
RvV X - Pagina 1

nr. 177 181 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 27 mei 2016 heeft

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

3 mei 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 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 V. HERMANS loco advocaat S.

DEMEERSSEMAN en van attaché I. SNEYDERS, 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 17 augustus 2015 en heeft zich op 18 augustus 2015 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 29 februari

2016 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.

1.3. Op 3 mei 2016 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Iraakse nationaliteit te bezitten. U bent een sjiitische moslim afkomstig uit Basra. Uw

problemen vinden hun oorsprong in het feit dat u weigerde om deel uit te maken van de sjiitische militie

Asa'ibAhl al-Haq.

Op een vrijdag eind maart 2014 werd u in een persoonlijk gesprek met een sheikh van uw stam

gevraagd om u te vervoegen bij de sjiitische militie Asa’ibAhl al-Haq. Deze sheikh was verbonden met

die militie en eiste dat u een opleiding zou volgen om wapens te kunnen hanteren en dat u zich daarna

zou inzetten in de strijd die onder meer werd gevoerd in Syrië.

U weigerde en zei dat u niets te maken had met de situatie en dat u niet wenste deel te nemen in de

strijd. De discussie met de sheikh verscherpte en u werd uiteindelijk uit het gebouw gezet. Uw vader

bleef wel binnen en sprak nog met de sheikh.

Enkele dagen later, op 1 april 2014, ontving u een brief vanwege de sheikh. Hij werd afgeleverd door

een familielid van hem en stelde dat u niet langer deel uitmaakte van de stam en dat u bijgevolg niet

langer kon rekenen op de steun of verdediging van uw stam. U bent dezelfde dag nog gevlucht naar een

vriend van u.

Na twee of drie dagen werd u gecontacteerd door een andere vriend wiens familieleden gelieerd zijn

met de milities. Die vriend stelde voor dat u naar hem zou gaan om de situatie met zijn vader te

bespreken. U ging daarheen met de hoop op een oplossing.

Nadat u tien minuten tot een kwartier bij de vriend was arriveerden militieleden van Asa'ibAhl al-Haq aan

die woning met de bedoeling u te ontvoeren en vermoorden. De vader nam het in een gesprek met de

militieleden voor u op waarna deze opnieuw vertrokken. Dezelfde avond bent u met een auto gevlucht

naar uw tante in Al Sheeba waar u een drietal weken verbleef.

Begin mei 2014 ging u naar familieleden in Bagdad. Daar verbleef u tot 22 mei 2014. Op die dag

ontvluchtte u Bagdad en Irak omdat u er niet veilig was voor de milities. Met het vliegtuig ging u naar

Turkije. U ging van daaruit naar Griekenland waar u in een gesloten centrum verbleef tot 14 december

2014. U bleef nadien nog enkele maanden in Griekenland. Daarna kwam u onder meer via Servië,

Hongarije en Duitsland tot in België. U kwam in België aan op 17 augustus 2015 en u vroeg asiel aan op

18 augustus 2015.

U had de volgende documenten mee ter staving van uw asielaanvraag: identiteitskaart

(origineel), nationaliteitsbewijs (origineel), woonstkaart (kopie), rantsoenkaart (kopie), kieskaart

(origineel), brief van stamleider (kopie) en oprichtingsakte bedrijf (kopie).

B. Motivering

U vreesde gedood te worden door uw stamhoofd en tevens leider binnen de Asa'ibAhl al-Haq militie

omdat u weigerde zich bij de militie aan te sluiten. Echter kon u niet overtuigen gezien, naast het weinig

logisch en incoherente karakter van uw verklaringen, deze absoluut niet in overeenstemming kunnen

worden gebracht met de informatie waarover het Commissiariaat-generaal beschikt en waarvan een

kopie aan het administratieve dossier werd toegevoegd.

Zo blijkt uit uw verklaringen dat u na uw weigering om met de Asa'ibAhl al-Haq militie mee te vechten

een dreigbrief ontving waarna u naar een vriend vluchtte. Vandaar ging u naar een andere vriend wiens

familie connecties met de milities heeft om een oplossing proberen te vinden. Echter reeds 10-15

minuten na uw aankomst kwamen militieleden gewapend naar dit huis met de bedoeling u mee te

nemen. De vader kon dit voorkomen omdat hij hen de toegang tot het huis ontzegde maar gaf aan dat

zij u zouden vermoorden (CGVS p.13-14, 19-20, 23). Gevraagd hoe zij u zo vlug konden lokaliseren,

stelde u dat zij u misschien achtervolgd hadden. Geconfronteerd met het onlogische karakter van deze

situatie, redelijkerwijs kan immers verwacht worden dat u zou worden tegengehouden vooraleer u

ergens kon binnengaan, gaf u aan dat mensen in de buurt u misschien hadden zien binnengaan omdat

iedereen op straat bij de militie zou kunnen zijn (CGVS p. 20). Bevreemdend hierbij is dan weer dat u

zeer korte tijd later – u kwam er ’s avonds toe en vertrok er rond 23 u diezelfde avond – schijnbaar

op eenvoudige wijze probleemloos naar uw tante kon vertrekken nadat zij u poogden te ontvoeren, u

nadien actief bleven zoeken en met geblindeerde auto’s rond uw ouderlijke huis bleven rondrijden. U gaf

immers enkel aan dat jullie ‘stil’ naar buiten reden en dat u door naar beneden te kijken verborgen zat in

de auto (CGVS p. 18, 23-24). Terloops kan bij deze bevreemdende gang van zaken nog worden

opgemerkt dat u in de door u op de Dienst Vreemdelingenzaken ingevulde vragenlijst van het CGVS

verklaarde reeds onderweg naar uw vriend ontvoerd te zijn geweest (vragenlijst DVZ 3.5.). De enige

uitleg die u hiervoor gaf tijdens het CGVS-asielgehoor waren vertaalproblemen waar ook uw advocaat

op aanstuurde en wat zij staafde in een eerste mail met volgens haar vertaalfouten uit de vragenlijst

(CGVS p.22). De mail haalt enkel aan dat het een sheikh was en niet een imam, dat de voornaam van

de sheikh Abu was en dat er een formulering in de dreigbrief niet correct was. Echter lijkt het zeer
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opmerkelijk dat enerzijds dergelijke nuances worden opgemerkt maar anderzijds een cruciaal

element zoals de plaats van ontvoering dan weer niet (zie mail). Wat er van dit alles ook van zij, uit uw

verklaringen blijkt duidelijk dat milities verregaande inspanningen deden om u te vinden en te ontvoeren

met de bedoeling u te doden omdat u weigerde bij hen in dienst te treden (CGVS p.21-22). Dit blijkt ook

uit uw verklaring waarin u stelt dat u tijdens uw verblijf bij uw tante actief gezocht werd (CGVS p.23) en

dat u zowel in Basra als in Bagdad door hen zou gelokaliseerd worden (CGVS p. 28). Echter blijkt uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier werd toegevoegd, zoals in volgende paragrafen besproken, dat er geen sprake

is van gedwongen rekruteringen door de milities hetgeen dan ook nefast is voor de geloofwaardigheid

van de door u verklaarde vervolgingsfeiten.

Uit de voormelde informatie blijkt dat reeds in de periode voorafgaand aan de oproep van ayatollah Ali

al-Sistani in juni 2014 – zijnde de periode waarin u gerekruteerd werd - de rekruteringsmethoden van de

sjietische milities zich beperkten tot het verspreiden van posters, het opzetten van rekruteringscentra op

sjiitische pelgrimsroutes en het ronselen via internet en sociale media. Het ging hier eveneens om

vrijwilligers en niet om gedwongen indiensttreding. Volgens een rapport van Middle East Eye was er

hoogstens sprake van sociale druk. In geen van de rapporten die de afgelopen jaren over de

mensenrechtensituatie in Irak gepubliceerd werd, wordt enige melding gemaakt van gedwongen

rekrutering van de kant van sjiitische milities. In de Iraakse noch in de internationale pers werd bericht

dat de sjiitische milities Iraakse burgers verplichten om hen te vervoegen.

Ook u slaagde er niet in concrete voorbeelden te geven van personen die onder dwang werden

gerekruteerd en stelde enkel dat elk gezin iemand moest afvaardigen om met de milities mee te

vechten. U beperkte zich verder tot de vage bewoording dat mensen die een indiensttreding weigerden

vermoord worden, zonder hiervan een voorbeeld te kunnen geven (CGVS p.24-26). Dergelijke

verklaringen kunnen dan ook de algemene informatie hieromtrent niet tegenspreken.

U werd vervolgens ook bevraagd over de evolutie van gedwongen rekrutering waarop u verklaarde dat

het na uw vertrek nog erger geworden is en dat er sindsdien tot op de dag van vandaag honderd keer

meer mensen onder dwang gerekruteerd worden. Hoewel ze reeds over heel veel vrijwilligers

beschikken zouden ze zich nog verder willen versterken met manschappen (CGVS p.26). Echter wordt

dit wederom tegensproken door de informatie waarover het Commissariaat beschikt. In de periodes die

volgden was er immers evenmin sprake van gedwongen rekrutering. De milities konden integendeel de

gigantische toevloed aan vrijwilligers niet aan na de oproep van ayatollah Ali al- Sistani. Bovendien

waren er zelfs vele vrijwilligers die om diverse redenen niet aanvaard werden of die uit eigen beweging

de milities opnieuw verlieten.

Tekenend inzake deze informatie zijn de verklaringen van een sjiitisch stamleider uit Basra, de plaats

waar u en anderen onder dwang zouden zijn gerekruteerd. In december 2015 verklaarde deze

stamleider dat de diverse sjiitische milities die in Irak actief zijn uitsluitend uit vrijwilligers bestaan. Van

de kant van de milities noch van de kant van de clans/stammen wordt enige dwang uitgeoefend. Er

bestaat niet de minste nood om jonge sjiieten te dwingen om zich bij deze milities aan te sluiten omdat

er meer dan genoeg vrijwilligers voorhanden zijn. Het aantal kandidaten is zelfs zo groot dat wachtlijsten

ingevoerd werden. Overigens bestaat er een selectieprocedure voor kandidaat- militieleden en worden

lang niet alle kandidaten weerhouden.Van gedwongen rekrutering van de kant van de sjiitische milities

is volgens hem dus geenszins sprake. Er kan redelijkerwijs worden aangenomen dat hij op de hoogte

zou zijn van het bestaan van deze gedwongen rekruteringen die in zijn stad zouden

hebben plaatsgevonden, hetgeen klaarblijkelijk geenszins het geval is.

De verregaande discrepanties tussen uw verklaringen enerzijds en de algemene informatie anderzijds

zorgen er voor dat er geen geloof kan gehecht worden aan de door u verklaarde vervolgingsfeiten. Dit

vindt verdere bevestiging in het onlogische en bovendien incoherente karakter van uw verklaringen

aangaande een essentieel element in uw relaas, namelijk de poging tot ontvoering.

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 “Irak, Veiligheidssituatie Zuid-Irak” van 24 december 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.
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Daarenboven blijkt dat het grondoffensief dat de Islamitische Staat (IS) sinds juni 2014 in Irak voert

hoofdzakelijk gesitueerd is in Centraal- Irak.

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

gevolgen van het offensief dat ISIS 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 Basra te worden beoordeeld.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de negen zuidelijke provincies van Irak niet rechtstreeks

verwikkeld zijn geraakt in het offensief dat 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.

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

PopularMobilization Units (PMU) enerzijds, en IS anderzijds. Het geweld in de regio beperkt zich

hoofdzakelijk tot sporadische 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 duidelijk lager dan in Babil, en heel ver onder dat van Centraal- Irak, inclusief Bagdad.

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

juni 2014 inzette. Directe confrontaties tussen militanten van IS en het Iraakse leger bleven uit. Wel

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

burgerdoden beperkt is gebleven. Verder wordt er melding gemaakt van enkele kleinere IED en een

aantal schietincidenten. Conflicten tussen verschillende stammen, tussen criminele groepen en tussen

rivaliserende milities liggen aan de grondslag van deze schietpartijen, waarvan de daders vaak niet

gekend zijn.

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 IS en het Iraakse leger. 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.

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.

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.
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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.

Gelet op het voorgaande dient geconcludeerd te worden dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

De door u in het kader van uw asielprocedure voorgelegde documenten vermogen niet bovenstaande

vaststellingen te wijzigen. U legde uw identiteitskaart, nationaliteitsbewijs, woonstkaart, rantsoenkaart en

kieskaart voor. Deze documenten tonen uw identiteit en herkomst aan. Deze louter persoonlijke

gegevens worden door het CGVS niet in twijfel getrokken. Verder legde u een brief voor van uw

stamleider. Echter kan dergelijke brief door eender welk persoon worden opgesteld en kunnen de

omstandigheden waarin dergelijke brief is opgemaakt niet worden achterhaald gezien het subjectieve

karakter van de bron. Dergelijke bewijsstukken missen op zich dan ook de objectieve bewijskracht om

bovenstaande vaststellingen te ontkrachten. Tenslotte legde u nog een akte voor met betrekking tot de

oprichting van jullie familiebedrijf. Dit document geeft een indicatie van de activiteiten die u uitvoerde in

Irak hetgeen in bovenstaande motivering niet in twijfel getrokken.

Uw advocaat gaf in een tweede mail aan dat zij eveneens betwijfelde of er een goed begrip was tussen

u en de tolk tijdens het CGVS-asielgehoor – de eerste die in bovenstaande reeds besproken werd betrof

de verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken. In deze betreffende mail wordt echter nergens

concreet aangetoond waar de vertaling tijdens het CGVS- asielgehoor zou zijn fout gelopen en

bovendien dient te worden benadrukt dat het zwaartepunt van deze beslissing überhaupt ligt in het feit

dat het CGVS over objectieve informatie beschikt waaruit blijkt dat er geen sprake is van gedwongen

rekruteringen door sjiitische milities in Irak hetgeen de essentie van uw relaas betreft.

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. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker somt vier elementen van het begrip vluchteling uit 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) op en past deze elementen toe op zijn geval.

2.2. In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet en de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming en van de

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

Verzoeker betoogt dat artikel 49/3 van de vreemdelingenwet bepaalt dat asielinstanties vanaf 10 oktober

2006 automatisch een onderzoek voeren naar bijkomende bescherming, dat de term asielaanvraag dus

vanaf heden beide aspecten dekt en het onderzoek naar de klassieke vluchtelingenstatus voorrang

behoudt. Verzoeker stelt dat in de bestreden beslissing niet getwijfeld wordt aan zijn identiteit en dat er

ook geen twijfel is over het feit dat hij afkomstig is uit de provincie Basra in Irak. Hij betwist dat de

veiligheidssituatie in de provincie Basra geen aanleiding zou kunnen geven tot het toekennen van

subsidiaire bescherming, dat er voor burgers actueel geen reëel risico is op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Hij betoogt dat de veiligheidssituatie in Zuid-Irak

immers tot op heden fragiel is, dat hij de eis van zijn stamleider om mee te strijden met Assaeb Ahel Al-

Haq heeft afgewezen. Verzoeker citeert een paragraaf uit de COI Focus “Irak: veiligheidssituatie Zuid

Irak” “Binnen de sjiitische milities bevonden zich ook in het zuiden elementen die zijn overgegaan tot

ontvoeringen, afpersing en roofovervallen. Hoewel deze elementen vaak doen alsof ze tot een van de

gekende milities behoren, is het niet duidelijk of dit echt het geval is.”. Bepaalde feiten in Zuid-Irak

roepen volgens verzoeker vraagtekens op over de veiligheid. Verzoeker citeert opnieuw paragrafen uit

de COI Focus “Irak: veiligheidssituatie Zuid Irak” “Iraqi Body Count rapporteert ook relatief veel

schietincidenten. Conflicten tussen verschillende stammen, tussen criminele groepen en tussen

rivaliserende milities liggen aan de grondslag van deze schietpartijen. Het daderschap van dergelijke

incidenten is vaak onduidelijk. (…)Dezelfde bronnen voeren aan dat door de strijd tegen ISIS de 14de
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divisie van het leger verplaatst werd naar het noorden, dit heeft tot een verminderde aanwezigheid van

de veiligheidsdiensten geleid, waardoor milities en georganiseerde misdaadgroepen vrijer kunnen

optreden. De toenemende invloed van sjiitische milities en de onder hun invloed staande Popular

Mobilization Units gaat volgens de bovengenoemde bronnen niet gepaard met harmonie tussen de

verschillende groepen: iedere militie is gelieerd aan een politieke strekking binnen de lokale politiek, en

politieke conflicten worden soms met geweld beslecht.

Jane’s Weekly voert aan dat een bijkomende factor die geweld aanwakkert de toename van tribaal

geweld is. De meeste van deze conflicten vinden plaats in landelijke gebieden ten noorden van de stad

Basra, en er zijn meerdere gevallen bekend van vuurgevechten tussen rivaliserende stammen.”

Verzoeker betoogt dat de veiligheidssituatie aldus slechts schijnbaar stabiel is.

2.3. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker in hoofdorde de beslissing van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen en te hervormen en verzoeker het statuut

van vluchteling toe te kennen, minstens de beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder onderzoek en in

ondergeschikte orde de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen te vernietigen en te hervormen en verzoeker de subsidiaire bescherming toe te kennen.

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

met als bijlage

- de COI (country of origin information) 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. 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.

2.6. 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.
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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.

2.7. 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.

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.

2.8. Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker regelmatig contact heeft met zijn familie (gehoorverslag

CGVS, p. 4-5), doch dat hij stelde niets meer te willen horen over de problemen van rekrutering, over

mensen die vermoord zijn doordat ze weigerden de milities te vervoegen (gehoorverslag CGVS, p. 25-

26). Aangezien een gedwongen rekrutering uitgaande van de militie Asa’ibAhl al-Haq (hierna: AAH), op

aansturen van de sheikh/stamleider, de aanleiding vormde tot de beslissing om Irak te verlaten, is de

desinteresse van verzoeker in de problematiek van de gedwongen rekrutering door de milities, onder

bedreiging van moord, en de actualiteit van de eigen vervolgingsproblemen, merkwaardig.

2.9. Voorts zijn de verklaringen van verzoeker betreffende de poging tot ontvoering en het uiten van

bedreigingen van moord door de AAH op de avond dat hij naar een vriend ging opdat diens vader zou

pogen een oplossing tot het probleem te vinden, ongeloofwaardig en inconsistent.

Zo verklaarde verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat een groep mensen hem kwam

ontvoeren toen hij onderweg was naar een vriend in de straat van het ziekenhuis Eben Gazwan

(vragenlijst DVZ, vraag 5). Tijdens het gehoor op het Commissariaat verklaart verzoeker dat

gemaskerde, gewapende personen naar het huis van zijn vriend kwamen, op de deur klopten en ruzie

maakten, dat die mensen kwamen om hem op te pakken (gehoorverslag CGVS, p. 19), dat de (poging

tot) ontvoering plaatsvond in het huis van zijn vriend (gehoorverslag CGVS, p. 22). Gewezen op deze

tegenstrijdigheid in het relaas, verklaart verzoeker dat hij dit niet gezegd had, dat zijn advocaat op de

hoogte is, dat zij het heeft uitgelegd en dat zij het hem heeft voorgelezen. Hij herhaalt dat hij dit niet

gezegd heeft, dat enkel gevraagd werd naar het adres van zijn vriend en dat ze, als ze hem wilden

ontvoeren, dat al zouden gedaan hebben, dat de tolk geen Iraakse was en dat hij het haar duidelijk heeft

uitgelegd (gehoorverslag CGVS, p. 22-23). Verzoeker lijkt hiermee aan te sturen op de mail van de

advocaat. Uit het administratief dossier (map ‘documenten’, stuk 8) blijkt dat de advocaat van verzoeker

ten aanzien van de vragenlijst inderdaad correcties meedeelde, doch dit betrof enkel het feit dat het een

sheikh betrof en geen imam, het feit dat de voornaam van de sheikh Abu was en een incorrectheid in de

formulering van de dreigbrief. Het is zeer opmerkelijk dat verzoeker dergelijke nuances betreffende zijn

verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken zou opmerken en wensen te verduidelijken of recht te

zetten, doch betreffende een cruciaal element, namelijk de omstandigheden, meer bepaald de plaats,

van de poging tot ontvoering, geen rechtzetting formuleert ten aanzien van de verwerende partij.

Verzoeker weerlegt deze vaststelling niet met de argumentatie dat het voorafgaand melden van enkele

fouten niet impliceert dat al de rest perfect, letterlijk zoals verzoeker heeft verklaard, genoteerd werd.

Waar verzoeker verwijst naar een interne tegenstrijdigheid in de verklaring op de Dienst

Vreemdelingenzaken, waarbij aldus de interne logica zoek is in de opeenvolgende zinnen waardoor het

vermoeden wordt versterkt dat er een fout geslopen is in de vertaling of de notering van zijn

verklaringen, stelt de Raad vast dat van een interne tegenstrijdigheid geen sprake is, daar het relaas

kort werd verteld en het onderweg zijn naar de vriend, niet automatisch uitsluit dat de vader van de

vriend hem heeft gered. Immers is het mogelijk dat de vader van de vriend vanuit zijn woning het

incident kon gadeslaan. De verklaring echter dat een groep mensen verzoeker kwamen ontvoeren toen

hij onderweg was naar een vriend is niet verenigbaar met het relaas waar de leden van de AAH militie,

10 à 15 min na aankomst van verzoeker bij zijn vriend, aankomen bij het huis van de vriend en

aanklopten en waarbij verzoeker verklaart niet te weten hoe de ontvoerders wisten dat hij bij zijn vriend

was alsook dat hij niet wist waarom ze hem niet tegengehouden hadden voor hij het huis binnen ging.

Wat er ook van zij, aan het relaas van de poging tot ontvoering kan geen geloof gehecht worden nu het

dermate onwaarschijnlijk is dat de personen die verzoeker duidelijk willen vinden en vermoorden,

volgens verzoekers verklaringen, en dan ook onmiddellijk naar het huis van diens vriend komen nadat
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hij daar is aangekomen, waarbij ze, nadat ze de toegang geweigerd worden door de vader van de

vriend, woedend zijn en in de lucht schoten en weggingen, verzoeker niet zouden opwachten bij het

verlaten van het huis. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de personen die hem klaarblijkelijk willen vinden

en vermoorden, eenmaal ze verzoeker gelokaliseerd hebben, gewoon vertrekken en verzoeker niet

opwachten bij buitenkomst om hem, ofwel meteen te ontvoeren, ofwel te volgen zodat ze het spoor van

verzoeker niet verliezen. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt niet dat de personen die hem wilden

ontvoeren en vermoorden, hem gevolgd zijn, daar hij daarna nog weken bij zijn tante kon verblijven, in

een dorp buiten Basra (gehoorverslag CGVS, p. 14), terwijl de beweerde zoektocht naar hem zich

afspeelde rond zijn ouderlijk huis (gehoorverslag CGVS, p. 14). De verklaring van verzoeker dat ze stil

naar buiten reden, naar de tante gingen en dat hij zich in de auto verborg tot ze aan de autosnelweg

kwamen, kan niet overtuigen. Zoals reeds aangehaald, is het hoogst onwaarschijnlijk dat de personen

die hem klaarblijkelijk willen vinden en vermoorden, eenmaal ze verzoeker gelokaliseerd hebben,

gewoon vertrekken en verzoeker niet opwachten bij buitenkomst, noch dat zij een auto die uit het huis

vertrekt, waar een persoon zich bevindt die ze zoeken, willen ontvoeren en vermoorden, niet zouden

tegenhouden of volgen. De beweerde vervolging door de AAH militie is dan ook ongeloofwaardig.

Verzoeker stelt in haar verzoekschrift dat het antwoord van de vader van zijn vriend de militieleden deed

terugtrekken, dat het zich verplaatsen naar een ander onderduikadres noodzakelijk was, dat de

militieleden wisten waar hij verbleef en het dan ook geen optie was langer in het huis te verblijven.

Echter herhaalt hij enkel wat hij reeds verklaard heeft op het Commissariaat. De Raad herhaalt dat het

ongeloofwaardig is dat de personen die hem klaarblijkelijk willen vinden en vermoorden, eenmaal ze

verzoeker gelokaliseerd hebben, gewoon vertrekken en verzoeker niet opwachten bij buitenkomst om

hem, ofwel meteen te ontvoeren, ofwel te volgen zodat ze het spoor van verzoeker niet verliezen. Met

de stelling dat het niet uitgesloten is dat de militieleden, na overleg met hun leider, het huis van zijn

vriend zouden binnendringen met het oog op het meenemen van verzoeker en dat het feit dat

geblindeerde auto’s rond zijn huis bleven rondrijden zijn vrees bevestigen dat ze hem actief bleven

zoeken, wenst verzoeker aan te tonen dat er nood was tot vluchten, doch weerlegt hiermee niet het

onlogisch karakter van het feit dat de milities, nadat zij getracht hadden het huis van diens vriend binnen

te komen om verzoeker te ontvoeren en vermoorden, gewoon weggingen en verzoeker niet opwachtten,

noch volgden.

2.10. Bovendien blijkt uit informatie van het administratieve dossier dat in Irak geen sprake is van

gedwongen rekrutering van de kant van de sjiitische milities. Hieromtrent motiveerde de commissaris-

generaal terecht:

“Echter blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan

het administratieve dossier werd toegevoegd, zoals in volgende paragrafen besproken, dat er geen

sprake is van gedwongen rekruteringen door de milities hetgeen dan ook nefast is voor de

geloofwaardigheid van de door u verklaarde vervolgingsfeiten.

Uit de voormelde informatie blijkt dat reeds in de periode voorafgaand aan de oproep van ayatollah Ali

al-Sistani in juni 2014 – zijnde de periode waarin u gerekruteerd werd - de rekruteringsmethoden van de

sjietische milities zich beperkten tot het verspreiden van posters, het opzetten van rekruteringscentra op

sjiitische pelgrimsroutes en het ronselen via internet en sociale media. Het ging hier eveneens om

vrijwilligers en niet om gedwongen indiensttreding. Volgens een rapport van Middle East Eye was er

hoogstens sprake van sociale druk. In geen van de rapporten die de afgelopen jaren over de

mensenrechtensituatie in Irak gepubliceerd werd, wordt enige melding gemaakt van gedwongen

rekrutering van de kant van sjiitische milities. In de Iraakse noch in de internationale pers werd bericht

dat de sjiitische milities Iraakse burgers verplichten om hen te vervoegen.

Ook u slaagde er niet in concrete voorbeelden te geven van personen die onder dwang werden

gerekruteerd en stelde enkel dat elk gezin iemand moest afvaardigen om met de milities mee te

vechten. U beperkte zich verder tot de vage bewoording dat mensen die een indiensttreding weigerden

vermoord worden, zonder hiervan een voorbeeld te kunnen geven (CGVS p.24-26). Dergelijke

verklaringen kunnen dan ook de algemene informatie hieromtrent niet tegenspreken.

U werd vervolgens ook bevraagd over de evolutie van gedwongen rekrutering waarop u verklaarde dat

het na uw vertrek nog erger geworden is en dat er sindsdien tot op de dag van vandaag honderd keer

meer mensen onder dwang gerekruteerd worden. Hoewel ze reeds over heel veel vrijwilligers

beschikken zouden ze zich nog verder willen versterken met manschappen (CGVS p.26). Echter wordt

dit wederom tegensproken door de informatie waarover het Commissariaat beschikt. In de periodes die

volgden was er immers evenmin sprake van gedwongen rekrutering. De milities konden integendeel de

gigantische toevloed aan vrijwilligers niet aan na de oproep van ayatollah Ali al- Sistani. Bovendien



RvV X - Pagina 9

waren er zelfs vele vrijwilligers die om diverse redenen niet aanvaard werden of die uit eigen beweging

de milities opnieuw verlieten.”

2.10.1. Verzoeker houdt voor dat het loutere feit dat er over gedwongen rekrutering niet wordt

gerapporteerd in de pers en/of rapporten niet impliceert dat gedwongen rekrutering onbestaande zou

zijn. Echter stelt de Raad vast dat verzoeker de vervolgingsfeiten door de AAH-milities niet aannemelijk

heeft kunnen maken, zodat hij niet aantoont dat hij, in tegenstelling tot wat algemeen bekend is, wel

slachtoffer was van vervolging door de AAH-milities omwille van zijn weigering zich aan te sluiten.

2.10.2. Zoals verzoeker terecht voorhoudt, blijkt uit de informatie aanwezig in het administratief dossier

dat er wel sprake is van sociale druk. Dit wordt noch in de bestreden beslissing, noch door de Raad

ontkent. Verzoeker houdt voor dat de druk om zich aan te sluiten uitging van de sheikh van de stam, dat

hij aldus een persoonlijk probleem heeft gekend dat individueel dient beoordeeld te worden, dat de

sheikh van de stam verbonden was met de militie AAH en wou dat er zoveel mogelijk leden van de stam

zich zouden aansluiten om mee te strijden, dat deze wil te maken had met prestige, dat hij wou

uitpakken met het feit dat er vele stamleden bereid waren te strijden, dat de sheikh niet alleen heeft

gepoogd verzoeker te overtuigen zich aan te sluiten, maar zich ook richtte tot zijn vader, wellicht in de

hoop dat zijn vader zou bezwijken onder de druk om niet ten schande te komen en zodoende zijn zoon

zou aanporren zich aan te sluiten, dat de poging tot ‘gedwongen rekrutering’ uitging van de stamleider,

dat de stamleider hem heeft aangesproken in de hoedanigheid van stamleider en dat de gevolgen die

gekoppeld worden aan de weigering tweeërlei van aard waren: enerzijds de vervolging uitgaande van

de milities en anderzijds op het niveau van de stam, zijnde het buiten de stam plaatsen.

Verzoeker lijkt aldus in zijn verzoekschrift voor te houden dat het probleem van de poging tot

‘gedwongen rekrutering’ door de stamleider, met het buiten de stam plaatsen als gevolg van het

weigeren tot rekrutering, los dient gezien te worden van de vervolging uitgaande van de milities.

Verzoeker verklaart dat hij naar aanleiding van de weigering uit het huis van de sheikh werd gezet die

stelde dat hij geen goed persoon was en geen attitude noch respect had, dat er ruzie was en dat hij

nadien uit de stam werd gezet, dat hij een bedreiging was. Naar aanleiding van voormelde feiten heeft

hij zijn huis verlaten (gehoorverslag CGVS, p. 13 en p. 16). Verzoeker verklaart voorts dat de ontvoering

zou ingegeven zijn door de beslissing van de sheikh dat hij een bedreiging is, dat de sheikh leider is bij

de militie AHH en omdat verzoeker geweigerd heeft, de sheikh tegen de milities heeft gezegd dat hij wil

dat verzoeker vermoord wordt.

Nu geen geloof kan gehecht worden aan de vervolging en ontvoering door de milities, maakt verzoeker

ook geenszins in concreto aannemelijk dat de sheikh van de stam, die eveneens leider is van de militie,

de militie aanmoedigde op zoek te gaan naar hem en hem te vermoorden.

Gezien geen geloof kan gehecht worden aan de vervolging door de milities, toont verzoeker, noch

tijdens het gehoor op het Commissariaat, noch in zijn verzoekschrift, aan waarom hij dient te vrezen

voor zijn leven of een reëel risico loopt op ernstige schade naar aanleiding van de sociale druk die

uitging van de sheikh van de stam en de uitzetting uit de stam die daarop volgde.

Tijdens het gehoor op het Commissariaat verklaart verzoeker dat hij zijn huis verliet na het ontvangen

van een brief betreffende de uitzetting uit de stam, doch blijkt uit zijn verklaringen niet waarom hij op dat

moment meende te moeten vluchten omwille van een vrees voor vervolging. Integendeel blijkt uit de

verklaringen van verzoeker dat hij, na het verlaten van het huis naar aanleiding van het ontvangen van

de brief tot uitzetting uit de stam, naar een vriend ging en daarna naar een tweede vriend in de hoop

een oplossing te vinden voor het probleem (gehoorverslag CGVS, p. 13 en p. 18-19). Hieruit blijkt dat

verzoeker op dat ogenblik, na het gesprek met de sheikh, waar mogelijks sociale druk werd uitgeoefend

zich aan te sluiten bij de milities, en na het ontvangen van de brief tot uitzetting uit de stam, geen

vervolging vreesde.

Verzoeker koppelt, zoals ook blijkt uit het gehoorverslag, zijn vrees voor vervolging of het lopen van een

risico op ernstige schade aan het feit dat de sheikh van zijn stam omwille van weigerig tot het aansluiten

bij de milities, opdracht gaf aan de milities verzoeker te ontvoeren of op te pakken en te vermoorden.

Gelet op het feit dat geen geloof kan gehecht worden aan de door verzoeker geschetste

vervolgingsfeiten door de milities, maakt verzoeker niet in concreto aannemelijk dat hij dient te vrezen

voor zijn leven of het risico loopt op ernstige schade, naar aanleiding van zijn weigering tot het zich

aansluiten bij de milities op vraag van, en onder druk van, de sheikh van de stam.



RvV X - Pagina 10

2.10.3. In zoverre verzoeker stelt dat hij de sjiitische milities in zijn land van herkomst vreest, dat de

sheikh van zijn stam immers ook een militieleider is, waardoor de militie kan geactiveerd worden om

hem te vervolgen en schade te berokkenen en dat stamhoofden in Zuid-Irak machtig zijn, toont

verzoeker geenszins aan dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft. De Raad wijst er ook op dat

het louter aanhalen van een vrees voor vervolging op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze

vrees reëel is. Deze vrees dient immers ook steeds getoetst te worden aan objectieve vaststellingen en

verzoeker dient in dit verband de vrees concreet aannemelijk te maken. De vrees moet met andere

woorden niet alleen subjectief bij hem aanwezig zijn maar moet ook kunnen worden geobjectiveerd

(RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht,

Kluwer, Deventer, 2000, 354). Zoals reeds is gebleken, slaagt verzoeker er niet in zijn vrees voor

vervolging door de sheikh concreet aannemelijk te maken.

Verzoeker stelt tijdens het gehoor dat de sheikh heeft beslist dat hij gerekruteerd werd om in dienst te

gaan bij de milities, dat hij zei dat iemand van elk gezin moet gerekruteerd worden (gehoorverslag

CGVS, p. 24). Verzoeker verklaart ook dat er velen gerekruteerd zijn, doch dat hij niet weet of ze

gedwongen werden, dat hij niet weet hoe ze gerekruteerd zijn, waarna hij verklaart dat hij mensen kent

die gedwongen zijn om te gaan vechten, doch hen niet persoonlijk kent, dat hij niet weet wat met die

mensen is gebeurd, dat velen vrijwillig gaan maar andere gedwongen worden, dat zij geen andere

oplossing hebben, dat hij niet weet wat met hen gebeurt. Op de vraag hoe de gedwongen rekrutering

van die mensen dan in zijn werk gaat, antwoordt verzoeker dat een aantal mensen of strijders gevraagd

worden door de milities, dat ze dus de mensen die meegaan moeten rekruteren, dat sommigen

vrijkomen, dat als ze het getal niet volledig hebben ze naar huizen van de mensen gaan om te praten en

dat sheiks het aan hen vragen als ze de familie kennen. Op de vraag of verzoeker mensen uit Basra

kent die vermoord zijn omdat zij niet wilden meegaan, antwoordt verzoeker dat hij het veel gehoord

heeft, maar dat hij ze persoonlijk niet kent (gehoorverslag CGVS, p. 25). Op de vraag of verzoeker een

concreet voorbeeld heeft van iemand die vermoord werd omdat hij niet in dienst wilde gaan, antwoordt

verzoeker ontkennend en legt uit dat de rest van de stam vrijwillig ging (gehoorverslag CGVS, p. 26).

Gelet op de ongeloofwaardigheid van de vervolging door de milities en de vaststelling dat verzoeker

stelde schrik te hebben na de bijeenkomst met de sheikh en het huis te hebben verlaten na het

ontvangen van de brief van de uitzetting uit de stam, doch noch tijdens het gehoor, noch in het

verzoekschrift uiteenzette waarom hij op dat ogenblik meende vervolging te vrezen en ook uit het

gehoor niet kan afgeleid worden dat verzoeker, na de gebeurtenissen in het kader van de stam, vreesde

voor zijn leven of voor ernstige schade, noch kan afgeleid worden dat verzoeker, omwille van het weten

van het bestaan van feiten van gedwongen rekrutering of andere feiten waarbij de door hem genoemde

sheikh betrokken was, zou kunnen of moeten vrezen voor zijn leven of voor ernstig schade, slaagt

verzoeker er niet in zijn vrees omwille van het feit dat de sheikh een militieleider is en de milities kan

activeren om hem te vervolgen, aannemelijk te maken.

2.11. Waar verzoeker stelt dat de asielzoeker moet aantonen dat het risico voor vervolging bestaat,

doch hij niet moet bewijzen dat de gevreesde vervolging ook effectief zal plaatsvinden of reeds plaats

heeft gehad, benadrukt de Raad dat verzoeker met zijn stelling voorbijgaat aan de voorwaarde uit de

vluchtelingendefinitie dat de vrees ‘gegrond’ moet zijn. Dit wil zeggen dat deze vrees niet alleen

subjectief bij de asielzoeker aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen worden geobjectiveerd. Er is

slechts sprake van objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen

van de vrees bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees

voor vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is. Gelet op de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van de geschetste vervolgingsfeiten, kan de Raad slechts vaststellen

dat hij er geenszins in slaagt zijn vrees te objectiveren. Ten aanzien van de geponeerde vrees voor de

leider van de stam, die ook militieleider is - los gezien van de vervolgingsfeiten die ongeloofwaardig

werden bevonden - kan de Raad enkel vaststellen dat verzoeker nalaat de feiten te duiden die aan de

basis liggen voor de vrees voor vervolging of ernstige schade. Verzoeker toont immers niet aan dat hij

omwille van de weigering zich aan te sluiten bij de milities, naast de uitzetting uit de stam, nog verdere

vervolging of ernstig schade dient te vrezen. Ten slotte kan ook niet worden vastgesteld dat verzoeker

enkel omwille van uitzetting uit de stam, ernstige schade vreest of vreest voor zijn leven.

2.12. Verzoeker betoogt nog dat ondanks zijn traject, hij erbij blijft dat een terugkeer naar Irak

uitgesloten is, dat hij reeds twee jaar op de vlucht is, in moeilijke omstandigheden leeft en het mentaal

er moeilijk heeft, dat hij geen keuze heeft, doch toont hiermee niet aan dat hij een gegronde vees heeft

voor vervolging.
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2.13. De door verzoeker in het kader van zijn asielaanvraag voorgelegde documenten vermogen niet

bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Het nationaliteitsbewijs, de identiteitskaart, de woonstkaart en

de rantsoenkaart en kieskaart, tonen verzoekers identiteit en herkomst aan, doch deze persoonlijke

gegevens worden niet in twijfel getrokken. De door verzoeker voorgelegde brief waaruit moet blijken dat

hij uit de stam werd gezet, vermag niet de bovenstaande vaststellingen te wijzigen. De Raad herhaalt

dat verzoeker niet aantoont waarom hij, louter omwille van het feit dat hij uit de stam werd gezet, zou

moeten vrezen voor zijn leven of het risico loopt op ernstige schade. De voorgelegde akte met

betrekking tot de oprichting van het familiebedrijf, geeft een indicatie van de activiteiten die verzoeker

uitvoerde in Irak, doch worden deze gegevens niet in twijfel getrokken.

2.14. 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 verzoekers een gegronde vrees

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

vreemdelingenwet.

2.15. 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 zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

vreemdelingenwet.

2.16. 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, zijn 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 waaronder Basra 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.

Verzoeker betwist de conclusie van de commissaris-generaal en meent dat de veiligheidssituatie in

Zuid-Irak tot op heden fragiel is, dat ook in Zuid-Irak sjiitische milities actief zijn, dat hij de eis van zijn

stamleider om mee te strijden met AAH heeft afgewezen, dat bepaalde feiten vraagtekens oproepen bij

de veiligheid – waarbij verzoeker verwijst naar de door de verwerende partij bij haar beoordeling

gehanteerde informatie – en dat de veiligheidssituatie aldus slechts schijnbaar stabiel is.

In zoverre verzoeker opnieuw verwijst naar het feit dat hij de eis van de stamleider om mee te strijden

met de AAH heeft afgewezen, en wijst op de informatie uit het administratief dossier waar gesteld wordt

dat binnen de sjiitische milities zich ook elementen in het zuiden bevinden die overgaan tot

ontvoeringen, afpersing en roofovervallen, lijkt hij opnieuw zijn vluchtrelaas te willen staven. De Raad

wijst er op dat verzoeker zijn vrees voor vervolging op het risico op het lopen van ernstige schade

omwille van zijn weigering mee te strijden niet aannemelijk heeft gemaakt. Met een verwijzing naar zijn

persoonlijke situatie weerlegt verzoeker de conclusie dat er voor burgers in de zuidelijke provincies

waaronder Basra 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, niet.

Met de enkele stelling dat de veiligheidssituatie in Zuid-Irak tot op heden fragiel is en dat ook in Zuid-Irak

sjiitische milities actief zijn, waarbij dient vastgesteld te worden dat in de bestreden beslissing het actief

zijn van sjiitische milities in Zuid-Irak niet wordt ontkend, dat er zelfs gewezen wordt op geweld door

milities, weerlegt verzoeker de analyse van de veiligheidssituatie door de verwerende partij niet.

Waar verzoeker ten slotte nog meent, onder verwijzing naar informatie uit het administratief dossier, dat

de veiligheidssituatie slechts schijnbaar stabiel is, wijst de Raad er op dat een beperkt aantal incidenten

niet automatisch inhoudt dat de betrokken regio onveilig zou zijn. Verzoeker toont niet aan dat de

commissaris-generaal op grond van alle gegevens vervat in de COI Focus, onterecht tot de conclusie
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komt dat er geen redenen zijn om louter omwille van de veiligheidssituatie in de zuidelijke provincies van

Irak subsidiaire bescherming toe te kennen.

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 en 6 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 sporadische

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

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
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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.

2.17. 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.

2.18. 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.

2.19. 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.
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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


