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nr. 177 970 van 18 november 2016

in de zaken RvV X / IV en RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: 1. X

2. X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 11 augustus 2016 heeft

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

12 juli 2016 (zaak nr. RvV X)

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 12 augustus 2016 heeft

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

12 juli 2016 (zaak nr. RvV X).

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 beschikkingen van 19 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat I. SIMONE en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Omtrent de rechtspleging

Met toepassing van artikel 39/68-2 van de vreemdelingenwet worden de beroepen gekend onder nr. X

en nr. X van rechtswege gevoegd.

Ter terechtzitting heeft de verzoekende partij aan de Raad uitdrukkelijk aangegeven dat hij uitspraak

moet doen op basis van het verzoekschrift met rolnummer 192 851.

Overeenkomstig voormelde bepaling wordt de verzoekende partij geacht afstand te doen van het

verzoekschrift met rolnummer X.
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2. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Iraakse nationaliteit en bent u soenniet van Arabische origine. U

bent geboren in Hilla in de provincie Babil. U woonde in de Khasahawiya wijk in Hilla tot 14.06.2015.

U bent student aan de universiteit van Babylon, waar u fysica studeert. Op 24 december 2009 komt uw

vader om bij een bomaanslag in de Bab el Hussein wijk in Hilla. Bij deze dubbele aanslag vallen

ongeveer 15 doden en 70 gewonden. Uw familie dient hierop op 01 maart 2010 klacht in tegen

onbekenden. Op 10 juni 2015 laat de rechtbank u weten dat de persoon verantwoordelijk voor de

aanslag, Razaq Shamran, opgepakt is en dat u naar de geheime dienst en daarna de rechtbank mag

gaan om klacht neer te leggen. Daar ziet u de verdachte met enkele andere mensen, die u met de dood

bedreigen. Na de zitting in de rechtbank wordt u gedurende twee dagen met de auto gevolgd. Niet veel

later wordt uw moeder bedreigd om de klacht te laten vallen, wat ze ook doet. Op 14 juni 2015 vlucht u

naar uw oom in el Ghazaliya, Bagdad. U blijft daar gedurende twee maanden alvorens u op 09 augustus

naar Turkije vertrekt. Van daaruit reist u verder naar België, waar u aankomt op 24.08.2015 en twee

dagen later asiel indient.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten neer: originele

identiteitskaart, originele studentenkaart, origineel nationaliteitsbewijs, woonstkaart, rantsoenkaart,

klachtenbrief 2010, klachtenbrief 2015, overlijdensbericht vader, oproepingsbrief rechtbank, artikels over

aanslag 24.12.2009 en erkenningsdocument van de familie van oorlogsslachtoffers.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u

bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

schouders rust (zie gehoorverslag CGVS, p. 2), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde

verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot

medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde onafgebroken

verblijf van geboorte (1989) tot vertrek (half juni 2015) in Hilla (provincie Babil) te Irak. Dit is nochtans

belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming.

Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw eerdere verblijfplaatsen kan

niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van essentieel belang voor het

onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de streek van feitelijke herkomst

in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige schade zal onderzocht worden.

Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht

biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient te worden besloten dat de asielmotieven,

die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere

verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk

maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige

schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico

bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.
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In casu vreest u bij terugkeer naar Irak vermoord te worden wegens het niet intrekken van een klacht in

2015 tegen Razaq Shamran, de dader van een aanslag in 2009 waarbij uw vader toevallig in de buurt

was en omkwam (CGVS, p. 13-15).

Er werd echter vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft kunnen maken dat u onafgebroken van uw

geboorte tot half juni 2015 in Hilla (Babil) heeft verbleven, zoals u beweert (CGVS p. 3). U kan

immers maar weinig informatie aanreiken over recente veiligheidsincidenten in Hilla en Babil, zelfs

wanneer die u worden aangereikt, en worden uw verklaringen hierover door vaagheden,

onwetendheden en tegenstrijdigheden (met de informatie waarover het CGVS beschikt) gekenmerkt.

Om te beginnen werd vastgesteld dat u moeite heeft met het situeren van de inval van Daesh in Irak.

Gevraagd wanneer Daesh Irak is binnengevallen, zegt u dat u zich de datum niet kan herinneren

(CGVS, p. 12). Gevraagd wanneer het ongeveer was, zegt u meer dan twee jaar geleden (CGVS, p.

12). Gevraagd om dit verder te specificeren, antwoordt u: ”Ik kan de data echt niet herinneren” (CGVS,

p. 12). Geconfronteerd met het feit dat het toch wel merkwaardig is dat iemand die beweert

onafgebroken tot half juni 2015 in Hilla (Babil) te hebben gewoond, de inval van Daesh in Irak niet in de

tijd kan situeren – nochtans een zeer bepalende en uiterst ingrijpende gebeurtenis in de recente

geschiedenis van uw land – zegt u dat u weet dat Daesh is gekomen, maar dat u zich de datum echt

niet kan herinneren (CGVS, p. 12). Zelfs wanneer u gevraagd wordt om de komst van Daesh in Irak te

situeren ten opzichte van gebeurtenissen in uw leven zoals bijvoorbeeld uw vertrek uit Irak of iets

anders, antwoordt u: ”Ik ken de data niet echt, ik ben vertrokken op 9.8, maar verder met de andere

data gaat het echt niet” (CGVS, p. 12). Het gebrek aan kennis over de meest bepalende gebeurtenis in

de geschiedenis van Irak sinds de val van Saddam Hussein in 2003, doet bijgevolg ernstig afbreuk aan

uw vermeend verblijf in Hilla tot half juni 2015. Bovendien verklaarde u dat u in die periode een

Facebook account had (CGVS, p. 3), u het nieuws in de media volgde (CGVS, p. 8, 12) en u dus

toegang had tot het internet. In dergelijke omstandigheden is het niet aannemelijk dat u geen inschatting

kan maken van wanneer Daesh in uw land is binnengevallen, zelfs niet bij benadering. Deze twijfels

worden versterkt naarmate u verdere verklaringen aflegt met betrekking tot de veiligheidssituatie in uw

regio van verblijf gedurende de laatste jaren. Gevraagd naar de veiligheidssituatie in Hilla en de

provincie Babil gedurende de laatste 4 à 5 jaar, zegt u dat het heel onrustig was in el Hilla, er

terroristen waren in el Hilla en in de gebieden Jurf al Sakhar en Latifiya, en dat dit heel slecht is (CGVS,

p. 10). Gevraagd wat u daarover kan vertellen, zegt u dat ze in die gebieden aan het vechten zijn tussen

het leger en ‘de terreur’ en dat er in el Hilla bombardementen en moorden zijn (CGVS, p. 10). Gevraagd

om in detail te treden over Jurf al Sakhar, een plaats waar u zelf naar verwijst, antwoordt u: ”Jurf al

Sakhar is altijd oorlog. Eerste was al Qaeda organisatie, daarna Daesh tegen het leger” (CGVS, p. 10).

Gevraagd wat er precies is gebeurd in Jurf al Sakhar, zegt u dat Daesh Jurf al Sakhar heeft ingenomen,

ze nog steeds aan het vechten zijn en dat het leger Jurf al Sakhar bevrijd heeft (CGVS, p. 10).

Gevraagd wanneer Daesh Jurf al Sakhar dan heeft ingenomen, antwoordt u: ”Wanneer Daesh naar Irak

is gekomen, is dat gebied gevallen” (CGVS, p. 12). Zoals hierboven reeds omstandig aangetoond,

bent u niet in staat om de inval van Daesh in Irak in de tijd te situeren (zie supra). Gevraagd wanneer

Jurf al Sakhar werd bevrijd, antwoordt u ‘ongeveer een jaar geleden, iets meer of iets minder’ (CGVS, p.

10). Gevraagd of u juni 2015 bedoelt (aangezien het gehoor op het CGVS plaatsvond in juni 2016), zegt

u dat u de juiste datum niet kent en dat u enkel weet dat het leger dat bevrijd heeft (CGVS, p. 10).

Geconfronteerd met het feit dat, volgens de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een

kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd, Jurf al Sakhar al in oktober 2014 werd bevrijd

(dus maar liefst acht maanden voor het moment waar u op doelt), zegt u dat u dat heeft gezegd en dat

het niet in 2015 kan bevrijd zijn, gezien u toen reeds hier was (CGVS, p. 10). Gevraagd waarom u dan

een jaar geleden zegt, antwoordt u dat u de juiste datum niet kan zeggen omdat u zich niet kan

concentreren en u duizelig bent (CGVS, p. 10). Hoewel u dan wel weet dat de naam van Jurf al

Sakhar na de bevrijding van deze plaats werd veranderd in Jurf al Nasr, vormt dit antwoord echter maar

een povere verklaring om uw onwetendheid over de momenten waarop Daesh in uw provincie plaatsen

veroverde en weer verloor (geïllustreerd aan de hand van een door u zelf aangebracht voorbeeld), te

rechtvaardigen. Immers, van iemand die zelf feiten aanreikt om zijn verklaringen te staven, kan op z’n

minst verwacht worden dat hij hierover correcte informatie kan geven. Dit is in casu niet het geval. Deze

vaststelling doet de geloofwaardigheid van uw vermeend verblijf in Hilla (Babil) tot half juni 2015

bijgevolg verder wankelen.

Ook over de veiligheidssituatie in Hilla (en bij uitbreiding uw provincie Babil) gedurende de laatste 2 à 3

jaar voor uw vertrek aldaar, blijft u uitermate vaag in uw verklaringen.

Zo zegt u dat er geen rust was en dat er af en toe een bombardement of een moord plaatsvond (CGVS,

p. 10). Gevraagd naar specifieke incidenten toen u daar woonde, haalt u twee bombardementen aan op

een checkpoint bij de ruïnes van Babylon aan (”Op de controle van monumenten, twee keren en heel
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veel doden”, CGVS, p. 11; ”Voor je binnengaat in Babil provincie, heel dicht aan Babil monumenten,

naast gebied el Neel”, CGVS, p. 12). U verklaart dat deze plaats tweemaal werd gebombardeerd, één

keer toen u in Irak was en éénmaal toen u reeds in België was, in maart 2016. Gevraagd wanneer dit

checkpoint de eerste keer werd gebombardeerd, zegt u dat u de eerste keer in Irak was, maar u

zich niet meer herinnert wanneer (CGVS, p. 11). Gevraagd om dit ongeveer in de tijd te situeren, zegt u

dat u zich de tweede ontploffing nog herinnert, in maart 2016, en dat de eerste ontploffing een jaar

voordien was gebeurd (CGVS, p. 12). Uit uw verklaringen blijkt logischerwijze dat dit checkpoint de

eerste keer ongeveer in maart 2015 moet zijn gebombardeerd. Uw verklaringen stroken echter niet met

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

administratief dossier werd toegevoegd; daaruit blijkt immers dat het checkpoint aan de ruïnes van

Babylon inderdaad voor een tweede keer aangevallen in maart 2016, maar dat het de eerste keer

aangevallen werd in maart 2014 – en dus niet in maart 2015 zoals u het situeert. Deze flagrante

tegenstrijdigheid over één van de zwaarste aanslagen in Hilla van de laatste jaren – er vielen toen meer

dan 45 doden en 100 gewonden – doet de geloofwaardigheid van uw vermeend verblijf in Hilla tot half

juni 2015 verder wankelen. Gevraagd naar andere recente incidenten, haalt u verschillende incidenten

aan zoals het kleine ziekenhuis Bulat al Shohada, een ontploffing bij Bab el Hussein waarbij uw vader

werd vermoord en een bombardement in de soukh met een bomgordel (CGVS, p. 11). De ontploffing bij

Bab el Hussein vond evenwel plaats op 24.12.2009 en het bombardement op de soukh eveneens in

2009. Gevraagd om uit te wijden over het incident op het ziekenhuis Bulat al Shohada, zegt u dat het

een hele grote ontploffing was en het ongeveer in 2004 plaatsvond. Welnu, de concrete incidenten

waarnaar u refereert, zijn echter slechts feiten die zich hebben voorgedaan een aanzienlijke tijd voor uw

vermeend vertrek uit Babil half juni 2015, en gaan dus niet over de meer recente periode waarin u naar

eigen zeggen nog in Hilla zou verbleven zijn (nl. half juni 2015). Aangezien uw verklaringen op dit vlak

dermate vaag zijn en door onwetendheden over cruciale elementen worden gekenmerkt, kan het CGVS

andermaal geen geloof hechten aan uw recent verblijf in Hilla, Babil.

Zelfs wanneer u specifieke recente veiligheidsincidenten in uw provincie worden aangereikt, kan u ook

geen antwoord geven. Uit uw verklaringen blijkt dat u van geen enkele van deze aanslagen op de

hoogte bent. Door uw volledige gebrek aan kennis hierover wordt de geloofwaardigheid van uw

verklaringen in verband met uw verblijf in Hilla tot half juni 2015 opnieuw onderuit gehaald. Zo heeft u

nog nooit gehoord over Hamza el Gharbi, een dorp in het zuiden van de Babil provincie, waar op 9 juli

2014 levenloze lichamen van 53 mannen werden ontdekt. Hiermee geconfronteerd, zegt u dat ze een

plaats hebben gevonden van mensen die stierven in de jaren ’90. Uw antwoord geeft echter geen blijk

dat u weet over welke aanslag er wordt gesproken. Ook de aanslag op een gevangenentransport op 23

juni 2014 waarbij 69 gedetineerden om het leven werden gebracht, zegt u niets. Gevraagd of u iets weet

van een aanslag op gevangenen, zegt u dat er een gevecht was tussen gevangenen en politieagenten

waarna de gevangenis door de gevangenen in brand werd gestoken. Gevraagd of u iets weet over de

moord op de gevangenen, zegt u dat u dat niet weet. Zoals blijkt uit de informatie waarover het

CGVS beschikt, en waarvan een kopie aan uw administratief dossier werd toegevoegd, blijkt echter dat

u verwijst naar een incident dat dateert van 2011, ruim voor uw vermeende vertrek uit Hilla. Welnu, het

feit dat u niet op de hoogte blijkt te zijn van incidenten waarover zelfs in de internationale pers (o.a. The

Telegraph, BBC, Reuters, Human Rights Watch, etc.) werd bericht, is toch zeer opmerkelijk. Wanneer u

gevraagd wordt om te vertellen over de veiligheidssituatie in 2015 voor uw vertrek, antwoordt u uiterst

vaag: ”Soms bombardementen” (CGVS, p. 11). Gevraagd of u zich nog iets anders kan herinneren, zegt

u van niet. U zegt wel dat er ontploffingen gebeuren, maar u weet echter niet waar (CGVS, p. 12). Zoals

hierboven reeds vermeld, had u in de besproken periode toegang tot het internet, was u een Facebook

gebruiker (CGVS, p. 3), volgde u het nieuws in de media (CGVS, p. 8, 12) en ging u naar de universiteit.

In dergelijke omstandigheden en gezien de media-aandacht in de internationale pers, is het niet

aannemelijk dat u geen weet zou hebben van de hierboven vermelde incidenten, of dat u niet in

staat zou zijn om enig concreet element aan te reiken betreffende incident in de periode in 2015 voor uw

vermeend vertrek uit Hilla half juni van dat jaar. Deze vaststelling roept ernstige twijfels op over uw

vermeende verblijf in Hilla, Babil, in de periode tot half juni 2015.

Naast het feit dat uw verklaringen gekenmerkt worden door vaagheden, onwetendheden en

bovendien tegenstrijdig is met de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan uw

administratief dossier werd toegevoegd, is de minieme hoeveelheid aan informatie waarover u beschikt

in die mate algemeen dat ze door éénieder kan teruggevonden worden.

Door de dermate grote media-aandacht in de internationale pers is dergelijke informatie dusdanig

bekend en openbaar, waardoor in casu niet besloten kan worden dat de door u aangereikte (alom

bekende) informatie z’n oorsprong vindt in eigen ervaringen. Van iemand die beweert op dat moment in
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het besproken gebied te hebben verbleven, kan redelijkerwijs verwacht worden dat hij hierover

meer concrete en doorleefde informatie kan aanreiken. Dit is in casu niet het geval.

Ter staving van uw asielrelaas legt u enkele documenten neer zoals uw studentenkaart,

identiteitskaart, nationaliteitsbewijs, woonstkaart en rantsoenkaart. Deze documenten hebben louter

betrekking op uw persoonsgegevens. Uw nationaliteitsbewijs werd in uw provincie Babil uitgegeven in

2007, uw identiteitskaart in 2013 en uw studentenkaart in 2014. Hoewel dit een indicatie vormt van uw

administratieve inschrijving in uw provincie en aan een universiteit aldaar, doet dit evenwel geen afbreuk

aan hierboven vermelde analyse daar dit niet ontegensprekelijk aantoont dat u ook effectief

onafgebroken tot half juni 2015 in Hilla heeft verbleven of aanwezig was. Verder legt u een aantal

documenten neer in verband met een incident in 2009 waarbij uw vader per ongeluk om het leven kwam

(nl. een klachtenbrief van 2010, een klachtenbrief van 2015, een overlijdensbericht van uw vader, en

een oproepingsbrief van de rechtbank van 2015 neer, artikels in verband met de aanslag op 24.12.2009

en een erkenningsdocument van uw familie als oorlogsslachtoffers). Ook deze documenten

veranderen niets aan bovenstaande analyse, aangezien u, zoals hierboven omstandig geargumenteerd,

het Commissariaatgeneraal niet in staat gesteld heefft om te oordelen of er wat dit incident betreft

sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een

reëel risico op ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming (zie onder).

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

recent afkomstig te zijn uit het district Hilla gelegen in de provincie Babil. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Irak kan er evenmin enig geloof worden

gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen geloof

kan gehecht worden aan het feit dat u tot vlak voor uw vertrek naar België in Hilla, Babil, heeft

verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in

deze regio hebben voorgedaan (i.c. de bedreigingen die u in juni 2015 zou ontvangen hebben van de

daders van een aanslag in 2009 waarbij uw vader omkwam). Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u

gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er

evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van

herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan 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 de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Irakezen binnen Irak verhuisd zijn (eventueel na

een eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke verblijfplaats(en) vormen

derhalve niet noodzakelijk de actuele plaats of regio van herkomst. Het aantonen van de laatste

verblijfplaats(en) binnen Irak is dan ook essentieel, vermits er op grond van artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een asielzoeker afkomstig is uit een regio

waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de asielzoeker over de mogelijkheid beschikt

zich in zo’n regio te vestigen. Het aantonen van de laatste verblijfplaats(en) binnen en/of buiten Irak is

voorts onontbeerlijk om uit te sluiten dat een asielzoeker ingevolge een verblijf in een derde land en dit

voor de indiening van een asielaanvraag overeenkomstig artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet, aldaar

een verblijfsrecht dan wel reeds een vorm van humanitaire bescherming genoot. Bijgevolg kan een

asielzoeker, met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een

loutere verwijzing naar zijn Iraakse nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk

maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een

dergelijk verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw

voorgehouden verblijfplaatsen in en/ of feitelijke herkomst uit Irak.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België. Door uw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-

generaal in het ongewisse over waar u voor uw aankomst in België in Irak of elders leefde, onder welke
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omstandigheden, en om welke redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door

bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u

bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een terugkeer naar Irak een reëel risico op ernstige schade zou

lopen.

Het CGVS benadrukt tot slot dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te

lichten en alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Twijfels over

bepaalde aspecten van een relaas ontslaan het CGVS weliswaar niet van de opdracht uw vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen. Bovendien is er slechts sprake van een onderzoeksplicht in

hoofde van het CGVS inzoverre u verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs

mag worden verwacht dat deze nader worden onderzocht. Rekening houdend met alle relevante feiten

in verband met uw land van herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er in uw hoofde

geen elementen voorhanden zijn die een toekenning van een internationale beschermingsstatuut

rechtvaardigen.

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. Het verzoekschrift luidt als volgt:

“IN RECHTE

Eerste en enige middel

Schending van artikel 3 EVRM

Schending van artikel 1 A lid 2 eerste alinea van de Conventie van Genève betreffende de status van de

vluchtelingen

Schending van artikel 10 van de Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

Schending van artikel 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991)

Schending van artikel 48/3, 48/4 en 62 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen (Vreemdelingenwet)

Schending van de zorgvuldigheidsbeginsel

Schending van artikel 15C van de Kwalificatierichtlijn

De motivering van de Commissaris Generaal is als volgt in de bestreden beslissing:

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u ingeroepen feiten ten aanzien van u niet kan

gesloten worden tot het bestaan van een gegronde 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.

Verzoeker is afkomstig van Irak.

De verwerende partij haalt in haar beslissing aan dat er geen gevaar is voor de burgers in Irak.

Wat betreft de algemene veiligheidssituatie kunnen we meedelen dat :

In de verslagperiode was de situatie, evenals in de vorige verslagperiode, slecht voor burgers die in

gebied woonachtig waren waar gestreden werd of waar ISIS de controle had. Zij liepen het risico het

slachtoffer te worden van geweld dat door ISIS werd begaan en door het optreden van de Iraakse

strijdkrachten (waaronder luchtaanvallen), PMF-strijders en de internationale coalitie tegen ISIS.

Daarnaast werden veel burgers getroffen door de secundaire gevolgen van het gewapende conflict,

zoals voedseltekort, gebrekkige basisvoorzieningen en beperkte toegang tot medische zorg en

onderwijs.
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Ondanks dat de terugkeer naar bevrijde gebieden langzaam op gang kwam, nam het totaal aantal

binnenlandse ontheemden in de verslagperiode toe. De oorzaken hiervan zijn zowel de onveiligheid

vanwege het gewapende conflict als de secundaire gevolgen daarvan, zoals gebrekkige

basisvoorzieningen en beperkte toegang tot medische zorg en onderwijs. De leefomstandigheden van

veel Irakezen zijn in de verslagperiode niet verbeterd. De basisvoorzieningen konden door de

autoriteiten in onvoldoende mate gegarandeerd worden. Deze omstandigheden, maar ook corruptie en

werkloosheid hebben tot massale demonstraties geleid in met name Bagdad en de zuidelijke provincies.

Wat betreft de veiligeheidssituatie in Babil:

Sinds de PMF-milities onder aanvoering van de Badr Organisatie eind 2014 Jurf al- Sakhar op ISIS

heroverd hebben, was er een sterke afname geweest in het aantal aanslagen in de provincie Babil. In

de gehele verslagperiode vonden echter nog wekelijks (kleinere) bomaanslagen plaats in het noorden

van de provincie, onder meer in Mahmoudiya en Yousifiya, waarbij burgers in ongeveer twee derde van

de gevallen het doelwit waren. Hierbij is er sprake van een lichte toename van het aantal

geweldsincidenten vanaf begin juli 2015, hetgeen verklaard kan worden door de beperkte aanwezigheid

van veiligheidsorganisaties, omdat die ingezet worden bij verschillende veiligheidsoperaties in de

provincie Anbar. Cijfers over het aantal burgerdoden in Babil ontbreken in de publicaties van de

Verenigde Naties. Er zijn onvoldoende betrouwbare bronnen beschikbaar om een betrouwbaar aantal

slachtoffers op te kunnen baseren.

Ook in Babil hebben in de verslagperiode demonstraties plaatsgevonden. In de stad Hilla trad de politie

eind augustus 2015 op bij een demonstratie, waarbij veel demonstranten gewond raakten.

Wat betreft de veiligheidssituatie in Zuid-Irak kunnen we het volgende meedelen:

Het geweld dat plaatsvond was ook in de huidige verslagperiode niet direct gerelateerd aan het

gewapende conflict met ISIS. Wel was sprake van een toename van het aantal geweldsincidenten. In de

periode tot september 2015 bedroeg het aantal schietincidenten – small arms fire (SAF) – in het zuiden

van Irak 256, waar dat in dezelfde periode in 2014 129 incidenten betrof. Schietincidenten,

ontvoeringen, tribale conflicten en demonstraties kwamen in de provincie Basra vaker voor dan in de

andere provincies in het zuiden. Waar ISIS in het noorden van Babil nog de slagkracht heeft om kleinere

aanslagen uit te voeren, is het geweld in de overige provincies in het zuiden gerelateerd aan criminaliteit

en (inter of intra) tribale conflicten. Er is vanaf het begin van de zomer van 2015 een toename geweest

van het aantal grote demonstraties in de regio.

We zien dat het aantal geweldsincidenten gestegen zijn.

Geweldsincidenten in Zuid- en Centraal Irak

Hieronder volgt ter illustratie aantal ernstige incidenten die in de verslagperiode plaats vonden in Zuid-

en Centraal Irak, inclusief Bagdad:

(…)

De ambstberichten van 13.10.2015 van de Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken geeft aan

dat:

Bagdad blijft de zwaarst getroffen provincie van Irak voor wat betreft aantallen burgerdoden. In de

periode 11 december 2014 tot en met 30 april 2015 kwamen minstens 1586 burgers door geweld om

het leven en raakten er minstens 4138 burgers gewond. Naast conflict-gerelateerd geweld was er in de

provincie Bagdad ook sprake van crimineel of sektarisch gemotiveerd geweld, waarbij burgers het

slachtoffer zijn geworden.

Zo werden er in Bagdad in tegenstelling tot de andere beschreven provincies veel overvallen,

schietincidenten en ontvoeringen gerapporteerd. Hoewel er regelmatig gerapporteerd wordt dat

bepaalde criminele acties, zoals ontvoeringen, toe te schrijven zijn aan mannen in militaire uniformen

(met name in Bagdad maar ook in andere provincies), dient hierbij de kanttekening gemaakt te worden

dat burgers vrij eenvoudig aan militaire uniformen kunnen komen. De identiteit van de daders is

onbekend.

De focus van de verschillende Iraakse veiligheidstroepen en PMF ligt bij contra- terroristische acties en

maatregelen, bijvoorbeeld door hun inzet in de gebieden waar direct strijd geleverd wordt tegen ISIS.

Door beperkte capaciteit op het gebied van ordehandhaving is er ruimte ontstaan voor criminelen om

hun activiteiten verder uit te breiden.
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Gewapende sjiitische milities waren net als in de vorige verslagperiode zichtbaar aanwezig in de stad,

voor zover bekend betreft het hier in ieder geval Kata’ib Hezbollah, de Badr organisatie en Asaib Ahl al-

Haq. De situatie dat zij in de sjiitische buitenwijken van de stad de veiligheid bewaken en daar in grote

mate onafhankelijk in zijn, lijkt in de verslagperiode niet veranderd te zijn. Zij hadden op verschillende

plekken in de stad waar sjiieten de meerderheid vormen controleposten opgesteld. Het is onbekend of

deze controleposten de bewegingsvrijheid van individuele burgers ernstig beperken. Evenmin is bekend

of de sjiitische milities systematische huiszoekingen verrichtten in het kader van het bewaken van de

veiligheid.

De militie Kata’ib Hezbollah raakte in september 2015 slaags met de federale veiligheidstroepen in het

centrum van de stad, waarbij aan beide zijden slachtoffers vielen.

In tegenstelling tot de vorige verslagperiode beperkt het geweld gericht tegen burgers zich niet langer tot

wijken waar de sjiieten de meerderheid vormen. De (zelfmoord)aanslagen die dagelijks plaatsvinden in

de stad worden zowel in sjiitische, als in soennitische en religieus gemengde wijken gepleegd. Er zijn

dagelijks aanslagen waarbij per aanslag een relatief klein aantal burgers om het leven komt.

Deze aanslagen worden veelal niet opgeëist en de daders worden veelal niet opgespoord. Hoewel de

grote meerderheid van de aanslagen gericht is op burgers, kwamen bij dergelijke aanslagen ook

politieagenten en Sahwa-leden om het leven.

Waar ISIS in andere provincie ook de Iraakse veiligheidsorganisaties tot doel had, leken de aanslagen

in Bagdad niet gericht te zijn op overheidspersoneel of –gebouwen.

Ook worden er dagelijks lijken gevonden in de stad van personen die door geweld om het leven zijn

gebracht. Deze moorden lijken meer sektarisch of crimineel gemotiveerd te zijn.

Daarnaast zijn er in de verslagperiode meerdere aanslagen in de stad gepleegd waarbij grote aantallen

burgers om het leven kwamen. Een aantal hiervan is door ISIS opgeëist.

In mei 2015 nam het sektarische geweld toe tijdens een aantal sjiitische feestdagen waar duizenden

pelgrims uit verschillende provincies aan deelnamen. Zij werden het doelwit van een aantal gerichte

aanvallen, waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Echter, ook de pelgrims zelf gebruikten geweld.

Zo staken op 14 mei 2015 pelgrims een soennitisch religieus gebouw in de wijk Adhamiya (soennitische

meerderheid) in brand waarbij doden vielen.

In de verslagperiode vonden er bijna elke maand aanslagen plaats waarbij een groot aantal burgers

slachtoffer werd. Uit het aantal grote aanslagen met veel burgerslachtoffers is af te leiden dat ISIS nog

altijd in staat is dergelijke gerichte aanslagen uit te voeren in de hoofdstad. Onderstaand volgen enkele

voorbeelden.

Op 28 mei 2015 vonden er bomaanslagen plaats op twee hotels in de stad, waarbij ten minste veertien

personen omgekomen zijn en tientallen gewond zijn geraakt. De aanslagen zijn de volgende dag

opgeëist door ISIS.

Op 12 juli 2015 heeft ISIS opnieuw een aantal gecoördineerde bomaanslagen in de stad gepleegd,

ditmaal in het noorden van de stad, waar de meerderheid sjiitisch is. Bij deze aanslagen zijn ten minste

twintig doden gevallen.

Ruim een week later, op 21 juli 2015, waren er bij aanslagen in de hoofdstad opnieuw veel

burgerslachtoffers te betreuren.

Bij één aanslag in de gemengde wijk New Baghdad kwamen ten minste 22 personen om het leven,

terwijl er diezelfde dag bij een aantal kleinere aanslagen in totaal 14 burgers omkwamen. Ook de dag

erna vielen er bij een aantal kleinere aanslagen in totaal ten minste 14 doden.

Op 13 augustus 2015 werd de sjiitische wijk Sadr City opgeschrikt door een grote aanslag op een markt.

Hierbij zijn naar schatting ten minste 45 mensen omgekomen en ten minste 70 personen gewond

geraakt. ISIS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Op 3 oktober 2015 vond er in Bagdad een dubbele zelfmoordaanslag plaats op het Adan-plein in de wijk

sjiitische wijk Kadhamiyah, waarbij 24 doden vielen. ISIS heeft de aanslag opgeëist. Twee dagen later

vond er opnieuw een aanslag plaats in de hoofdstad. Hierbij zijn 12 doden gevallen. Deze aanslag is

niet opgeëist.

In augustus 2015 is het aantal demonstraties sterk toegenomen. Wekelijks wordt er gedemonstreerd,

waarbij de grootste demonstraties op vrijdagen op het Tahrir-plein plaatsvinden. Hoewel de

demonstraties over het algemeen vreedzaam verlopen, zijn er berichten van enkele ongeregeldheden.

Op 29 of 30 augustus 2015 werd een lokaal bekende activist en organisator van demonstraties in de

wijk Nieuw Bagdad doodgeschoten. Het kon niet worden bevestigd dat hij is doodgeschoten vanwege

zijn activiteiten, nu bronnen verschillende redenen voor de aanslag noemden. Er werd gedemonstreerd

voor betere voorzieningen, voor vervolging van alle daders van het Camp Speicher drama, tegen

corruptie en uit steun voor de politieke hervormingen van premier Al-Abadi.

Op 3 juli 2016 is er nog laatst een aanslag geweest in Bagdad waarbij er meer dan 200 doden zijn

gevallen.
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CGVS schendt artikel 15C van de Kwalificatierichtlijn. Duitsland geeft subsidiaire bescherming aan

kandidaat-vluchtelingen die individueel een risico verhogende factor kunnen bewijzen, zoals verzoekers

die verschillende stukken hebben neergelegd omtrent hun problemen. Wat betreft Finland zij hebben

vanaf eind September 2015 een beslissingsstop voor asielzoekers uit Bagdad.

Uit de rapporten van de CGVS kunnen we afleiden dat er 59 aanslagen waren in 2014, 39 aanslagen in

2015 en 4 aanslagen tot maart 2016.

Er worden verschillende verslagen aangehaald door de raadsvrouw van de verzoeker om de huidige

veiligheidssituatie in Bagdad aan te tonen:

(…)

Wat betreft het terugkeer vanuit binnenlandse ontheemden:

Van het totaal aantal binnenlandse ontheemden keerde slechts een relatief klein aantal terug naar het

oorspronkelijke woongebied. Redenen hiervoor zijn divers. Er zijn burgers die de situatie nog te instabiel

en onveilig vinden om momenteel terug te keren. Veel mensen zijn bang dat hun woning verwoest of

geplunderd zal zijn. De veiligheid wordt ook bedreigd doordat ISIS zowel in huizen als op wegen

bommen en mijnen heeft achtergelaten. Het Iraakse leger is onvoldoende getraind en de bommen zijn

soms dermate geavanceerd dat zij geen andere mogelijkheid hebben dan de bom tot ontploffing te

brengen, waarbij onvermijdelijk materiele schade ontstaat. Maar ook het gebrek aan goede

infrastructuur en basisvoorzieningen, zoals elektriciteit, speelt hierbij een rol.

Binnenlandse vestiging in de KAR:

Het is dezerzijds niet bekend of de situatie voor ontheemden met betrekking tot vestiging en

reismogelijkheden identiek is voor Irakezen die zich vanuit het buitenland in een andere provincie dan

hun provincie van herkomst zouden willen vestigen. Hoewel terugkeer voor een Koerd naar de KAR

naar verwachting eenvoudiger is dan voor iemand uit federaal Irak, zou een ieder die op vrijwillige basis

terug wil keren en over identiteitsdocumenten beschikt, zich in theorie in de KAR kunnen vestigen. Op

grond van de Iraakse grondwet kan elke Iraakse burger zich in alle provincies van het land, inclusief de

provincies die tot de KAR behoren, vestigen, ongeacht zijn etnische of religieuze oriëntatie. Hoewel de

KRG derhalve geen juridische rechtvaardiging heeft om ontheemden die zich wensen te vestigen te

weigeren, wordt hier in de praktijk anders mee omgegaan.

Een groot deel van de ontheemden is naar de Koerdische regio gevlucht. Minderheden als yezidi’s en

christenen werden hier ruimhartig opvang geboden. Ook de 250.000 Syrische vluchtelingen, waarvan

het merendeel van Koerdische afkomst is, die zich met name in de Koerdische regio bevinden, vonden

hier een veilig heenkomen. Dit heeft deels te maken met het feit dat deze groepen door de KRG niet

gezien worden als een veiligheidsrisico of een bedreiging van de demografie van de KAR.

De Koerdische veiligheidsdienst Asayish past strenge veiligheidscontroles toe op ontheemden die de

KAR willen binnengaan. Zij die binnengelaten worden dienen over de juiste documentatie te beschikken,

omdat zij anders het risico lopen opgepakt te worden voor een veiligheidsonderzoek. Het is

voorgekomen dat personen die gearresteerd werden, voor enkele dagen gedurende het onderzoek in

bewaring werden gesteld. Er zijn dezerzijds geen berichten bekend van ongeregeldheden bij de

arrestaties of ten tijde van de bewaring.

De situatie voor soennitische Arabieren die zich – al dan niet tijdelijk – willen vestigen in de KAR is

aanmerkelijk gecompliceerder. Afgezien van het feit dat zij aan strenge veiligheidscontroles worden

onderworpen alvorens toegang te krijgen tot de KAR, is hun toelating tot en verblijf in de KAR minder

zeker. De leden van kleinere religieuze minderheden krijgen toelating voor de duur van een jaar, waarna

zij deze status kunnen laten verlengen, zonder hierbij al te veel problemen te verwachten. De

soennitische Arabieren echter krijgen een kaart waaruit blijkt dat zij toegelaten zijn tot de KAR, maar

moeten deze kaart iedere twee weken laten verlengen.

Soennieten die na toelating het gebied van de KAR of de betwiste gebieden verlaten, worden niet een

tweede maal toegelaten. Zo zou de Asayish in Zummar (Ninewa) een lijst met namen, stam en

geboortedatum van ruim 500 soennitische Arabieren hebben die naar Syrië gevlucht waren. Deze

personen worden nu niet toegelaten om terug te keren naar hun dorpen in de omgeving van Rabia

(Ninewa). Het is op basis van de bron onbekend waarom zij naar Syrië gevlucht zijn en niet elders in

Irak een (tijdelijke) verblijfplaats gezocht hebben.

Verwerende partij houdt in haar beslissing totaal geen rekening met de recente ontwikkelingen in de

regio en verwijst naar landenrapporten van enkele jaren geleden.

Standpunt van UNHCR ten aanzien van Irak

In mei 2012 zijn nieuwe Eligibility Guidelines van UNHCR verschenen met betrekking tot Irak.
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Alle asielverzoeken van Irakezen zouden volgens UNHCR op hun individuele merites moeten worden

beoordeeld. Dit dient te gebeuren op basis van recente en relevante landeninformatie, gezien de

aanhoudend onzekere situatie in Irak.

Daarnaast beveelt UNHCR aan om asielverzoeken van Irakezen die verklaren gevlucht te zijn voor een

hoog en/of intens geweldsniveau met voorzichtigheid te behandelen.

Volgens UNHCR hebben de volgende risicogroepen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van

het individuele geval, met grotere waarschijnlijkheid internationale bescherming nodig:

- Personen die tegenstanders zijn, of als zodanig worden beschouwd, van de

Iraakse autoriteiten of de KRG-autoriteiten;

- Personen die geassocieerd worden met de Iraakse autoriteiten, de Iraqi Security Forces (ISF) of de

voormalige buitenlandse troepen in Irak (de Multinational Forces in Iraq, MNF-I, of de US Forces in Iraq,

USF-I);

- Personen die bepaalde beroepen uitoefenen, zoals journalisten, academici, rechters en juristen,

medici, ngo-medewerkers en mensenrechtenactivisten;

- Personen met een vluchtverhaal gebaseerd op hun religieuze en/of etnische identiteit;

- Slachtoffers van - of personen die een verhoogd risico lopen het slachtoffer te worden van -

mensenhandel;

- Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseks (LHBTI) personen;

- Vrouwen en kinderen met specifieke profielen.

Binnenlands vluchtalternatief

Volgens UNHCR is er vaak geen binnenlands vluchtalternatief in Irak vanwege risico’s verspreid over

het hele land, waaronder veiligheidsbedreigingen, toegangsproblemen en een gebrek aan

mogelijkheden om een leven op te bouwen.

De vraag of een binnenlands vluchtalternatief bestaat in de drie noordelijke provincies onder bestuur

van de KRG moet volgens UNHCR zorgvuldig worden beoordeeld van geval tot geval, met

inachtneming van in het bijzonder de relevantie- en redelijkheidsanalyse in de UNHCR Eligibility

Guidelines.

UNHCR is van mening dat er in geval van vervolging door de KRG-autoriteiten geen binnenlands

vluchtalternatief bestaat in de drie provincies van de KRG. Daarnaast is het voor de eventuele

aanwezigheid van een binnenlands vluchtalternatief in de KRG-regio van belang of de persoon uit de

KRG-regio komt of uit Centraal- en Zuid-Irak.

De beoordeling van het bestaan van een binnenlands vluchtalternatief in Centraal- en Zuid-Irak moet

volgens UNHCR tevens zorgvuldig worden beoordeeld van geval tot geval, met inachtneming van in het

bijzonder de relevantie- en redelijkheidsanalyse in de UNHCR Eligibility Guidelines. UNHCR is van

mening dat er in geval van vervolging door de Iraakse autoriteiten.

Artikel 3 van het EVRM bepaalt dat "Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen".

(…)”

2.2. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissing op omstandige wijze motiveert dat verzoeker niet

aannemelijk maakt afkomstig te zijn uit Hilla (provincie Babel).

Het verzoekschrift bevat een loutere opsomming van gegevens die betrekking hebben op de algemene

situatie van geweld in Irak (zowel de situatie in Zuid-, Centraal Irak, Babil en Bagdad wordt vermeld), de

terugkeer van binnenlandse ontheemden, de binnenlandse vestiging in de Koerdisch Autonome Regio

en het standpunt van UNHCR.

De verzoekende partij voert echter geen enkel concreet element aan te weerlegging van de motivering

waaruit blijkt dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij sinds zijn geboorte in 1989 tot zijn vertrek in

2015 verbleef in Hilla (provincie Babil).

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt,

aangezien er niet de minste weerlegging is van de omstandige motivering, door de Raad overgenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De zaken met rolnummers X en X worden gevoegd.

Artikel 2

De afstand van het geding wordt vastgesteld in de zaak met rolnummer X.

Artikel 3

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 4

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien november tweeduizend zestien

door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


