relaas ongeloofwaardig is, kan niet worden ingezien waarom de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen meer informatie had moeten vragen. De samenwerkingsplicht vervat

in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU doet geen afbreuk aan de verplichting van de asielzoeker om de

relevante gegevens noodzakelijk voor de beoordeling van de gegrondheid van zijn asielaanvraag

spontaan en zo spoedig mogelijk te verstrekken. Volgens het arrest van het Hof van Justitie van de

Europese Unie waaruit verzoeker zelf citeert dringt de samenwerkingsplicht zich op "indien de door de

verzoeker om internationale bescherming aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig,

actueel of relevant zijn” (HvJ 22 november 2012, nr. C-277/11, § 66). In casu kon evenwel worden

vastgesteld dat de door verzoeker afgelegde verklaringen dermate incoherent, vaag en inconsistent zijn

dat zij de geloofwaardigheid van zijn relaas volledig ondermijnen.

Verzoeker verwijst naar stuk 13 gevoegd bij zijn verzoekschrift, wat schriftelijke verklaringen van zijn

manager zouden betreffen die bevestigen dat verzoeker de manager op de hoogte bracht en ingaat op

wat besproken werd. Dit stuk is echter niet van die aard om de geloofwaardigheid van verzoeker met

betrekking tot zijn vluchtrelaas te herstellen. De Raad stelt vast dat het een kleurenkopie betreft. Aan

gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopieën kan echter geen bewijswaarde worden

verleend (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Daarnaast heeft een dergelijke brief een gesolliciteerd en

subjectief karakter en werd enkel opgesteld op vraag van verzoeker. Documenten beschikken

bovendien slechts over een ondersteunende bewijswaarde, namelijk in die mate dat zij vergezeld

worden door geloofwaardige verklaringen die, zoals blijkt uit wat voorafgaat, niet voorhanden zijn.

Betreffende de aan het verzoekschrift toegevoegde ontslagmail aan de manager, stelt de Raad vast dat

dit stuk evenmin van die aard is om de geloofwaardigheid van verzoekers vluchtrelaas te herstellen. De

kopie van het emailverkeer kan immers slechts bevestigen dat verzoeker zijn ontslag heeft aangeboden,

doch vormt geen bewijs van de door hem aangehaalde problemen.

Een schending van artikel 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 wordt niet aannemelijk gemaakt.

Verzoeker maakt immers niet aannemelijk dat de commissaris-generaal geen rekening zou hebben

gehouden met enig feit of element dat de motieven van de bestreden beslissing in een ander daglicht

zou kunnen stellen.

2.9.3. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelt daarnaast ook terecht vast

“Verder is het bijzonder vreemd dat u na het desbetreffende incident op 21 juli 2015 geen enkel initiatief

genomen heeft om meer informatie te verkrijgen over de naam van de persoon die op het paspoort

stond. U verklaarde zelf dat de gegevens van het paspoort in het systeem zouden hebben gezeten,

maar wanneer u werd gevraagd of u achteraf moeite heeft gedaan om meer informatie over deze

reiziger te weten te komen, antwoordde u ontkennend (CGVS, pagina 13). In een dergelijke situatie is
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het nochtans te verwachten dat u zich ten volle zou informeren over de situatie en te weten wou komen

met wie u te maken had. Het feit dat u zo weinig geïnteresseerd was in uw persoonlijke situatie, geeft

een weinig overtuigde indruk aan uw relaas.”

Het betoog van verzoeker dat hij machteloos stond tegenover zijn vervolger, de milities en er geen

bescherming bestaat tegen het optreden van de milities, dat het in dit opzicht is dat verzoeker ter

plaatse geen oplossing zocht voor zijn probleem en niet verder op zoek ging naar de eigenaar van het

paspoort of wie de militieleden waren, dat dit niet van hem kan verwacht worden, kan niet overtuigen.

Immers kan verwacht worden dat verzoeker, indien dergelijke situatie zich daadwerkelijk had

voorgedaan, de supervisor of manager van het bedrijf zou inlichten over de persoon wiens paspoort

werd gebruikt door de twee mannen die bedreigingen uitten, al was het maar om toekomstige

problemen of situaties te kunnen inschatten of te kunnen vermijden. Voorts is het ook niet geloofwaardig

indien verzoeker bedreigd werd en het paspoort de enige link is om de identiteit van de vervolgers of de

groep waartoe ze behoren te achterhalen, hij niet zou trachten te achterhalen van wie het paspoort was.

Immers verklaart verzoeker dat hij niet weet tot welke militie de twee mannen behoorden (gehoorverslag

CGVS, p. 17). Het is niet aannemelijk, indien verzoeker denkt voor zijn leven te moeten vrezen en om

die reden zijn land van herkomst verlaat, hij niet wenst te weten tot welke groepering zijn vervolgers

behoorden. Dit is des te meer het geval daar verzoeker nog de tijd - gezien hij en zijn collega de

administratieve taken nog vervulden na de check in van de namiddagvlucht tijdens dewelke het incident

zich voordeed alsook nog een dag op de luchthaven bleven en bleven werken - en de mogelijkheid, -

gezien verzoeker verklaart dat de persoon van wie het paspoort was in het systeem was (gehoorverslag

CGVS, p. 13) - had om de enige link die hij had met de vervolgers, met name de familienaam op het

getoonde paspoort, verder te onderzoeken. Verzoekers verklaring dat deze informatie verdwijnt uit het

systeem zodra een vlucht vertrekt, is een post-factum verklaring die niet vermag de geloofwaardigheid

van zijn relaas te herstellen. Immers werd hem uitdrukkelijk gevraagd of hij achteraf dan geen moeite

had gedaan om meer informatie over die reiziger te weten te komen, waarop hij ontkennend antwoordde

en erop wees dat het verschrikkelijk was en dat ze als ze iets willen doen, ze het als beesten doen

(gehoorverslag CGVS, p. 13). Verzoeker gaf aldus aan niets ondernomen te hebben om informatie te

weten te komen daar de situatie verschrikkelijk was, doch niet omdat het onmogelijk was dergelijke

informatie achteraf te bekomen. Waar verzoeker aangeeft dat het ook nog voor de vlucht vertrok moeilijk

zou zijn geweest om meer informatie te vinden over de eigenaar van het paspoort daar hij enkel de

familienaam had onthouden doch niet de volledige naam of het ticketnummer, kan hij evenmin

overtuigen. Indien een familienaam gekend is, heeft verzoeker immers reeds een gegeven waarmee hij

aan de slag kan. De Raad wenst er nog op te wijzen dat de geloofwaardigheid van verzoekers

asielrelaas ondermijnt wordt door zijn gebrek aan interesse om meer informatie te bekomen over zijn

vervolgers en niet omdat hij er niet in slaagde meer informatie te bekomen.

2.9.4. Betreffende de inval bij verzoeker thuis op 5 november 2015 merkt de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen terecht op “Wat betreft de inval bij u thuis op 5 november 2015, stelt

het CGVS vast dat ook uw verklaringen omtrent dit incident helemaal niet doorleefd en bijgevolg weinig

geloofwaardig zijn. Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk dat u in een dergelijke beperkte mate

geïnteresseerd zou zijn in het voorval dat u niet eens zou weten of uw oudste broer – die door een kogel

geraakt werd in het been - al dan niet naar een ziekenhuis gebracht werd voor de verwondingen die hij

opliep (CGVS, pagina 18). Wanneer een familielid beschoten wordt omwille van uw problemen, is het op

zijn minst te verwachten dat u zo veel mogelijk informatie over dit voorval zou willen weten. U gaf

evenwel te kennen niet bezig te zijn met zulke ‘kleine dingen’ (CGVS, p. 18). Uw schijnbaar gebrek

aan interesse in de situatie van uw familie doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van dit hele feit.”

Daarnaast stelt de commissaris-generaal met betrekking tot het indienen van een klacht bij de politie

door zijn familie naar aanleiding van de inval op 5 november 2015 terecht “U geeft zelf aan dat ‘de

partijen’ die u zouden vervolgen nauw verbonden zijn met de autoriteiten (CGVS, p. 16). Wanneer

u gevraagd werd of uw familie niet bang was om een klacht neer te leggen in het kader van de inval bij

hen thuis, gaf u te kennen hiernaar niet gepolst te hebben (CGVS, p. 18). Gevraagd naar wat uw vader

hiermee wou bereiken, kwam u niet verder dan te stellen dat het een louter een normale procedure is

om jezelf te beschermen (CGVS, pagina 18). Dat u voor uzelf geen verdere vragen stelt bij het feit dat

uw ouders een dergelijk risico namen om een klacht neer te leggen bij de autoriteiten en zo het risico

liepen verdere problemen te kennen met de personen die u vervolgen, geeft nogmaals een weinig

overtuigde indruk aan uw verklaringen.” Verzoeker stelt enkel dat het perfect aannemelijk is dat zijn

vader bij het politiekantoor stopte en daar zijn verhaal deed, doch weerlegt de voormelde motieven niet

dat het feit dat verzoeker, die zelf aangaf dat de partijen nauw verbonden zijn met de autoriteiten, voor

zichzelf geen verdere vragen stelt bij het feit dat zijn ouders een dergelijk risico namen om een klacht
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neer te leggen bij de autoriteiten en zo het risico liepen verdere problemen te kennen met de personen

die hem vervolgen, een weinig overtuigende indruk geeft aan zijn verklaringen.

Waar verzoeker aangeeft dat hij nu zeker weet dat zijn broer niet naar een ziekenhuis werd gebracht,

dat hij naar het huis van zijn nonkel werd gebracht waar de familie een dame liet komen om zijn

verwondingen te verzorgen, doet een dergelijke verklaring geen afbreuk aan voormelde vaststellingen.

Immers heeft verzoeker pas na het gehoor op het Commissariaat deze informatie opgevraagd, en niet

naar aanleiding van zijn gesprek met zijn familie na het incident op 5 november 2015. Verzoeker stelt

dat hij wel degelijk bekommerd is om zijn familie en slapeloze nachten heeft door het feit dat zij hun huis

en werk hebben moeten verlaten. Verzoeker is het klaarblijkelijk niet eens met de conclusie van de

commissaris-generaal dat verzoeker maar in beperkte mate geïnteresseerd is in het voorval – dit blijkt

ook uit zijn betoog dat hij alles oprecht en gedetailleerd heeft verteld en dat het feit dat hij niet met

zekerheid kon zeggen of zijn broer naar het ziekenhuis werd gebracht geen afbreuk kan doen aan zijn

geloofwaardigheid en het besluit aldus disproportioneel is -, doch weerlegt hiermee niet de concrete

vaststellingen dat hij niet eens zou weten of zijn oudste broer naar een ziekenhuis werd gebracht en dat

hij aangaf niet bezig te zijn met zulke ‘kleine dingen’. De Raad is het eens met de commissaris-generaal

waar hij stelt dat wanneer een familielid beschoten wordt omwille van verzoekers problemen, het op zijn

minst te verwachten is dat hij zoveel mogelijk informatie van dit voorval zou willen weten en dat het

schijnbaar gebrek aan interesse in de situatie van zijn familie, gezien hij stelt dat hij zich niet bezighoudt

met zulke ‘kleine dingen’, zijn geloofwaardigheid met betrekking tot de inval op 5 november 2015

ondermijnt.

Verzoeker meent dat de klacht bij de politie en de foto’s van het huis na de inval zijn relaas

ondersteunen. Hieromtrent motiveerde de commissaris-generaal terecht wat volgt “Wat betreft de klacht

bij de politie die uw vader indiende op 5 november 2015, merkt het CGVS op dat de bewijswaarde van

dit document onbestaande is, aangezien er in Irak op grote schaal wordt gefraudeerd met officiële

documenten (zie landeninformatie “valse documenten en corruptie”), dat er geen officiële stempel te

bemerken is op het document en dat het daarenboven over een kopie gaat – welke gemakkelijk door

knip- en plakwerk te vervalsen is. De foto’s van de kogelgaten in de muur van uw huis en kogelhulzen

die voor uw huis liggen brengen op zich ook geen enkele meerwaarde aan uw asielaanvraag. Er is geen

enkele aanwijzing dat dit precies uw woning is.” Verzoekers betoog dat hij onmogelijk de originele klacht

kan verkrijgen, daar een vriend de kopie ophaalde en enkel de indiener van de klacht het origineel kan

krijgen, doch dat zijn vader niet terug durft naar het politiekantoor omdat het te dicht bij zijn huis ligt,

doet geen afbreuk aan de voormelde vaststellingen dat het om een kopie gaat en deze gemakkelijk te

vervalsen is, alsook dat het document geen officiële stempel bevat. De enkele verklaring dat de vriend

het document zo kreeg zonder stempel, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat het document geen

officiële stempel bevat. Kritiek op het motief betreffende het niet logisch karakter van het laten liggen

van kogels in het huis, is niet dienstig nu verzoeker er niet in slaagt het motief dat de foto’s van

kogelgaten in een muur van een huis en kogelhulzen voor het huis geen meerwaarde brengen aan de

asielaanvraag daar er geen enkele aanwijzing is dat de woning op de foto de woning is van verzoeker,

te weerleggen of te ontkrachten.

2.9.5. Gelet op voorgaande vaststellingen kan verzoeker dan ook niet voorhouden dat zijn asielrelaas

over de hele lijn wordt ondersteund door gedetailleerde en coherente verklaringen.

Verzoeker stelt dat zowel hij als zijn collega coherente en gedetailleerde verklaringen aflegden, dat dit

niet in rekening werd gebracht door de verwerende partij, dat nergens in de bestreden beslissing wordt

verwezen naar het dossier van zijn collega. Verzoeker voegt ook het gehoorverslag van zijn collega bij

het verzoekschrift. Vooreerst stelt de Raad vast dat ook ten aanzien van voormelde collega, zowel door

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, als door de Raad, bij arrest nr. 177

180 van 27 oktober 2016, een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus werd genomen. Voorts moet worden opgemerkt dat elke aanvraag

individueel dient te worden onderzocht waarbij de aanvrager op een voldoende concrete manier dient

aan te tonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een persoonlijk risico op ernstige schade

loopt.

2.10. Betreffende de ter ondersteuning van het asielrelaas voorgelegde documenten, stelt de Raad vast

dat deze documenten niet vermogen de bovenstaande vaststellingen te weerleggen. Immers stelde de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terecht vast: “Met

uw identiteitsdocumenten heeft u uw identiteit gestaafd welke niet in twijfel worden getrokken.
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Daarnaast heeft u met uw diploma gestaafd dat u aan de universiteit studeerde. Met uw certificaat van

Emirates Airlines, badges van Emirates Airlines, screenshot van een online cursus, toegangskaart van

de luchthaven en mailverkeer van uw werk heeft u gestaafd dat u van 3 maart 2013 tot minstens 21juni

2015 heeft gewerkt voor Emirates Airlines. Ook dit staat hier niet ter discussie. Wat betreft de klacht bij

de politie die uw vader indiende op 5 november 2015, merkt het CGVS op dat de bewijswaarde van dit

document onbestaande is, aangezien er in Irak op grote schaal wordt gefraudeerd met officiële

documenten (zie landeninformatie “valse documenten en corruptie”), dat er geen officiële stempel te

bemerken is op het document en dat het daarenboven over een kopie gaat – welke gemakkelijk door

knip- en plakwerk te vervalsen is. De foto’s van de kogelgaten in de muur van uw huis en kogelhulzen

die voor uw huis liggen brengen op zich ook geen enkele meerwaarde aan uw asielaanvraag. Er is geen

enkele aanwijzing dat dit precies uw woning is en daarenboven is het niet logisch dat de politie in haar

verslag zou noteren dat er kogels gevonden werden, maar deze zomaar zouden laten liggen op de

plaats van de beschieting.” Gelet op voorgaande motieven kan verzoeker niet dienstig voorhouden als

zou de verwerende partij de neergelegde documenten niet onderzocht hebben of hieromtrent geen

motieven hebben opgenomen in de bestreden beslissing. Verzoeker wijst op de verschillende

documenten die hij voorlegde ter ondersteuning van zijn asielrelaas en betoogt dat het geheel van de

voorgelegde documenten moet onderzocht worden en een bevestiging kunnen vormen van de

afgelegde verklaringen en een aanwijzing voor een gegronde vrees. Echter hiermee weerlegt verzoeker

de concrete vaststellingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet.

Verzoeker meent dat hoewel de foto’s van het huis na de inval op zich inderdaad niet aantonen dat het

om zijn huis gaat, zij toch moeten worden meegenomen in de algemene beoordeling van de

voorgelegde documenten. Echter heeft de commissaris-generaal betreffende de inval in het huis van

verzoeker op 5 november 2015 vastgesteld dat de verklaringen ongeloofwaardig zijn en dat de

bewijswaarde van de neergelegde klacht bij de politie door zijn vader onbestaande is gelet op het feit

dat er op grote schaal gefraudeerd wordt met officiële documenten, gelet op het feit dat het om een

kopie gaat welke gemakkelijk te vervalsen is en gelet op het feit dat het document geen officiële stempel

bevat. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kon dan ook in het kader van

een algemene beoordeling stellen dat de foto’s van kogelgaten in de muur van een huis en kogelhulzen

voor het huis geen meerwaarde hebben voor de asielaanvraag er op wijzende dat er geen aanwijzing is

dat het verzoekers woning betreft. Waar verzoeker stelt dat hij documenten heeft voorgelegd om zijn

asielrelaas te staven, dat hij voorgelegd heeft wat van hem kan verwacht worden en dat hij zijn deel van

de samenwerkingsplicht heeft voldaan, dat de verwerende partij het geheel van de bewijzen moest

bekijken, dat in dit geval de verwerende partij had moeten besluiten dat verzoeker alle mogelijke

bewijzen voorlegde en de voorgelegde documenten, hoewel niet sluitend, volstaan om de

gebeurtenissen in Irak aan te nemen, weerlegt noch ontkracht hij de bovenvermelde motieven met

betrekking tot de voorgelegde documenten. Verzoeker toont niet aan op welke wijze de bewijzen in het

geheel beoordeeld tot een andersluidend oordeel hadden moeten leiden. Waar verzoeker stelt dat het

niet mogelijk is om waterdichte bewijzen voor te brengen van het incident op de luchthaven, dat hij

bewijzen aanbracht van zijn situatie voor het incident alsook van de situatie van zijn familie na het

incident, dat van verzoeker niet het onmogelijke kan verwacht worden, slaagt verzoeker er opnieuw niet

in om de concrete motieven met betrekking tot de voorgelegde documenten te weerleggen of te

ontkrachten. Voorts wijst de Raad er op dat de ongeloofwaardigheid van verzoekers relaas niet wordt

afgeleid uit het gebrek aan overtuigende documenten, doch wel uit het feit dat verzoekers verklaringen

met betrekking tot het incident en de daaropvolgende gebeurtenissen, waardoor hij meende zijn land te

moeten verlaten uit vrees voor vervolging, ongeloofwaardig zijn.

Verzoeker voert aan dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

voorgelegde documenten had moeten onderzoeken, dat dit voortvloeit uit de onderzoeks- en

samenwerkingsplicht zoals voorzien in artikel 4 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april

2004 welke vereist dat de beoordeling van een verzoek om internationale bescherming rekening moet

houden met de door verzoeker afgelegde verklaring en overgelegde stukken. Deze bepaling is naar

Belgisch recht omgezet door artikel 27 van het KB van 11 juli 2003. Ook onder de gezamenlijke lezing

van artikel 3 van het EVRM en artikel 13 van het EVRM is een gedegen onderzoek van alle relevante

stukken die kunnen wijzen op vervolging verplicht. Dit principe wordt in de rechtspraak van het EHRM

meermaals bevestigd. De motiveringsplicht gebiedt de verwerende partij hieromtrent motieven op te

nemen (EHRM, arrest Jabari t. Turkije van 11 juli 2000). In verband met de onderzoeksplicht van de

asielinstanties t.o.v. documenten citeert verzoeker uit het arrest M.S.S. t. België van 21 januari 2011 en

Singh t. België van 2 oktober 2012, Mo.M t. Frankrijk van 18 april 2013, K.K. t. Frankrijk van 10 oktober

2013. Verzoeker stelt dat indien de verwerende partij twijfelt aan de authenticiteit van de door hem

neergelegde documenten, dit door haar geverifieerd dient te worden, dat de verwerende partij de
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documenten aan een nauwgezet onderzoek diende te onderwerpen wat ze niet heeft gedaan, dat de

verwerende partij hiermee de zorgvuldigheidsplicht, artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 en artikel 3

iuncto artikel 13 van het EVRM schendt. Verzoeker betoogt dat de verwerende partij niet zomaar de

politieklacht aan de kant kan schuiven met de mededeling dat er in Irak veel corruptie en fraude

voorkomt en dat het slechts om een niet officiële kopie gaat, noch dat zij de voorgelegde foto’s kan

negeren zonder verder onderzoek, dat zij verzoeker minstens bijkomende vragen had kunnen stellen,

dat de verwerende partij beide documenten individueel en grondig had moeten onderzoeken vooraleer

ze aan de kant te schuiven.

De Raad stelt vast dat de verwerende partij in haar nota met opmerkingen terecht stelt als volgt:

“Verzoeker gaat er overigens ten onrechte van uit dat aan de voorgelegde documenten slechts

bewijswaarde kan worden ontzegd indien de valsheid of het niet authentiek karakter ervan wordt

aangetoond. De Commissaris-generaal kan immers de aangebrachte stukken bewijswaarde weigeren

wanneer deze naar zijn oordeel onvoldoende garanties op het vlak van authenticiteit bieden. De

bewijskracht behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Commissaris-generaal, zonder

dat hij de stukken van valsheid moet betichten. De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de

feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Commissaris-

generaal zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr.

136.692) (RvV, nr. 93.300 van 11 december 2012; RvV, nr. 111 410 van 8 oktober 2013).”

De Raad benadrukt nogmaals dat de commissaris-generaal een zeer ruime appreciatiebevoegdheid

bezit aangaande de bewijswaarde van de aan hem voorgelegde documenten. Ook om andere redenen

dan hun eventuele valsheid kan hij aan deze stukken iedere bewijswaarde ontzeggen (RvS, nr. 180.410

van 4 maart 2008; RvV, nr. 13.077 van 25 juni 2008; RvV, nr. 32 872 van 20 oktober 2009). De

commissaris-generaal, en bijgevolg ook de Raad, kan derhalve ook aan de aangebrachte stukken

bewijswaarde weigeren wanneer deze onvoldoende garanties op het vlak van authenticiteit bieden, wat

in casu het geval is zoals blijkt uit de pertinente motivering van de bestreden beslissing. Immers het

beoordelen van de authenticiteit van neergelegde documenten is niet eenduidig verbonden aan de

bewijswaarde van de feiten uit het asielrelaas die de asielzoeker wenst te onderbouwen. De

commissaris-generaal en de Raad kunnen daarenboven de aangebrachte stukken bewijswaarde

weigeren wanneer deze naar hun oordeel onvoldoende garanties op het vlak van authenticiteit bieden.

Bovendien is een document slechts één element in het asielrelaas en hangt de bewijswaarde af van de

verklaringen van de asielzoeker én van andere objectieve criteria.

Waar verzoeker verwijst naar het arrest Singh van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,

stelt de Raad vast dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij zich in een vergelijkbare situatie bevindt

als de personen die het voorwerp uitmaakten van voornoemd arrest. In voornoemd arrest wordt erop

gewezen dat de nationale asielinstanties, wanneer er twijfels bestaan omtrent de voorgehouden

nationaliteit en verblijfplaatsen van een asielzoeker en deze asielzoeker vervolgens documenten

aanbrengt die deze twijfels zouden kunnen wegnemen, de plicht hebben deze documenten te

onderzoeken om zo meer zekerheid te verkrijgen over het al dan niet bestaan van een risico

blootgesteld te worden aan een in artikel 3 van het EVRM verboden handeling voor betrokkenen in hun

land van herkomst. Uit het arrest Singh kan echter niet afgeleid worden dat in het kader van een

asielaanvraag elk document op zijn authenticiteit dient onderzocht te worden. Het arrest Singh betrof

een betwisting over de nationaliteit van de verzoekers en het document ging uit van een ambtenaar van

UNHCR daar waar verzoekers asielaanvraag niet werd afgewezen omwille van twijfels omtrent diens

voorgehouden nationaliteit en verblijfplaats doch wel omdat de door hem aangevoerde vervolgingsfeiten

ongeloofwaardig werden bevonden.

In de bestreden beslissing wordt er overigens terecht op gewezen dat de klacht bij de politie slechts om

een kopie gaat die gemakkelijk te vervalsen is alsook dat er geen officiële stempel op staat en dat de

foto’s geen meerwaarde hebben daar er geen aanwijzing is dat dit verzoekers huis zou betreffen.

Documenten beschikken slechts over een ondersteunende bewijswaarde, namelijk in die mate dat zij

vergezeld worden door geloofwaardige verklaringen, hetgeen in casu niet het geval is. Uit de informatie

toegevoegd aan het administratief dossier van de verwerende partij blijkt bovendien dat in Irak alle

documenten tegen betaling kunnen verkregen worden. Iraakse documenten hebben daarom slechts een

zeer beperkte bewijswaarde bij het ondersteunen van een asielrelaas.

De Raad stelt vast dat verzoeker de concrete motieven van de bestreden beslissing niet weerlegt maar

zich hoofdzakelijk beperkt tot een theoretische uiteenzetting over de kwalificatierichtlijn, de artikelen 3

en 13 van het EVRM alsook een verwijzing naar rechtspraak van het EHRM. De motieven blijven

derhalve onverminderd overeind en worden door de Raad overgenomen.
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De documenten die verzoeker voorlegde in het kader van zijn verzoekschrift werden reeds besproken

door de Raad. De documenten die verzoeker aanbrengt ter staving van het feit dat de Iraakse overheid

geen effectieve bescherming kan bieden tegen het optreden van de milities, is niet ter zake dienend, nu,

gelet op de vaststellingen in punt 2.9., geen geloof kan gehecht worden aan verzoekers asielrelaas.

Betreffende de door verzoeker bij aanvullende nota ter terechtzitting voorgelegde aanvullende

documenten, stelt de Raad dat ook deze documenten niet vermogen de geloofwaardigheid van

verzoekers asielrelaas te herstellen. De klacht, die wordt getoond op de terechtzitting, wordt niet

gevoegd of vermeld in de aanvullende nota en wordt dan ook uit de debatten geweerd. Verzoeker en

zijn collega wijzen er nog op dat het om het origineel gaat, maar laten na te verduidelijken van welke

door wie neergelegde klacht het ter terechtzitting getoonde document het origineel zou betreffen.

Wat betreft de overlijdensakte van de broer van de collega van verzoeker en de dreigbrief verstuurd aan

de werkgever van verzoeker, met name Emirates Airlines, wijst de Raad naar wat hieromtrent wordt

gesteld in punt 2.11.

De door verzoeker neergelegde documenten vermogen niet de geloofwaardigheid van verzoekers

asielrelaas te herstellen.

2.11. Verzoeker wenst nog toe te voegen dat de problemen van de familie van zijn collega verder

geëscaleerd zijn, dat recent zijn moeder en broer teruggekeerd zijn naar hun ouderlijk huis, dat zij daar

opnieuw werden lastiggevallen, dat er werd aangeklopt en dat zijn broer de deur geopend heeft en werd

neergeschoten, dat zijn broer aan zijn verwondingen is overleden. Verzoeker wijst er op dat zijn collega

noch zijn moeder, noch zijn broer kon bereiken en daarop zijn nonkel vroeg na te gaan of ze veilig

waren, dat hij echter niets hoorde van zijn nonkel en dat hun collega M. twee weken geleden het slechte

nieuws aan de telefoon meldde.

Vooreerst dient de Raad vast te stellen dat verzoeker de problemen die de moeder en broer van zijn

collega recent zouden hebben gekend geenszins in verband brengt met zijn eigen problemen, hij stelt

immers enkel dat zij opnieuw werden lastiggevallen, doch vermeldt hij geenszins door wie of waarom. In

zoverre verzoeker zou wensen aan te geven dat de moeder en de broer van zijn collega opnieuw

werden lastiggevallen door dezelfde personen die op zoek zijn naar verzoeker en zijn collega, stelt de

Raad vast dat gelet op de vaststellingen in punt 2.9., geen geloof kan worden gehecht aan het

asielrelaas van verzoeker, zodat verzoeker ook niet aannemelijk maakt dat de moeder en de broer van

zijn collega opnieuw werden lastiggevallen door dezelfde personen die op zoek zijn naar verzoeker en

zijn collega. Betreffende de door verzoeker ter terechtzitting bij aanvullende nota neergelegde

overlijdensakte van de broer van zijn collega, kan de Raad enkel vaststellen dat een dergelijk document

enkel bewijswaarde heeft wanneer het gepaard gaat met aannemelijke verklaringen. Immers dient

vastgesteld te worden dat, naast het feit dat dit document een kleurenkopie betreft en dat aan

gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopieën echter geen bewijswaarde kan worden

verleend, de overlijdensakte de doodsoorzaak van de broer van de collega van verzoeker vermeldt,

zijnde schoten van vuurwapen en het overlijden thuis situeert, maar geenszins vermeldt door wie dit

schot zou zijn gelost alsook geen indicatie bevat als zou de doodsoorzaak van de broer van de collega

van verzoeker gerelateerd zijn met verzoekers problemen.

Ten slotte stelt verzoeker dat hun werkgever, Emirates Airlines, een dreigbrief ontvangen heeft, dat

verzoeker ook dit vernam van zijn collega M. Ook hier dient opgemerkt te worden gelet op de

vaststellingen in punt 2.9., geen geloof kan worden gehecht aan het asielrelaas van verzoeker, zodat

verzoeker ook niet aannemelijk maakt dat zijn werkgever, omwille van het incident, een dreigbrief

ontvangen heeft op naam van verzoeker en zijn collega. Betreffende de door verzoeker bij aanvullende

nota ter terechtzitting voorgelegde dreigbrief, kan de Raad ook hier enkel vaststellen dat een dergelijk

document enkel bewijswaarde heeft wanneer het gepaard gaat met aannemelijke verklaringen. Immers

dient vastgesteld te worden dat, naast het feit dat dit document opnieuw een kleurenkopie betreft en dat

aan gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopieën echter geen bewijswaarde kan worden

verleend, de dreigbrief geen objectieve bewijswaarde heeft, aangezien het een niet ondertekende brief

betreft die door eender wie, om het even waar en wanneer kan opgesteld zijn.

2.12. Op grond van de voorgaande vaststellingen is de Raad van oordeel dat geen geloof kan worden

gehecht aan het asielrelaas van verzoeker.
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2.13. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de

cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koesteren in vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.14. Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin

geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria van het

vluchtelingenverdrag waardoor hij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen aan de

basis van zijn relaas teneinde aan te tonen dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land van

herkomst een reëel risico op ernstige schade zouden lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b)

van de vreemdelingenwet.

2.15. De Raad ontwaart in het administratief dossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

De bestreden beslissing waarbij de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, §2, c)

van de vreemdelingenwet wordt geweigerd, is gestoeld op de vaststelling van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen waaruit hij concludeert dat er voor burgers in de zuidelijke

provincies thans geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van

hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. De

in de bestreden beslissing weergegeven beoordeling van de veiligheidssituatie wordt door verzoeker

niet betwist.

Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie (COI Focus “Irak. Veiligheidssituatie Zuid-

Irak” van 4 augustus 2016 en COI Focus “Irak. De bereikbaarheid van de zuidelijke provincies via

internationaal luchtverkeer en via intern wegverkeer” van 12 juli 2016), door de verwerende partij

toegevoegd aan het administratief dossier middels een aanvullende nota van 5 september 2016, blijkt

dat de negen zuidelijke provincies van Irak niet rechtstreeks verwikkeld zijn geraakt in het offensief dat

Islamitische Staat (IS) in juni 2014 inzette in Centraal-Irak, met uitzondering van het noorden van Babil,

waar IS heeft geprobeerd om via de verkeerswegen ten westen en zuidwesten van Bagdad

aanvalsroutes naar de hoofdstad te openen. Dit offensief ging gepaard met talrijke aanslagen en ook

met hevige gevechten in enkele steden. De overwinning van de Iraqi Security Forces en de Popular

Mobilization Units (PMU) op IS in Jurf al-Sakhar eind oktober 2014, heeft op middellange termijn

bijgedragen tot de afname van het geweld in Noord-Babil. IS is er sindsdien niet meer in geslaagd om in

Babil een territorium onder controle te krijgen. Het geweld dat anno 2015-2016 in de provincie

plaatsvindt, is voornamelijk geconcentreerd in het gebied tussen de grens met de provincie Bagdad en

de stad Hilla, niet ver van Jurf al-Sakhar. Het aantal burgerslachtoffers in de hele provincie is vanaf

begin 2015 duidelijk afgenomen. Deze reductie stabiliseerde in de loop van 2015 en ook begin 2016

bleef het aantal conflictgerelateerde burgerslachtoffers beperkt. Deze relatief kalme periode eindigde in

maart 2016. De provincie werd dan getroffen door twee zeer zware aanslagen en een aantal kleinere

incidenten. In de daaropvolgende maanden is het geweld in Babil teruggevallen tot op het niveau dat de

periode maart 2016 voorafging.

In de overwegend sjiitische Zuid-Iraakse provincies Najaf, Kerbala, Basra, Wassit, Qadisiya, Thi-Qar,

Missan en al-Muthanna kwam het niet tot directe confrontaties tussen het Iraakse leger, de milities en

PMU enerzijds, en IS anderzijds. Het geweld in de regio beperkt zich hoofdzakelijk tot sporadisch

terreuraanslagen die echter zowel in frequentie als in zwaarte zijn afgenomen. Daarnaast neemt het

geweld in Zuid-Irak de vorm aan van doelgerichte moorden en ontvoeringen, en sektarisch

gemotiveerde wraakacties waarbij leden van politieke partijen, religieuze en tribale leiders, en

overheidspersoneel geviseerd worden. Het aantal burgerslachtoffers ligt in deze provincies heel ver

onder dat van Centraal-Irak.

Uit voornoemde COI Focus blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Basra gedurende de

afgelopen jaren markant verbeterde. Naarmate IS haar terreurcampagne tegen sjiitische doelwitten in

Bagdad in 2013 opvoerde werden in Basra een aantal geweldfeiten gepleegd tegen de soennitische

minderheid in de stad. De provincie werd echter niet rechtstreeks getroffen door het offensief dat IS in
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juni 2014 inzette. Directe confrontaties tussen militanten van IS en het Iraakse leger bleven uit. Wel

vonden in de provincie een beperkt aantal aanslagen plaats, waarbij het aantal burgerdoden beperkt is

gebleven. Verder wordt er melding gemaakt van enkele kleinere IED’s en een aantal schietincidenten.

Conflicten tussen verschillende stammen, tussen criminele groepen en tussen rivaliserende milities

liggen aan de grondslag van deze schietpartijen.

In de periode 2013-2014 werd in de heilige stad Kerbala een beperkt aantal aanslagen op sjiitische

doelwitten gepleegd. Het aantal burgerslachtoffers hierbij bleef beperkt. De veiligheidsmaatregelen in

Kerbala werden in de loop van 2013 en 2014 herhaaldelijk opgedreven en het Iraakse leger werd er

door vrijwilligers versterkt. Er vonden in de regio evenwel geen grootschalige confrontaties plaats tussen

militanten van IS en het Iraakse leger. Op 7 juni 2016 werd er echter voor het eerst sinds oktober 2014

in de stad Karbala een autobom tot ontploffing gebracht. Aanslagen in de provincie Kerbala zijn

uitzonderlijk en zijn doorgaans kleinschalig.

Naarmate IS haar terreurcampagne in 2013-2014 opdreef, namen ook de veiligheidsmaatregelen in

Najaf toe. Ook hier bleven directe confrontaties tussen militanten van IS en het Iraakse leger uit. Er

doen zich in de provincie Najaf voorts nauwelijks geweldfeiten voor. Het geweld dat er voorkomt

concentreert zich hoofdzakelijk in de stad Najaf. Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren

valt, is beperkt.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de provincies Wassit, Qadisiya, Missan, Thi-Qar en al-Muthanna

grotendeels gespaard blijven bij het etno-sektarisch conflict dat Irak teistert. De sporadische,

hoofdzakelijk kleinschalige terreuraanslagen die in deze provincies plaatsvinden, zijn doorgaans

gesitueerd in de steden Kut (Wassit) en Nasseriyah (Thi-Qar). Het aantal burgerslachtoffers is er

beperkt gebleven. Het offensief dat IS in de zomer van 2014 inzette, bereikte voornoemde provincies

niet. Het geweld in deze provincies is beperkt tot sporadische terreuraanslagen met een relatief laag

aantal burgerslachtoffers tot gevolg. In april – mei 2016 vonden er echter twee zware aanslagen plaats,

een in de provincie Thi-Qar en een in de provincie al-Muthanna.

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat het Iraakse zuiden niet alleen over de weg bereikbaar is.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen vluchten aanbieden op Irak en

dat een terugvlucht naar Irak niet noodzakelijk via de luchthaven van Bagdad dient te verlopen. Naast

Baghdad International Airport beschikt Irak immers over internationale luchthavens in Basra, en Najaf,

dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn. Personen die naar

Irak wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar hun bestemming in Zuid-Irak reizen

zonder dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat IS, door de militaire tegenslagen, haar strategie heeft gewijzigd

en dat de organisatie weer meer teruggrijpt naar het plegen van spectaculaire aanslagen diep in het

territorium van de tegenstander (in dit geval het sjiitische zuiden van Irak) om het Iraakse leger, de

politie en de PMU te dwingen een groter deel van de strijdkrachten in te zetten voor de beveiliging van

Zuid-Irak. Niettegenstaande hierbij ook burgerslachtoffers te betreuren vallen, kan hieruit niet zonder

meer worden besloten dat er actueel in Zuid-Irak 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 verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van zijn leven of zijn persoon in het kader van een gewapend conflict.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld te worden er voor burgers in de zuidelijke provincies Basra,

Kerbala, Najaf, Wassit, Qadisiya, Missan, Thi-Qar en al-Muthanna thans geen reëel risico bestaat om

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

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

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

2.16. Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.17. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.
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2.18. Waar verzoeker in fine vraagt om minstens de bestreden beslissing te vernietigen en terug te

sturen naar het Commissariaat voor verder onderzoek, wijst de Raad erop dat hij slechts de

bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal te vernietigen om redenen vermeld in

artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële

onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch

toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een

bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen,

zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig oktober tweeduizend zestien

door:

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN N. VERMANDER


