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nr. 180 097 van 23 december 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 10 augustus 2016 heeft

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

11 juli 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 13 oktober 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 november 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. VAN EENOO en van attaché

S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 15 september 2015 België is binnengekomen, diende

op 25 september 2015 een asielaanvraag in.

1.2. Op 11 juli 2016 nam de Commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

bij aangetekend schrijven van 11 juli 2016 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt

als volgt:

“Asielaanvraag: 25/09/2015

Overdracht CGVS: 15/03/2016
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U werd gehoord op het Commissariaat-generaal op 8 juni 2016 van 09u18 tot 12u52. U werd bijgestaan

door een tolk die het Arabisch machtig is. Uw advocaat, meester Verstraeten loco meester Van Eenoo,

was gans het gesprek aanwezig.

A. Feitenrelaas

U bent een Iraaks staatsburger afkomstig uit Bagdad. U bent een soennitische moslim van Arabisch

etnische origine. U woonde sinds uw geboorte tot kort voor uw vertrek uit Irak samen met uw vader en

uw oudere broer R. in de wijk al-Amel, Bagdad.

Omwille van een precaire financiële situatie diende u op 17-jarige leeftijd vroegtijdig de schoolbanken te

verlaten. U ging aan de slag als kapper, eerst in loondienst daarna op zelfstandige basis. Uw

kapperszaak was gelegen in al-Shorta, wijk Hitien.

Op een niet nader bepaalde avond in juni 2006 klopten vier personen van het al-Mehdi leger aan de

deur. Bij het openen van de deur werd u een pistool tegen het hoofd gehouden. Vervolgens werd u in

een wagen meegenomen naar een onbekende plaats waar u gedurende 22 dagen werd vastgehouden

in een kleine, donkere ruimte. Na een twintigtal dagen werd er doorde ontvoerders contact opgenomen

met uw broer Moussa. In ruil voor uw vrijheid diende uw broer het bedrag van 3.500 dollar te

overhandigen. Hij besloot zijn auto te verkopen en bracht het geld naar de afgesproken plaats, vlakbij

jullie woning op het einde van de straat. Daags nadien werd u ’s avonds vlakbij uw woning vrijgelaten.

De dag na uw vrijlating ging u naar een dokter die u een aantal medicijnen voorschreef. Gedurende drie

maanden verbleef u bij uw oom langs vaderszijde in Tobchi en werd u medisch verzorgd door uw zus.

Nadat u voldoende gerecupereerd was besloot u om Irak te verlaten en vertrok u naar Syrië. U vestigde

zich in al-Sayyidah Zaynab in al-Yarmouk waar u als kapper aan de slag de ging. Omdat u via uw

familie vernam dat de situatie in al-Amel opnieuw stabiliseerde, besloot u op 7 juli 2008 terug te keren

naar uw familie in Irak.

In 2013 werd uw broer O. aangehouden bij een controlepost in al-Shaab. Het Iraakse leger arresteerde

hem op verdenking van zijn deelname aan een terroristische aanslag op een biljartzaal in 2010.

Gedurende een zevental maanden werd hij opgesloten in de gevangenis van al-Mothana. Wegens

gebrek aan bewijs sprak de rechter uw broer op 07.03.2014 vrij. Na zijn vrijlating vertrok uw broer naar

Erbil waar hij tot zijn vertrek uit Irak verbleef. Niet lang nadat u Irak ontvluchtte besloot uw broer

eveneens om naar Europa te komen. Hij kwam op 9 oktober 2015 aan in het Groothertogdom

Luxemburg waar hij tot asiel verzocht. Zijn procedure is momenteel nog lopende.

Na uw ontvoering in 2006 kende u persoonlijk geen problemen meer tot u op een niet nader bepaalde

dinsdag in juni 2015 bezoek kreeg van drie gewapende militieleden. Ze informeerde naar uw broer O. U

zei hen enkel te weten dat hij na zijn vrijlating naar Erbil trok. De militieleden vernielden uw kapperszaak

en brachten u slagen en verwondingen toe. Na hun vertrek keerde u niet huiswaarts maar besloot u

gedurende een maand onder te duiken bij uw oom langs vaderszijde in Tobchi. De twee maanden

hierop volgend bracht u afwisselend door in het huis van uw zus, het huis van uw oom langs

moederszijde en in het huis van uw tante langs vaderszijde. Ondertussen bracht u de nodige

documenten in orde en verkocht u begin juli 2015 uw kapperszaak. Ongeveer twee maanden later, op 3

september 2015, verliet u effectief uw land. U reisde legaal naar Turkije en zette vanuit Izmir uw tocht

clandestien verder naar Europa. Via een bus van het Rode Kruis kwam u op 15 september 2015 in

België toe. Op 25 september 2015 verzocht u tot de toekenning van asiel.

Ter staving van uw asielverhaal legt u volgende originele documenten voor: een medisch attest en drie

foto’s van opgelopen letsels. Daarnaast legt u een kopie van volgende documenten neer: uw

nationaliteitsbewijs, uw paspoort, uw identiteitskaart, de woonstkaart en voedselrantsoenkaart op naam

van uw vader en twee documenten betreffende de arrestatie van uw broer O.

B. Motivering

U verklaart dat u in Irak zal vervolgd worden door sjiitische milities.

Het Commissariaat-generaal kan echter geen geloof hechten aan uw asielrelaas. Er dient te worden

vastgesteld dat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op fundamentele wijze ondermijnd wordt door

vaagheden en tegenstrijdigheden die in uw opeenvolgende verklaringen werden vastgesteld.

Vooreerst verklaart u in juni 2015 slachtoffer te zijn geweest van slagen en verwondingen, u toegebracht

door drie gewapende militieleden. Ze vielen uw kapperszaak binnen en zochten uw broer O. (CGVS

p.13). Er dient opgemerkt te worden dat er aan uw verklaringen over deze vervolgingsfeiten waarvan u

het slachtoffer zou zijn geweest geen enkel geloof kan gehecht worden. Dit blijkt uit verschillende

elementen. Hoewel u verklaart dat uw broer sinds zijn vrijlating in maart 2014 door de milities werd

geviseerd (CGVS p. 16), kenden uw vader en broer R. - die nog steeds in Bagdad wonen - geen

problemen (CGVS p.25). De vaststelling dat u als enige van uw familie geviseerd wordt omwille van uw
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broer klinkt niet overtuigend. Eveneens is het minstens opmerkelijk te noemen dat de militie niet eerder

bij u aan de deur stond. U stelde toch dat het voor de milities niet moeilijk is om te weten te komen dat u

de broer van O. bent, omdat ze alle overheidsdiensten in handen hebben (CGVS p. 16). Op de vraag

waarom ze meer dan een jaar na zijn vrijspraak wachtten alvorens bij u langs te komen moet u het

antwoord schuldig blijven (CGVS p.16-17). Verder kan er verwacht worden dat iemand die recent voor

zijn vertrek getuige was van dergelijk ernstig feit hierover spontaan en doorleefd kan vertellen. Wanneer

u echter wordt gevraagd om zo gedetailleerd mogelijk te vertellen wat u overkwam komt u niet verder

dan een zeer korte opsomming van de feiten en geeft u een eerder stereotype omschrijving van uw

belagers, namelijk ‘lang en breed’ (CGVS p.14). Ook bij bijkomende vragen blijven uw antwoorden kort

en ontbreekt alle spontaniteit in uw verklaringen. Zo weet u niet op welke datum de militie bij u

binnenviel, enkel dat het op een dinsdag in juni was (CGVS p.13). Hierop doorgevraagd meent u zich te

herinneren dat de militie u in de eerste tien dagen van juni bezocht (CGVS p.18). Gevraagd naar de

kledij van de militieleden komt u niet verder dan ‘in burger’ (CGVS p.14). Op de vraag welke

lichaamsdelen slagen dienden te incasseren, antwoordt u ‘mijn hele lichaam’ (CGVS p.15).

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er sterk getwijfeld kan worden aan de

geloofwaardigheid van uw vervolgingsverhaal.

Ten tweede kunnen er ernstige vraagtekens geplaatst worden bij de waarachtigheid over uw

verklaringen inzake uw ontvoering in 2006. U weet enkel te vertellen dat u in de maand juni ontvoerd

werd en dat u gedurende 22 dagen werd vastgehouden. U moet het antwoord schuldig blijven op de

vraag of u werd vrijgelaten in de maand juni of juli (CGVS p.19). U kan deze gebeurtenis niet

nauwkeuriger in de tijd situeren, wat op zich al weinig geloofwaardig overkomt gezien het over een

belangrijke gebeurtenis met een grote impact op uw leven gaat. Opnieuw ontbreekt het in uw

vervolgingsverhaal aan gedetailleerde en doorleefde verklaringen. Desondanks de deur van de ruimte

waarin u werd opgesloten dagelijks werd geopend, heeft u geen weet of deze ruimte deel uitmaakte van

een groter gebouw of het een losstaand gebouw betrof (CGVS p.20-21). De beschrijving van

uw ontvoerders is eerder summier en oppervlakkig (CGVS p.23). Niettemin u gedurende 22 dagen werd

opgesloten en er losgeld werd geëist, bent u onwetend over de identiteit van uw ontvoerders. Volgens u

behoorden uw ontvoerders tot het al-Mehdi leger omdat dit destijds de actieve militie in Irak was (CGVS

p.23). Op de vraag waarom specifiek u uit uw huis werd weggehaald en na 22 dagen voor het eerder

kleine bedrag van 3.500 dollar vrijgelaten werd, dient u het antwoord schuldig te blijven. Het is minstens

vreemd te noemen dat de ontvoerders slechts na een 20-tal dagen contact opnamen met uw familie om

over losgeld te onderhandelen, terwijl ze u al die dagen moesten voorzien van brood en water en ze

klaarblijkelijk niets van u wilden tenzij geld van uw familie (CGVS p.19, 25). Eveneens opmerkelijk is dat

u ten gevolge van dagelijkse martelingen uw lichaam omschrijft als verminkt, maar na uw vrijlating er

bewust voor koos om niet naar het ziekenhuis te gaan voor medische verzorging. In plaats daarvan liet

u zich gedurende drie maanden thuis verzorgen door uw zus. U beweert dat u uit schrik niet naar het

ziekenhuis ging, ondanks menig opgelopen (brand)wonden (CGVS p.19-20). De geloofwaardigheid

van uw vervolgingsverhaal wordt verder ondermijnd door volgende inconsistenties. Daar waar u op het

Commissariaatgeneraal eerst verklaart geen weet te hebben over de frequentie van de contacten

tussen de ontvoerders en uw familie (CGVS p.21), geeft u later in het gehoor aan dat er eenmaal

contact met uw broer werd opgenomen (CGVS p. 23). Geconfronteerd hiermee herhaalt u niet te weten

hoe vaak er contact werd opgenomen en blijft het stil wanneer u gevraagd wordt naar een mogelijke

verklaring van deze inconsistentie (CGVS p.23-24). Voorts verklaarde u op DVZ dat de

onderhandelingen inzake het losgeld gebeurden door sjiitische kennissen (vragenlijst DVZ, 3.1), terwijl u

op het Commissariaat-generaal verklaarde dat de ontvoerders enkel contact hadden met uw familie, in

het bijzonder met uw broer M. (CGVS p.18, 21,23). U tracht deze inconsistentie te verklaren door te

stellen dat de man van uw zus sjiitisch is. Gewezen op het feit dat u tijdens het gehoor op het

Commissariaatgeneraal geen woord repte over sjiitische kennissen noch een sjiitische schoonbroer

besluit u dat het lang geleden is dat het incident plaatsvond (CGVS p.24). Uw loutere vaststelling dat de

ontvoering reeds lang geleden is, kan niet volstaan om de vastgestelde tekortkomingen in uw relaas te

verschonen. Ondanks de tijdsspanne kan verwacht worden dat u, wat betreft belangrijke feiten en

gebeurtenissen in uw asielrelaas, min of meer coherente verklaringen zou kunnen afleggen.

Ten slotte haalt u aan dat u reeds in 2006 Irak wou verlaten. Omwille van logistieke problemen

(onmogelijkheid om grens met Europa over te steken) liet u dit plan varen (CGVS p.11). Na het bezoek

van de sjiitische militie in uw kapperszaak besloot u niet langer in Irak te kunnen te blijven. U verbleef

echter nog drie maanden afwisselend bij verschillende familieleden. Gedurende deze periode werd u af

en toe gevraagd om u bij controleposten te legitimeren. Volgens u kon u probleemloos de

controleposten passeren omdat uw naam niet verraadt of u soenniet dan wel sjiiet bent. Dit is in

tegenspraak tot uw verklaring dat de militie alle overheidsdiensten - zoals het leger en politie - in handen

hebben en daardoor de link tussen u en uw broer konden leggen, wat volgens u de reden is waarom u

actueel niet naar Irak kan terugkeren (CGVS p.16). Als de milities u werkelijk viseren lijkt het
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niet onwaarschijnlijk dat u tijdens een van deze identiteitscontroles gevat zou zijn geweest. Dit gedrag is

alleszins niet in overeenstemming met de ernst van de door u verklaarde vrees. Gevraagd naar de

reden waarom u niet onmiddellijk na de verkoop van uw kapperszaak het land verliet stelt u opnieuw dat

het op dat moment moeilijk was om vanuit Turkije clandestien naar Europa te reizen. U zag het niet

zitten om reeds te vluchten naar Turkije en van daaruit uw mogelijkheden te bekijken ( 'ik ken daar

niemand en ik spreek de taal niet. Ik ken daar verder niets en spreek de taal niets dus ik kan daar niet

heen gaan om daar te wachten’, CGVS p.18) Bovenstaande elementen relativeren de ernst van de

voorgehouden vrees voor vervolging in ernstige mate.

Op basis van bovenstaande vaststellingen oordeelt het Commissariaat-generaal dat er geen geloof

kan worden gehecht aan de feiten waarop u zich beroept om een vrees voor vervolging, zoals bepaald

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

definitie van subsidiaire bescherming, aan te tonen.

De door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde documenten veranderen niets aan

bovenstaande appreciatie. De documenten kunnen eerder aangehaalde vaagheden en

tegenstrijdigheden niet verklaren of weerleggen. Dit geldt zowel voor uw identiteitsdocumenten

(paspoort, identiteitskaart en nationaliteitsbewijs) als de woonstkaart en voedselrantsoenkaart van uw

vader. Deze documenten zijn een bewijs van uw herkomst en identiteit waaraan niet getwijfeld wordt.

Eveneens veranderen de documenten omtrent de gerechtelijke procedure van uw broer O. niets aan

bovenstaande beslissing. Hoewel er uiteraard begrip kan opgebracht worden voor de arrestatie van uw

broer en de invloed die deze gebeurtenis op u en uw familie moet gehad hebben, ontbreekt het aan

geloofwaardige verklaringen die een link met uw persoonlijk vervolgingsverhaal aantonen. Het

medisch attest en de foto’s bevestigen dat u letsels opliep aan uw bovenlichaam, maar bieden geen

uitsluitsel over de omstandigheden waarin u deze letsels opliep.

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

beschermingsstatus toegekend worden wanneer 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 nood aan subsidiaire bescherming houdt het CGVS er rekening mee dat de

wetgever bepaald heeft dat de term “reëel risico” dient geïnterpreteerd te worden naar analogie met de

maatstaf die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hanteert bij de beoordeling van

schendingen van artikel 3 van het E.V.R.M. (Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december

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

vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2006-2007, nr. 2478/001, 85). Concreet betekent dit dat het risico

persoonlijk, voorzienbaar en actueel dient te zijn. Hoewel geen enkele zekerheid vereist is, volstaat een

potentieel risico gebaseerd op speculaties, hypotheses, veronderstellingen of vermoedens dan ook niet.

Verwachtingen betreffende toekomstige risico’s kunnen evenmin in overweging genomen worden

(EHRM, Soering vs. VK – Application no. 14.038/88, 7 juli 1989, para. 94; EHRM, Vilvarajah e.a. v.

Verenigd Koninkrijk, 30 oktober 1991, para. 111; EHRM, Chahal vs. V, Application no. 22.414/93, 15

november 1996, para. 86; EHRM, Mamatkoulov en Askarov vs. Turkije, Applications nos. 46827/99 en

46951/99) 4 februari 2005, para 69.)

Ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet bestaat uit “de ernstige

bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader

van een binnenlands of internationaal gewapend conflict”. Het CGVS betwist niet dat er actueel in Irak

sprake is van een binnenlands gewapend conflict. Het CGVS benadrukt echter dat het bestaan van een

gewapend conflict een noodzakelijk voorwaarde is voor de toepassing van artikel 48/4, § 2, c Vw., doch

op zich niet volstaat om een internationale beschermingsstatus toe te kennen. Er dient immers sprake te

zijn van willekeurig of blind geweld. Willekeurig geweld in de omgangstaal is het antoniem van

doelgericht geweld. Het impliceert dat iemand toevallig gedood of gewond kan geraken en dit omdat de

strijdende partijen gevechtsmethodes gebruiken die de kans op burgerslachtoffers vergroten. Het begrip

houdt in dat een persoon geraakt kan worden door het geweld ongeacht zijn/haar persoonlijke

omstandigheden (HvJ 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, para 34;

UNHCR, Safe at last? Law and Practice in Selected Member States with Respect to Asylum-

Seekers Fleeing Indiscriminate Violence, juli 2011, p. 103).

De vaststelling dat het gewapend conflict gepaard gaat met blind geweld is echter evenmin voldoende

om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van

Justitie kan het bestaan van een binnenlands gewapend conflict immers slechts leiden tot toekenning

van de subsidiaire bescherming “voor zover de confrontaties tussen de reguliere strijdkrachten van een

staat en een of meer gewapende groeperingen of tussen twee of meer gewapende groeperingen bij

wijze van uitzondering worden geacht een ernstige en individuele bedreiging van het leven of de

persoon van de aanvrager van de subsidiaire bescherming (….) teweeg te brengen, omdat de mate van
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willekeurig geweld waardoor die confrontaties worden gekenmerkt, dermate hoog is dat er

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 op die bedreiging zou lopen” (HvJ 30 januari 2014, C-285/12, Aboucar Diakité v. de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, para. 30; zie ook HvJ 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji

v. Staatssecretaris van Justitie, para. 35 tot 40 en 43). Het CGVS wijst er op dat ook het EHRM in

zijn vaste rechtspraak omtrent artikel 3 EVRM oordeelt dat een dergelijke situatie zich slechts voordoet

in de meest extreme gevallen van veralgemeend geweld (zie EHRM, NA v. het Verenigd Koninkrijk, nr.

25904/07, 17 juli 2008, para. 115 ook EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, para.226, en EHRM, J.H. v. het Verenigd Koninkrijk, nr. 48839/09, 20 december

2011, para. 54).

Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat er diverse objectieve elementen in ogenschouw

genomen moeten worden om het reële risico voorzien in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet te

evalueren, waaronder het aantal burgers die het slachtoffer zijn van blind geweld, het aantal conflict

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

beogen, de aard van het gebruikte geweld, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de

mate waarin dit geweld burgers dwingt om hun land of, in voorkomend geval, hun regio van herkomst te

verlaten. (zie ook EASO, The Implementation of Article 15(c) QD in EU Member States, juli 2015, pagina

1 t.e.m. 7). Het CGVS wijst er volledigheidshalve op dat ook het EHRM, bij het beoordelen of een

situatie van veralgemeend geweld onder artikel 3 EVRM ressorteert, rekening houdt met meerdere

factoren (zie bijvoorbeeld EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28

juni 2011, ara. 214 – 250; EHRM, K.A.B. V. Zweden, nr. 866/11, van 5 september 2013, para. 89 -97).

Bovendien adviseert ook UNHCR dat er bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in een gebied

rekening wordt gehouden met verschillende objectieve elementen teneinde de bedreiging van het leven

of de fysieke integriteit van een burger te kunnen beoordelen (zie bijvoorbeeld de UNHCR “Eligibility

Guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan” van 19

april 2016).

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

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

veiligheidssituatie in Bagdad” van 23 juni 2016 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in Centraal-Irak sinds het voorjaar van 2013

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

2014 verder geëscaleerd is. Dit grondoffensief is hoofdzakelijk gesitueerd is in de Centraal-Iraakse

provincies Ninewa, Salahaddin, Diyala, Anbar en Kirkuk. UNHCR besluit dat de meeste personen die

Irak ontvluchten waarschijnlijk in aanmerking komen voor de vluchtelingstatus of de status van subsidiair

beschermde. Nergens in voornoemd document wordt evenwel geadviseerd om voortgaande op een

analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Irakees een complementaire vorm

van bescherming te bieden. Bovendien bevestigt UNHCR’s “Position on Returns to Iraq” dat het

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

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

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

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

in casu de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad te worden beoordeeld. Dit gebied omvat de

hoofdstad Bagdad en het omliggende gebied, inclusief Al-Mahmudiya, Tarmia, Mada’in en Abu Ghraib.

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

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

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

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

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

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

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

Uit dezelfde informatie blijkt ook dat Bagdad niet belegerd wordt door IS/ISIL/ISIS, noch zijn er

aanwijzingen dat IS/ISIL/ISIS op korte termijn geheel of gedeeltelijk de controle over de stad zou kunnen

verwerven. Evenmin is er sprake van regelmatige of aanhoudende gevechten tussen IS/ ISIL/ISIS en

het Iraakse leger. Het offensief dat IS/ISIL/ISIS sinds juni 2014 in Irak voert, heeft in Bagdad wel tot de

mobilisatie van sjiitische milities geleid. De aanwezigheid van deze milities heeft er voor gezorgd dat de

aard, de intensiteit en de frequentie van de acties van IS/ISIL/ISIS in Bagdad veranderd zijn. Voordat

IS zijn offensief in Centraal-Irak in juni 2014 had ingezet, vonden er goed gecoördineerde golven van

aanslagen over het hele land plaats, al dan niet gekoppeld met uitgebreide militaire operaties, ook in

Bagdad. Anno 2015 vonden er daarentegen nauwelijks gecombineerde militaire operaties met

(zelfmoord)aanslagen en aanvallen van guerrillastrijders meer plaats.
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Eerder werd de geweldcampagne van IS in Bagdad getypeerd door frequente, vaak minder zware

aanslagen. In april en mei 2016 nam het aantal zware aanslagen in Bagdad echter weer toe. IS zette

weer sterker in op bomauto’s. Naast aanvallen gericht op specifieke doelwitten, waaronder de

Iraqi Security Forces (ISF), het leger, de politie, en Popular Mobilization Units (PMU), vinden er dagelijks

kleinschaligere aanslagen plaats. Het blijven nog altijd deze kleinere aanvallen die de meeste

burgerslachtoffers maken. De sjiitische milities blijken op hun beurt, samen met criminele bendes en

militieleden die op eigen initiatief handelen, voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de meer

individuele en doelgerichte vormen van geweld die er in Bagdad plaatsvinden, met name

mishandelingen, ontvoeringen en moorden. Vooral soennitische burgers zouden een groter risico lopen

hier het slachtoffer van te worden. Uit de COI Focus “Irak: De actuele veiligheidssituatie in Bagdad” van

23 juni 2016 blijkt derhalve dat een groot deel van het geweld dat er in de provincie Bagdad plaatsvindt,

doelgericht van aard is.

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

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

het aantal geweldfeiten niet op zichzelf beoordeeld kunnen worden, maar moeten gezien worden in

relatie met meerdere objectieve elementen. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het EHRM

volgt immers dat het geweld willekeurig van aard moet zijn, wat betekent dat het blind geweld een

welbepaald niveau moet bereiken opdat er sprake kan zij van ernstige en individuele bedreiging van het

leven of de persoon van de aanvrager van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c

van de Vreemdelingenwet.

In dit opzicht wijst het CGVS er op dat de cijfers in voornoemde COI Focus met betrekking tot het

aantal te betreuren burgerslachtoffers niet enkel betrekking hebben op slachtoffers van blind geweld,

maar ook op slachtoffers van andere geweldfeiten zoals gerichte ontvoeringen en moorden. Bovendien

hebben deze cijfers betrekking hebben op het gehele grondgebied van de provincie Bagdad, dat een

oppervlakte van 4555 km² heeft en iets meer dan 7 miljoen inwoners heeft. Het loutere feit dat er

geweldfeiten plaatsvinden in de provincie Bagdad, dat hierbij maandelijks honderden burgerslachtoffers

vallen, en dat hierbij soms sprake is van blind geweld is op zichzelf bijgevolg onvoldoende om te

besluiten dat er in de provincie Bagdad sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van

blind geweld zo hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar Bagdad louter door zijn aanwezigheid daar een reëel risico loopt op de in dit artikel

bedoelde ernstige bedreiging. Teneinde te kunnen vaststellen of het geweld in Bagdad het

vereiste niveau van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c Vw. bereikt, moeten,

overeenkomstig de hierboven aangehaalde jurisprudentie van het Hof van Justitie en het EHRM, bij het

beoordelen van de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad niet alleen kwantitatieve, maar ook

kwalitatieve factoren in rekening gebracht worden, waaronder (doch niet uitsluitend) de mate waarin

burgers het slachtoffer zijn van doelgericht dan wel blind geweld; de geografische omvang van het

conflict en de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door blind geweld; het aantal slachtoffers

in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken gebied; de impact van dit geweld op het

leven van de burgers; en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om hun land of, in

voorkomend geval, hun regio van herkomst te verlaten.

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

beschreven veiligheidsrisico’s, niet is stilgevallen. De recente opstoot van zware aanslagen in april en

mei 2016, heeft bovendien geen negatieve impact gehad op het dagelijks leven in Bagdad. De provincie

Bagdad, met een oppervlakte van 4555 km², telt iets meer dan 7 miljoen inwoners, waarvan 87% in

Bagdad stad woont. Bagdad is nog steeds een functionerende grootstad. Ondanks de aanwezige

veiligheidsrisico’s blijven de infrastructuur, het bedrijfsleven en de publieke sector verder functioneren.

Bagdad is geen belegerde stad, de bevoorrading met levensmiddelen en andere consumptiegoederen is

er verzekerd en winkels, markten, restaurants, cafés, enz. blijven er geopend. Goederen worden

verhandeld en zijn vrij verkrijgbaar, al is de levensduurte in Bagdad gestegen en hebben veel inwoners

het moeilijk om financieel rond te komen. Het CGVS erkent dat er zich bepaalde problemen voordoen in

de drinkwaterbevoorrading en de sanitaire inrichtingen en dat dit in overbevolkte

wijken gezondheidsproblemen met zich meebrengt, doch benadrukt dat dit gegeven geen afbreuk doet

aan de conclusie dat de bevoorrading met levensnoodzakelijke goederen in Bagdad is verzekerd.

Verder blijkt uit de beschikbare informatie dat de scholen in Bagdad open zijn, dat het schoolbezoek er

tamelijk hoog ligt en dat het schoolbezoek er stabiel blijft sedert 2006.Ook dit vormt een relevant

gegeven bij de beoordeling van de vraag of de veiligheidssituatie in Bagdad beantwoordt aan de hoger

aangehaalde criteria. Indien de situatie in Bagdad van zulke aard was dat een loutere aanwezigheid in,

en dus ook verplaatsing binnen, Bagdad een reëel risico op ernstige schade met zich zou brengen in de

zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, kan er immers vanuit gegaan worden dat scholen

hun deuren zouden sluiten, minstens dat het schoolbezoek dramatisch zou zijn gedaald, hetgeen in

casu echter niet het geval blijkt te zijn.
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Uit dezelfde informatie blijkt eveneens dat er in Bagdad gezondheidszorg voorhanden is, ook al staat

deze zwaar onder druk, en is de toegang tot dit systeem (vooral voor IDP’s) moeilijk. Desalniettemin

vormt het gegeven dat er in Bagdad gezondheidszorg voorhanden is, eveneens een nuttige overweging

teneinde de impact van het geweld op het dagelijkse en openbare leven in Bagdad in te schatten.

Verplaatsingen in de stad worden weliswaar bemoeilijkt door de talrijke checkpoints, maar anderzijds

werd het al meer dan tien jaar geldende nachtelijke uitgaansverbod opgeheven, bleven tijdens de

ramadan voor het eerst weer ’s nachts restaurants open, blijven de verkeerswegen open, en is de

internationale luchthaven operationeel. Ook deze vaststellingen vormen een relevante overweging in het

kader van de beoordeling van de ernst van de veiligheidssituatie en de impact van het geweld op het

leven van de inwoners van Bagdad. Hieruit blijkt immers dat de Iraakse autoriteiten van mening waren

dat de veiligheidssituatie dermate verbeterd was dat deze een opheffing van het nachtelijk

uitgaansverbod toeliet. Bovendien kan er redelijkerwijs van uitgegaan worden dat indien de Iraakse

autoriteiten van mening waren dat de situatie in Bagdad dermate ernstig was dat zij de

bewegingsvrijheid binnen de stad zouden hebben beperkt.

De Iraakse autoriteiten hebben bovendien nog steeds de politieke en administratieve controle over

Bagdad, en diplomatieke vertegenwoordigers van diverse landen, alsook verschillende humanitaire

organisaties en agentschappen van de VN blijven aanwezig in de hoofdstad.

De impact van geweld is verder niet van dien aard dat inwoners massaal Bagdad verlaten. Bagdad

neemt daarentegen zelf grote vluchtelingenstromen op uit gebieden van het land die al geruime tijd door

oorlogsgeweld worden geteisterd. Het gegeven dat Bagdad een toevluchtsoord is voor Irakese burgers

die het geweld in hun regio van herkomst wensen te ontvluchten, wijst er op dat Irakezen zelf van

mening zijn dat het in Bagdad opmerkelijk veiliger is dan in hun eigen regio van herkomst. Daarenboven

blijkt dat er vanuit België, zoals vanuit andere lidstaten van de EU, relatief gezien veel personen naar

Irak terugkeren. Het gaat hierbij ook om personen afkomstig uit Bagdad. Deze vaststelling kan als een

indicatie gezien worden dat Bagdadis zelf van oordeel zijn dat zij actueel geen reëel risico lopen op

ernstige bedreiging bij terugkeer. Immers, indien de Bagdadis die vanuit België terugkeren van oordeel

waren dat de situatie in Bagdad dermate ernstig was dat zij aldaar ingevolge hun loutere aanwezigheid

een reëel risico op ernstige schade zouden lopen, kan aangenomen worden dat zij onder geen beding

zouden (willen) terugkeren.

Volledigheidshalve wijst het CGVS er op dat het EHRM in het arrest J.K. and Others v. Sweden van 4

juni 2015 zijn standpunt omtrent de mogelijke schending van artikel 3 EVRM omwille van de

veiligheidssituatie Irak nogmaals bevestigd heeft. Het EHRM stelde dat, niettegenstaande de

veiligheidssituatie in Irak verslechterd is sinds juni 2014, er geen internationale rapporten zijn die het Hof

doen concluderen dat de veiligheidssituatie in Irak zo ernstig is dat de terugkeer van een persoon een

schending van artikel 3 EVRM inhoudt. (EHRM, J.K. and Others v. Sweden, Application no. 59166/12,

van 4 juni 2015, §53, §54, §55).

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Bagdad nog steeds complex,

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

omstandigheden van de asielzoeker, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale

beschermingsstatus. Als een uit Bagdad afkomstig Irakese asielzoeker omwille van zijn of haar

specifieke profiel bescherming nodig heeft, wordt die dan ook verleend. Gelet op hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient evenwel besloten te worden

dat er in Bagdad actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het blind

geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door

uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van

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

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert een schending aan van de volgende bepalingen:

“1/ de artikelen 48/3 en 48/4 Vw van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (B.S. 31/12/1980; hierna genoemd de

Vreemdelingenwet).
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2/ artikel. 1A (2) van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen dd. 28/07/1951

goedgekeurd bij wet van 26/06/1953 (B.S. 4/10/1953; hierna de Conventie van Genève).

3/ artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de Status van de vluchtelingen dd. 31/01/1967, goedgekeurd

bij Wet van 27/02/1967 (B.S. 3 mei 1969).

4/ de materiële motiveringsplicht”

Hij licht toe als volgt:

“1/ Eerste onderdeel: m.b.t. de weigering van erkenning als vluchteling

In het eerste onderdeel van de motivering van de bestreden beslissingen beargumenteert tegenpartij

waarom zij meent verzoekers niet als vluchteling te moeten erkennen in de zin van de

Vluchtelingenconventie, zoals gedefinieerd in het artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

1/

Vooreerst haalt tegenpartij aan dat er geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen

omtrent de slagen en verwondingen die verzoeker zijn toegebracht toen drie gewapende militieleden in

juni 2015 zijn kapperszaak binnendrongen.

Zo stelt tegenpartij dat het ongeloofwaardig is dat verzoeker als enigste lid van de familie geviseerd zou

worden door de milities, in tegenstelling tot zijn vader en broer R.

Verzoeker wenst hier te benadrukken dat zijn vader al op leeftijd is en daarom niet geviseerd wordt.

Enkel jonge mannen worden door de sjitische milities geviseerd.

Ook zijn broer is al 49 jaar oud en is ziek. De broer is namelijk een hartpatiënt.

Het kan dus niet onlogisch zijn dat enkel verzoeker geviseerd wordt door de militieleden, aangezien hij

als enigste familielid overblijft en hierdoor het uitgesproken doelwit vormt voor de militieleden.

Verder merkt tegenpartij op dat het merkwaardig is dat de militieleden niet eerder aan verzoekers deur

stonden, aangezien de broer al in 2014 werd vrijgelaten. Echter kwamen de militieleden pas een jaar

later langs. Tegenpartij stelt dat dit hoogst merkwaardig is.

Verzoeker verklaart dat de militieleden eerst maanden zelf naar de broer hebben liggen zoeken maar

hem niet vonden. De broer was ondertussen gevlucht naar Erbil en daarom kwamen de militieleden pas

later aan de deur van verzoeker kloppen om de broer te zoeken.

2/

Ten tweede merkt tegenpartij op dat verzoeker weinig tot geen details kan opsommen over zijn

ontvoering in 2006 en er hierdoor ernstige vraagtekens geplaatst kunnen worden bij zijn verklaringen

hieromtrent.

Verzoeker stelt dat hij, zoals verklaard tijdens zijn gehoor, 22 dagen heeft vastgezeten en dit in een

ruimte waar hij niks kon zien. Hij heeft al die tijd zelfs geen lucht gezien.

Om dan te stellen dat verzoeker niet kan zeggen of de ruimte waar hij in vast werd gehouden een

losstaand gebouw was of deel uitmaakte van een ander gebouw, is nogal overdreven vindt verzoeker.

Als verzoeker zelfs geen lucht heeft gezien, kan er niet van hem verwacht worden dat hij een

gedetailleerde beschrijving geeft van de ruimte waarin hij werd vastgehouden.

Ook wordt verzoeker verweten dat hij na zijn vrijlating niet naar een ziekenhuis is gegaan om zijn

opgelopen verwondingen te verzorgen.

Verzoeker stelt dat hij angst had om naar een ziekenhuis te gaan aangezien de ziekenhuizen in Bagdad

allemaal sjietische ziekenhuizen zijn en dat hij als soenniet, met dat soort verwondingen, onmiddellijk

geviseerd zal worden.

Verzoeker was duidelijk gemarteld en als ze dan wisten dat hij soenniet was, zouden ze hem sowieso

niet verzorgen en gewoon aan zijn lot overlaten!

Deze verklaringen van verzoeker worden gestaafd in het Suuntaus Project: Security Situation in

Baghdad- The Shia Militias van 29 april 2015:

According to pathologists working in Baghdad, a growing number of Sunnis shot in the head are being

brought to mortuaries, typically 8–10 bodies a day, and mainly from the districts of Saidiyya, Dora,

Ghazaliyya, Shu’ala, Washashi and Mansour. These areas are under AAH control. Families are afraid to

collect the bodies because of AAH surveillance.

A man who had been captured by the army in 2011 and was hospitalised warned his mother not to

come and see him, because AAH members were keeping an eye on him. The man died a few days

later. The family had to ask a Shia friend to collect the man's body, because they were afraid to go to the

hospital themselves. Another family thought it best to send a female relative to collect a man's body,

because they were afraid that male family members would be kidnapped.
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Volgens pathologen die werkzaam zijn in Bagdad, worden een groeiend aantal soennieten die in het

hoofd geschoten worden naar mortuaria gebracht, meestal zo’n 8-10 lichamen per dag, en vooral

afkomstig uit de districten Saidiyya, Dora, Ghazaliyya, Shu'ala, Washashi en Mansour. Deze gebieden

zijn onder AAH (Asa'ib Ahl al-Haq) controle. Families zijn bang om de lichamen op te halen vanwege

AAH surveillance.

Een man die door het leger gevangen was genomen in 2011 en later in het ziekenhuis lag,

waarschuwde zijn moeder niet te komen en hem te zien, omdat AAH leden hem in de gaten hielden. De

man overleed een paar dagen later. De familie had een sjiitische vriend moeten vragen om het lichaam

van de man te verzamelen, omdat ze bang zijn om zelf naar het ziekenhuis te gaan. Een andere familie

dacht dat het beter was om een vrouwelijk familielid te sturen om het lichaam van een man op te halen,

omdat ze bang waren dat de mannelijke familieleden zouden worden ontvoerd (vrije vertaling).

(zie bijlage, stuk 3a-b)

Verder verwijst tegenpartij ook naar tegenstrijdige verklaringen die verzoeker aflegde over de

onderhandelingen over het losgeld. Zo verklaarde verzoeker voor de DVZ dat de onderhandelingen

gebeurden via sjietische kennissen terwijl tijdens het gehoor bij tegenpartij verzoeker verklaarde dat de

ontvoerders enkel contact hadden met verzoekers broer M.

Verzoeker wenst hier te verduidelijken dat er inderdaad sjietische kennissen waren die mee

onderhandeld hebben over het losgeld.

Deze sjietische kennissen waren namelijk buren van verzoeker (verzoeker woonde namelijk in bij zijn

zus en haar sjietische echtgenoot). De familie van verzoeker had dus contact met deze sjietische

buren/kennissen en zij hadden dan op hun buurt contact met de ontvoerders.

3/

Vervolgens stelt tegenpartij dat het opmerkelijk is dat verzoeker, in de tijd dat hij nog in Bagdad verbleef,

geen problemen ondervond toen hij zich moest legitimeren bij controleposten.

Verzoeker wenst hierbij op te merken dat hij een zeer neutrale naam heeft en dat men in eerste instantie

niet kan zeggen of verzoeker sjiet of soenniet is.

Daarbij merkt tegenpartij op dat veel militieleden niet kunnen lezen en vaak enkel naar de foto kijken als

legitimatie.

Ook kwam verzoeker gedurende die periode niet veel buiten en als hij al eens naar buiten kwam,

verplaatste hij zich altijd met taxi’s en dit met reden. Taxi’s worden namelijk veel minder gecontroleerd

dan privé-wagens!

Verzoeker nam dus wel degelijk voorzorgsmaatregelen in de periode voor hij Irak verliet!

4/

Tenslotte wenst verzoeker nog te wijzen naar het rapport van UNHCR “Relevant COI for Assessments

on the Availability of an Internal Flight or Relocation Alternative (IFA/IRA) in Baghdad for Sunni Arabs

from ISIS-Held Areas” van 3 mei 2016 waaruit duidelijk blijkt dat soennieten in Bagdad zeer nadrukkelijk

geviseerd worden door de sjiitische milities:

“According to reports, there has been a renewed surge in targeted violence against Sunni Arabs in

Baghdad since 2014, with Sunni Arabs exposed to death threats and forced expulsion,

abductions/disappearances, and extra-judicial executions. Since 2014, there has reportedly been a

renewed increase in bodies discovered, mostly of Sunni Arab men, who are found blindfolded,

handcuffed and apparently executed on a daily basis, mostly in Baghdad. According to reports, the

mode of killing and the geographic location where the bodies are found often correspond with known

patterns of Shi’ite militias killing for sectarian or political motivations. Families of those abducted or killed

are reportedly often apprehensive about reporting the abduction or killing to the police, or checking the

morgue, as they fear being subjected to reprisals.”

Volgens rapporten, is er sprake van een hernieuwde stijging van gericht geweld tegen soennieten in

Bagdad sinds 2014, waarin soennitische Arabieren blootgesteld worden aan, bedreigingen, gedwongen

uitzetting, ontvoeringen, verdwijningen en buitengerechtelijke executies. Sinds 2014 is er naar verluidt

een hernieuwde stijging van gevonden dode lichamen die voornamelijk bestaan uit soennitische

mannen, die geblinddoekt en geboeid worden teruggevonden en dit op een dagelijkse basis, vooral in

Bagdad. Volgens rapporten, komt de wijze van doden en de geografische locatie waar de lichamen

worden gevonden vaak overeen met bekende patronen van sjiitische milities die doden voor sektarische

of politieke motieven. Families van de ontvoerde of vermoordde mannen zijn naar verluidt vaak ongerust

over het melden van de ontvoering of de moord aan de politie, of het controleren van het mortuarium,

omdat ze bang zijn onderworpen te worden aan represailles (vrije vertaling) (zie bijlage, stuk 4a-c).
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Verzoeker meent dat hij de gegrondheid van zijn vrees voor vervolging dan ook voldoende aannemelijk

gemaakt, zodat tegenpartij had dienen te besluiten tot het erkennen van verzoeker als vluchteling in de

zin van de Vluchtelingenconventie.

Door hem dat daarentegen in de bestreden beslissing te weigeren, schendt tegenpartij het artikel 48/3

Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht.

Dat het eerste middel gegrond is.

2/ Tweede onderdeel m.b.t. de weigering van toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

Tegenpartij motiveert helemaal niet waarom ze verzoekers het subsidiaire beschermingsstatuut weigert

en schendt dan ook de artikelen 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De tegenpartij dient in de toekomst te kijken om te beoordelen of verzoeker een actueel en reëel risico

loopt bij terugkeer naar land van herkomst.

1/

Tegenpartij stelt dat verzoeker over een intern vluchtalternatief beschikt in de stad Bagdad.

Verzoeker is het hier niet mee eens.

Tegenpartij betwist in haar beslissing niet dat er momenteel sprake is van een binnenlands gewapend

conflict in Bagdad. Echter zijn zij de mening toegedaan dat er geen sprake is van willekeurig of blind

geweld en hierom geen internationale beschermingsstatus kan worden toegekend.

Ter staving van hun motivering verwijst zij naar de jurisprudentie van het Hof van Justitie in de zaak

Aboucar Diakité v. de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (HvJ 30 januari 2014,

c-285/12, para. 30) die het volgende stelt:

“voor zover de confrontaties tussen de reguliere strijdkrachten van een staat en een of meer gewapende

groeperingen bij wijze van uitzondering worden geacht een ernstige en individuele bedreiging van het

leven of de persoon van de aanvrager van de subsidiaire bescherming (…) teweeg te brengen, omdat

de mate van willekeurig geweld waardoor die confrontaties worden gekenmerkt, dermate hoog is dat er

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 op die bedreiging zou lopen”

Verzoeker wenst tegenpartij er hierop te wijzen dat het willekeurig geweld momenteel in Bagdad wel

degelijk dermate hoog is dat men louter door zijn aanwezigheid daar een reëel risico op die bedreiging

zou lopen!

Bij de beoordeling van de actuele veiligheidssituatie in Irak baseert tegenpartij zich op “UNHCR Position

on Returns to Iraq” van oktober 2014 alsook op hun vernieuwde COI Focus “Irak: De veiligheidssituatie

in Bagdad” van 23 juni 2016.

Tegenpartij stelt vast dat de “UNHCR Postion on Returns to Iraq” besluit dat de meeste personen die

Irak ontvluchten waarschijnlijk in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus of de status van

subsidiaire beschermde maar dat nergens in voornoemd document wordt geadviseerd om, voortgaande

op een analyse van de algemene veiligheidssituatie, aan elke Irakees uit Bagdad een complementaire

vorm van bescherming te bieden.

Verzoekende partij wenst hier toch de aandacht te vestigen dat tegenpartij verwijst naar een document

dat dateert van oktober 2014 (!!) en dat we ondertussen al augustus 2016 zijn!

Verzoeker kan zich dus met de vaststellingen van tegenpartij niet verzoenen, des te meer omdat

verzoeker verwijst naar “Relevant COI for Assessments on the Availability of an Internal Flight or

Relocation Alternative (IFA/IRA) in Baghdad for Sunni Arabs from ISIS-Held Areas” van datzelfde

UNHCR van 3 mei 2016.

Hierin stelt UNHCR dat om een beoordeling te maken van een intern vluchtalternatief in Bagdad, men

gebruik moet maken van de zogeheten “Reasonableness Analysis” test.

Om de redelijkheid van een voorgenomen intern vluchtalternatief te beoordelen moet de aandacht

gevestigd worden op de volgende elementen:

“a) Safety and security in Baghdad;

b) The availability of traditional support mechanisms, provided by members of the applicant’s extended

family;

c) Access to shelter in the proposed area of relocation;

d) The availability of basic infrastructure and access to essential services in the proposed area of

relocation, such as sanitation, health care and education;

e) The presence of livelihoods opportunities; and

f) The scale of internal displacement in the proposed area of relocation.”
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De veiligheidssituatie van Bagdad dient dus mee in overweging genomen te worden om te kunnen

oordelen of er sprake is van een veilig intern vluchtalternatief in Bagdad.

Hoewel tegenpartij in haar beslissing de vele burgerslachtoffers betreurt, wijst zij erop dat de cijfers naar

waar zij verwijzen in haar recente COI Focus betrekking hebben op het gehele grondgebied van de

provincie Bagdad en niet enkel de hoofdstad zelf waardoor het bijgevolg onvoldoende is om te besluiten

dat het blind geweld dat zich voordoet dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te

nemen dat men een reëel risico loopt bij terugkeer.

Verzoekende partij is het hier geenzins mee eens!

Zo verwijst verzoeker naar het hierboven besproken rapport van UNHCR waarin staat te lezen dat de

veiligheidsincidenten in de hoofdstad Bagdad wel degelijk gestegen zijn de laatste maanden/jaren!

“The capital Baghdad and surrounding governorate reportedly remain a main focus of ISIS attacks. In

most months in 2014 and 2015, Baghdad has reportedly been the governorate with the highest number

of security incidents. In 2014, the UN recorded an average of 7.4 security incidents per day in Baghdad.

This number increased to an average of 10.6 security incidents per day in 2015, and up to an average of

11.67 incidents per day in the first quarter of 2016. Similarly, the blog Musings on Iraq, observed an

increase in the number of security incidents in Baghdad: based on media reports, security incidents

increased from an average of 6.2 incidents per day in 2014 to an average of 7.4 security incidents per

day in 2015. In the first three months of 2016, Baghdad reportedly saw an average of 8.9 security

incidents per day.”

“De hoofdstad Bagdad en de omliggende regio blijft naar verluidt een belangrijke focus van ISIS

aanvallen. In de meeste maanden in 2014 en 2015, is Bagdad naar verluidt het district met het hoogste

aantal veiligheidsincidenten geweest. In 2014, heeft de Verenigde Naties een gemiddelde van 7,4

veiligheidsincidenten per dag gemeten in Bagdad. Dit aantal steeg tot een gemiddelde van 10,6

veiligheidsincidenten per dag in 2015, en tot een gemiddelde van 11,67 incidenten per dag in het eerste

kwartaal van 2016. Ook de blog Musings on Iraq, merkte een toename van het aantal

veiligheidsincidenten in Bagdad: op basis van berichten in de media, was er een stijging van

veiligheidsincidenten met een gemiddelde van 6,2 incidenten per dag in 2014 tot een gemiddelde van

7,4 veiligheidsincidenten per dag in 2015. In de eerste drie maanden van 2016, zag Bagdad naar

verluidt een gemiddelde van 8,9 per veiligheidsincidenten dag.” (vrije vertaling)(zie bijlage, stuk 5a-b).

Verzoeker stelt vast dat deze trend van toenemende veiligheidsincidenten enkel maar toeneemt, ook de

laatste maand.

Zo verwijst verzoeker naar een artikel van Rudaw Media Network van 19 mei 2016 waarin de hierboven

beschreven trend van stijging van veiligheidsincidenten bevestigd wordt:

“The Iraqi capital has seen a series of deadly explosions, killing and wounding many people. So far, the

Iraqi security forces have not managed to bring security under control.”

“De Iraakse hoofdstad heeft een reeks dodelijke explosies, met het doden en verwonden van vele

mensen tot gevolg. Tot nu toe zijn de Iraakse veiligheidstroepen er niet in geslaagd om de veiligheid

onder controle te brengen. "

(vrije vertaling) (zie bijlage, stuk 6).

Dat deze veiligheidsincidenten zich over de hele stad afspelen werd op 2 juli 2016(!!) nog maar eens

bewezen door de zware bomaanslag in de wijk Karrada in het centrum van de stad en waarbij bijna 300

doden vielen. Het gaat om de zwaarste dodentol in Bagdad van het laatste decennium! (zie bijlage, stuk

7a-d).

De aanslag werd opgeëist door IS, dat sinds de belegering van de stad Fallujah, meer en meer infiltreert

in Bagdad en aanslagen pleegt die voornamelijk gericht zijn op burgers.

Op 5 juli 2016 nam de VN Veiligheidsraad een Fourth Report of the Secretary- General pursuant to

paragraph 7 of resolution 2233 (2015) aan waarin opnieuw de precaire veiligheidssituatie van Bagdad

wordt besproken:

In Baghdad, which was the area most affected by terrorist incidents, there were indications of

deployment by ISIL of more substantial resources to execute operations, with the use of high-yield

explosive devices and complex and suicide attacks. On 11, 17 and 30 May, a series of suicide attacks

were carried out in Baghdad, resulting in a large number of civilian casualties. The attacks on 11 May in

Sadr city, Karak and Kazimiyah areas reportedly killed over 92 civilians and wounded over 150; the

attacks on 17 May in the Shaʻb, Habibiyah and Jamilah areas of Baghdad reportedly killed 53 civilians 

and wounded 130, and the attacks on 30 May were carried out in Tarmiyah, Shaʻb and Sadr city and left 

24 civilians dead and 44 wounded. On 15 May, ISIL carried out a complex suicide attack against a

cooking gas factory in northern Baghdad, reportedly causing 35 casualties among Iraqi security force

personnel protecting the facility and substantial damage to storage tanks. On 7 June, a car bomb attack
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claimed by ISIL in the Muwazzafin district of Karbala governorate reportedly killed eight civilians and

wounded.

“In Bagdad, het gebied het meest getroffen door terroristische incidenten, waren er aanwijzingen dat IS

zich meer en meer inzette op substantiële middelen om operaties uit te voeren, met het gebruik van

high-yield explosieven om zo complexe zelfmoordaanslagen te plegen. Op 11, 17 en 30 mei, werden

een reeks zelfmoordaanslagen in Bagdad uitgevoerd, wat resulteertde in een groot aantal

burgerslachtoffers. De aanslagen op 11 mei in Sadr City, Karak en Kazimiyah gebieden doodde naar

verluidt meer dan 92 burgers en verwondde meer dan 150; bij de aanslagen van 17 mei in de Sha'b,

Habibiyah en Jamilah gebieden van Bagdad werden 53 burgers gedood en 130 gewond, en bij de

aanvallen op 30 mei in Tarmiyah, Sha'b en Sadr stad lieten 24 burgers het leven en vielen er 44

gewonden. Op 15 mei voerde IS een complexe zelfmoordaanslag tegen een gas fabriek in het noorden

van Bagdad, waarmee naar verluidt 35 slachtoffers vielen waaronder personeel van de Iraakse

veiligheidstroepen die de fabriek beschermden en was er aanzienlijke schade aan de opslagtanks. Op 7

juni ontplofte een autobom door IS in de wijk Muwazzafin van Kerbala waarbij er acht burgers werden

gedood en verschillende gewonden vielen.”

(vrije vertaling)(zie bijlage 8a-b).

Dat burgerslachtoffers voornamelijk geviseerd worden door IS blijkt uit de gekozen locaties, zoals op 8

juli 2016, toen IS een sjiitisch schrijn aanviel en tijdens de daaropvolgende chaos drie

zelfmoordterroristen bommen lieten ontploffen. In totaal vielen er minstens 37 doden en meer als 60

gewonden (zie bijlage, stuk 9a-b).

Verder werd op 12 juli 2016 een autobom tot ontploffing gebracht tijdens het drukte moment op een

groente- en fruitmarkt in Al-Rashidiya en waarbij negen mensen het leven lieten en ook vele anderen

gewond geraakten. Ook hier werden voornamelijk burgerslachtoffers geviseerd en eiste IS de aanslag

op (zie bijlage, stuk 10).

Ook op 13 juli 2016 vielen er burgerslachtoffers tijdens zelfmoordaanslagen in de regio van Bagdad en

wordt nogmaals bevestigd dat dit soort veiligheidsincidenten een stijgende trend kent sinds IS terrein

heeft verloren in het noorden en westen van Irak (zie bijlage, stuk 11).

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk stelt vast dat het merendeel van

terroristische aanslagen in Irak momenteel gepleegd worden in regio’s waar IS zeer aanwezig is, zoals

Anbar, Bagdad, Nenewah, Salah-Al-Din, Diyala en Kirkuk en dat terroristische aanslagen zeer vaak

voorkomen in de hoofdstad (zie bijlage, stuk 12a-b).

Het is opmerkelijk vast te stellen dat tegenpartij dit dan ook niet ontkent! Zo staat er in haar COI Focus

Irak: De veiligheidssituatie in Bagdad van 23 juni 2016 te lezen dat iedere maand in 2015 en ook in

2016 de provincie Bagdad in absolute cijfers het hoogste aantal burgerslachtoffers telt (COI Focus Irak:

De veiligheidssituatie in Bagdad van 23 juni 2016, p. 14).

Ook bevestigt tegenpartij dat de aanvallen met explosieven hoofdzakelijk op burgers gericht zijn en dat

het geweld dat uitgaat van IS vandaag zeer overwegend gericht is op burgerdoelwitten, zoals markten of

restaurants (COI Focus: Irak: De veiligheidssituatie in Bagdad van 23 juni 2016, p.16).

Maar desondanks haar eigen bevindingen, die compleet in lijn liggen met verzoekers beweringen, blijft

zij van oordeel dat het willekeurig en blind geweld nog niet het welbepaalde niveau heeft bereikt zodat

er sprake kan zijn van ernstige en individuele bedreiging van het leven op de persoon van de aanvrager

van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker weet niet wat er nog meer moet gebeuren om aan te tonen dat de actuele veiligheidssituatie

in Bagdad wel degelijk het niveau heeft bereikt zodat er sprake is van een ernstige en individuele

bedreiging!!

Verder verwijst verzoeker ook naar de andere elementen waarmee rekening dient te worden gehouden

en beschreven in de Relevant COI for Assessments on the Availability of an Internal Flight or Relocation

Alternative (IFA/IRA) in Baghdad for Sunni Arabs from ISIS-Held Areas” van 3 mei 2016.

Zo dient er ook nagegaan te worden of verzoeker kan rekenen op hulp en steun van zijn familie bij

terugkeer naar Bagdad:

“Whether an applicant would be able to rely on (extended) family members or another informal safety

net in the proposed area of relocation needs to be assessed in each individual case. In relation to a

proposed IFA in Baghdad, the prevailing humanitarian crisis and wider economic constraints affecting

large segments of the population are relevant factors to be taken into account when assessing whether

members of the applicant’s extended family or wider community are willing and able to provide genuine

support to the applicant in practice.”



RvV X - Pagina 13

“Of een verzoeker kan rekenen op (verre) familieleden of andere informele vangnetten bij een

voorgestelde verplaatsing moet in elk individueel geval worden beoordeeld. In het kader van een

voorgenomen interne verplaatsing in Bagdad, moet rekening worden gehouden met de heersende

humanitaire crisis en de bredere economische beperkingen die een invloed hebben op grote delen van

de bevolking en dus relevante factoren zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de

beoordeling van de vraag of de familieleden van de aanvrager, of de bredere gemeenschap, in de

praktijk bereid en in staat zijn om echt steun te verstrekken aan de aanvrager.”

(vrije vertaling) (zie bijlage, stuk 13a-b).

Hoewel verzoeker nog familie heeft wonen in Bagdad, werd nergens tijdens het gehoor gepolst over

verzoeker bij zijn familie terecht kan. Echter is deze informatie noodzakelijk om te kunnen bepalen of

verzoeker een degelijk intern vluchtalternatief heeft, zoals hierboven wordt aangehaald!

Des te meer omdat Bagdad overspoelt wordt door intern ontheemden en dit heeft geleidt tot een zeer

precaire situatie, waardoor vele basisbehoeften momenteel niet voorhanden zijn:

Both the Iraqi government and the international humanitarian community are reported to be struggling to

provide IDPs with adequate access to basic services given the large and growing number of IDPs and

the vast humanitarian needs in Iraq, which is exacerbated by the limited availability of financial

resources.

“Zowel de Irakese regering en de internationale humanitaire gemeenschap hebben laten weten te

worstelen om ontheemden te voorzien van adequate toegang tot basisvoorzieningen, gezien de grote

en groeiende aantal ontheemden en de enorme humanitaire noden in Irak, die wordt verergerd door de

beperkte beschikbaarheid van financiële middelen.”

(vrije vertaling) (zie bijlage, stuk 14a-b).

Ook met deze elementen dient rekening te worden gehouden bij het bepalen van een intern

vluchtalternatief, zeker nu volgens UNHCR blijkt dat Irak momenteel wordt geconfronteerd met een

groeiende humanitaire crisis!!

“(…)It is estimated that 10 million persons, or nearly a third of the population, are currently in need of

humanitarian assistance across Iraq. This contrasts with only 7.3 million people targeted for assistance

by humanitarian actors in 2016. Since summer 2015, Baghdad and other cities have reportedly seen

large demonstrations protesting, inter alia, government failure to reliably deliver key services, particularly

electricity and water. In Baghdad governorate, by November 2015, a total of 1.5 million persons were

estimated to be in need of humanitarian assistance. In numerous neighborhoods’ families are reported

to rely on negative coping strategies, and food consumption within the most vulnerable families is

reportedly declining.”

“Er wordt geschat dat 10 miljoen mensen, of bijna een derde van de bevolking, behoefte heeft aan

humanitaire hulp in Irak. Dit in tegenstelling tot de vaststelling dat slechts 7,3 miljoen mensen steun

kregen van humanitaire actoren in 2016. Sinds de zomer van 2015, hebben Bagdad en andere steden

naar verluidt grote demonstraties gezien die protesteren tegen het falen van de overheid in het leveren

van belangrijke diensten, met name elektriciteit en water. In de regio Bagdad werd in november 2015

geschat dat een totaal van 1,5 miljoen mensen de behoefte hebben aan humanitaire hulp. Families in tal

van wijken krijgen te maken met een dalende voedselconsumptie.”

(vrije vertaling)(zie bijlage, stuk 15a-b).

Tegenpartij merkt ook op dat het dagelijks leven niet is stilgevallen in Bagdad, ondanks de zwaardere

veiligheidsincidenten van de maanden april en mei. Hieruit leidt tegenpartij dan af dat de gebeurtenissen

geen negatieve impact hebben gehad op het dagelijks leven van de Irakese burgers in Bagdad.

Verzoekende partij is het hier geenzins mee eens!

Verzoeker stelt dat men niet veel keus heeft. Als men wilt overleven, dan moet men naar buiten komen.

Velen stellen dat het de taak van de overheid is om voor veiligheid te zorgen, maar gezien de

humanitaire en economische crisis die Irak nu treft, worden hier amper maatregelen voor genomen. De

Bagdadi’s kunnen dan ook niet anders dan hun dagelijks leven zo goed en zo kwaad mogelijk uit te

oefenen.

Dat deze problematiek een gekend verschijnsel is in Bagdad wordt o.a. bevestigd door de gekende en

ervaren journaliste Judit Neurink, die hierover een opiniestuk schreef en dat verscheen voor Rudaw

Media Network op 18 mei 2016:

“No wonder Baghdadis have decided to ignore the threat they are under, by going to shopping malls and

crowded markets, having ice creams in the street with the whole family, and men sitting on the riverside

after work smoking and drinking in the cooling evening breeze.
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What can they do, to make their live safer? That is in the hands of the government, and they know it

does not care enough for them to take the necessary measures to prevent the daily attacks.

They cannot wait for someone to finally make it happen. So they concentrate on their own lives and

pleasures as that is just about all left to do – apart from leaving their city and their country.”

"Geen wonder dat Baghdadis hebben besloten om de bedreiging die zij ondergaan te negeren, door te

gaan naar winkelcentra en drukke markten, ijsjes te eten met de familie op straat en de mannen die na

het werk roken en drinken in de verkoelende bries aan de rivier.

Wat kunnen zij doen om hun leven veiliger te maken? Dat is in handen van de overheid, en zij maken

zich niet genoeg zorgen om de nodige maatregelen te nemen om de dagelijkse aanvallen te voorkomen.

Ze kunnen niet wachten op iemand om eindelijk iets te laten gebeuren. Dus ze concentreren zich op hun

eigen leven en genoegens want dat is zowat alles wat je moet doen. Afgezien van het verlaten van hun

stad en hun land " (vrije vertaling) (zie bijlage,stuk 16a-b)

Tenslotte wenst verzoeker nog op te merken dat zijn familie ondertussen is verhuisd naar een andere

wijk in Bagdad (Al Doraa) om het aanhoudende geweld te ontvluchten!!

Uit al hetgeen hierboven beschreven is, kan verzoeker dan ook enkel maar concluderen dat tegenpartij

onvoldoende onderzocht heeft of verzoeker over een veilig en intern vluchtalternatief beschikt in

Bagdad.

Tegenpartij motiveert onvoldoende waarom ze verzoeker het subsidiaire beschermingsstatuut weigert

en schendt dan ook het artikel 48/4 Vreemdelingenwet.

Dat het tweede onderdeel van dit enig middel gegrond is.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende stukken bij het verzoekschrift:

- Rapport “Suuntaus Project: Security Situation in Baghdad - The Shia Militias” van Finnish Immigration

service van 29 april 2015 (stuk 3)

- “UNHCR Relevant COI for Assessments on the Availability of an Internal Flight or Relocation

Alternative (IFA/IRA) in Baghdad for Sunni Arabs from ISIS-Held Areas” van 3 mei 2016 (stuk 4, 5, 13,

14 en 15)

- Artikel “Baghdad security situation remains precarious” van rudaw.net van 19 mei 2016 (stuk 6)

- Artikel “Al meer dan 200 doden bij aanslag Bagdad” van De Standaard van 4 juli 2016 (stuk 7)

- “Fourth Report of the Secretary-General pursuant to paragraph 7 of resolution 2233 (2015)” van

5 juli 2016 (stuk 8)

- Artikel “IS Assault on Shi’ite Shrine kills at least 37 in Iraq” van Radio Free Europe van 8 juli 2016

(stuk 9)

- Artikel “Several dead after suicide bombing in Baghdad” van Radio Free Europe van 12 juli 2016

(stuk 10)

- Artikel “Bombings kill 12 in Iraqi Capital” van Associated Press van 13 juli 2016 (stuk 11)

- “Iraq travel advice” van gov.uk van 8 juli 2016 (stuk 12)

- Artikel “Life goes on in Baghdad mindless of government and bombing threats” van Rudaw Media

Network van 18 mei 2016 (stuk 16).

2.1.3. In een aanvullende nota van 7 november 2016 voegt de Commissaris-generaal de COI Focus

“Irak. De veiligheidssituatie in Bagdad, ontwikkelingen van 1 juni tot 12 augustus 2016” van Cedoca van

12 augustus 2016.

2.2. 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 de 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.

2.3. Verzoeker tracht de motivering over de feiten die zich zouden hebben voorgedaan in juni 2015 te

weerleggen, maar maakt zijn bewering dat sjiitische milities enkel jonge mannen viseert niet aannemelijk

aan de hand van documenten. Bovendien merkt de Raad op dat zijn toelichting in het verzoekschrift de

motivering van de bestreden beslissing niet weerlegt dat het niet aannemelijk is dat, omwille van zijn

broer O., hij alleen zou worden geviseerd. De Raad merkt in dit verband ook op dat verzoeker

verklaarde dat zijn twee jaar oudere broer M. en zijn drie jaar jongere broer Mo. eveneens in Bagdad

wonen, dat de sjiitische milities alle overheidsdiensten in handen hebben (burgerzaken, politie en leger),

maar dat behoudens de vermeende arrestatie van zijn broer O. er geen andere incidenten zijn geweest
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met zijn familieleden (DVZ-verklaring, stuk 16, p. 7; CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 5, 7, 16, 25). Wat

zijn oudere broer R. betreft, merkt de Raad overigens op dat verzoeker zijn stelling dat deze een zieke

hartpatiënt is niet aannemelijk maakt, te meer hij over deze broer eerder heeft verklaard dat deze altijd

heeft gewerkt en nog werkt (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 8). Het betoog dat de militieleden eerst zelf

maanden naar zijn broer O. hebben gezocht, klemt met de verklaringen van verzoeker dat hij niet weet

waarom ze zoveel moeite doen om zijn broer na al die tijd nog te vinden, gelet op het feit dat de

gezochte broer al meer dan een jaar uit Bagdad is vertrokken en het feit dat de milities gemakkelijk

zoiets te weten kunnen komen omdat ze alle overheidsdiensten in handen hebben (CGVS-

gehoorverslag, stuk 5, p. 16-17). Verder laat verzoeker de motieven ongemoeid waar terecht wordt

gesteld dat verzoeker niet spontaan noch doorleefd kan vertellen over de slagen en verwondingen die

hem zouden zijn toegebracht door drie militieleden die zijn kapperszaak binnenvielen op zoek naar zijn

broer O. De Commissaris-generaal heeft op goede gronde besloten dat aan de vervolgingsfeiten van

juni 2015 geen geloof kan worden gehecht. De Raad neemt de motivering op dit punt over.

Verzoeker weerlegt de motivering van de bestreden beslissing over zijn ontvoering in 2006 niet door te

volharden in zijn verklaringen dat hij tweeëntwintig dagen werd opgesloten in een ruimte waar hij niets

kon zien. De Commissaris-generaal wordt bijgetreden dat het niet aannemelijk is dat verzoeker de

gebeurtenis niet nauwkeuriger kan situeren in de tijd en dat gedetailleerde en doorleefde verklaringen

over deze opsluiting ontbreken. De tegenstrijdige verklaringen over de betaling van het losgeld worden

geenszins tegengesproken door verzoeker, die in het verzoekschrift met een derde verklaring komt dat

over het losgeld werd onderhandeld door zijn sjiitische buren (verzoeker woonde namelijk bij zijn zus en

haar sjiitische echtgenoot). Deze nieuwe verklaring doet geen afbreuk aan de tegenstrijdige verklaringen

van verzoeker zoals vastgesteld in de bestreden beslissing, waarbij de Raad nog verwijst naar het feit

dat verzoeker sinds 1983 of 1984 bij zijn vader woonde (DVZ-verklaring, stuk 16, p. 4; CGVS-

gehoorverslag, stuk 5, p. 5). De informatie in het verzoekschrift (stuk 3) is van louter algemene aard en

heeft geen betrekking op verzoekers persoon, zodat dergelijke algemene informatie niet volstaat om aan

te tonen dat verzoekers relaas op dit punt aannemelijk is. Verzoeker dient dit concreet aannemelijk te

maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, in gebreke.

Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan de

voorgehouden feiten waarop verzoeker zich beroept om een vrees voor vervolging aannemelijk te

maken, zodat het niet nodig is om in te gaan op het punt “3/” van het eerste onderdeel van het middel.

Mede gelet op de hoger gedane vaststellingen, zijn er in hoofde van verzoeker voorts geen concrete

aanwijzingen dat hij louter omwille van het feit dat hij soenniet is zou dreigen te worden geviseerd of

vervolgd in Bagdad. Bijgevolg is ook de door verzoeker bijgebrachte algemene informatie niet

voldoende om aannemelijk te maken dat hij zelf concrete problemen heeft, nu hij in gebreke blijft zijn

persoonlijke problemen aannemelijk te maken. Een loutere verwijzing naar de algemene situatie in

Bagdad toont niet aan dat verzoeker in Irak een gegronde vrees voor vervolging zou hebben. Ook een

verwijzing naar een profiel, namelijk het feit dat hij soenniet is, volstaat niet om aannemelijk te maken

dat er in hoofde van verzoeker sprake zou zijn van een gegronde vrees voor vervolging. Het louter

behoren tot een bepaalde groep, betekent immers niet per definitie dat er een gegronde vrees voor

vervolging zou zijn.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van het voordeel van de twijfel zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de

vreemdelingenwet.

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

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

De Commissaris-generaal oordeelt op basis van de informatie in het administratief dossier

(Landeninformatie, stuk 15, nrs. 1-3) omtrent de veiligheidssituatie in Bagdad daarnaast dat, hoewel de

veiligheidssituatie in Bagdad complex, problematisch en ernstig is en dit afhankelijk van de individuele

situatie en de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker aanleiding kan geven tot de toekenning
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van een internationale beschermingsstatus, er in Bagdad actueel geen sprake is van een uitzonderlijke

situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door een aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt

blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon zoals bedoeld door artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

In dit kader kan vooreerst worden opgemerkt dat geen van de partijen betwist dat de situatie in Irak

momenteel wordt gekenmerkt door een gewapend conflict.

Artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet beoogt echter slechts bescherming te bieden in de

uitzonderlijke situatie waarin de mate van het willekeurige geweld in een aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land of de regio van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of de betrokken regio, aldaar louter

door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op de in dit artikel bedoelde ernstige schade (cf. HvJ 17

februari 2009, Elgafaji / Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, ECLI:EU:C:2009:94; punt 28, 32-40, 43-

44; HvJ 30 januari 2014, Diakité / Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, C-

285/12, ECLI:EU:C:2014:39; punt 30; EHRM, NA / Verenigd Koninkrijk, nr. 25904/07, 17 juli 2008, §

115; EHRM, Sufi en Elmi / Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni 2011, § 226, en

EHRM, J.H. / Verenigd Koninkrijk, nr. 48839/09, 20 december 2011, § 54).

Uit zowel de door verzoeker geciteerde en bijgebrachte informatie als de door verweerder neergelegde

informatie en de in het administratief dossier opgenomen informatie blijkt in dit kader dat het geweld dat

in Bagdad plaatsvindt in hoofdzaak de vorm aanneemt van terreuraanslagen enerzijds en

mishandelingen, ontvoeringen en moorden anderzijds.

Het gros van de terroristische aanslagen is toe te schrijven aan IS. De acties van deze organisatie zijn

hoofdzakelijk op burgers gericht. Daarbij wordt voornamelijk, doch niet uitsluitend, de sjiitische

burgerbevolking in Bagdad geviseerd, en dit door het plegen van aanslagen in sjiitische wijken en op

openbare plaatsen waar veel burgers samenkomen. De aard, de intensiteit en de frequentie van de

acties van IS in Bagdad is echter veranderd. Er vinden nauwelijks nog gecombineerde militaire

operaties met (zelfmoord)aanslagen en aanvallen door guerrillastrijders plaats. Hoewel IS de voorbije

maanden enkele aanvallen uitvoerde waarbij militaire tactieken werden gehanteerd, blijkt uit de

voormelde informatie dat zulke incidenten uitzonderlijk blijven. Wel pleegt IS sporadisch zware

aanslagen. Zo vond er op 3 juli 2016 in de wijk Karrada een aanslag plaats met een groot aantal

burgerslachtoffers. Daarnaast vinden er frequente, vaak minder zware aanslagen plaats.

Uit de informatie blijkt voorts dat Bagdad geenszins wordt belegerd door IS. De verdediging van Bagdad

geniet een hoge prioriteit en er zijn geen aanwijzingen dat IS op korte termijn geheel of gedeeltelijk de

controle over de stad zou kunnen verwerven. IS komt in Irak integendeel meer en meer onder druk te

staan. Het actuele doel van IS in het conflict om Bagdad bestaat er dan ook eerder in om de Iraakse

autoriteiten te dwingen een zo groot mogelijk deel van leger en politie in en rond de hoofdstad te binden

en om op deze wijze de aanvalscapaciteit van de strijdkrachten elders in Irak te beperken. Het komt in

Bagdad bijgevolg niet of nauwelijks tot open gevechten en er is geenszins sprake van regelmatige of

aanhoudende gevechten tussen IS en het Iraakse leger.

Het offensief dat IS sedert 2014 voert in Irak heeft, onder meer in Bagdad, wel geleid tot de mobilisatie

van de sjiitische milities. De aanwezigheid van deze milities in Bagdad heeft ervoor gezorgd dat IS

minder (zware) terroristische aanslagen pleegt.

Wel blijkt dat deze milities, samen met criminele bendes en met militieleden die op eigen initiatief

handelen, voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de meer individuele vormen van geweld die er

in Bagdad plaatsvinden, met name mishandelingen, ontvoeringen en moorden. Vooral soennitische

burgers zouden een groter risico lopen om hiervan slachtoffer te worden. Soennieten die afkomstig zijn

uit andere regio’s van Irak (IDP’s) en sommigen uit de zuidelijke voorsteden van Bagdad worden daarbij

meer geviseerd dan de andere soennieten in Bagdad. Het is in dit kader dat het beleidsdocument van

UNHCR over de toepassing van een intern vluchtalternatief, overeenkomstig artikel 48/5, § 3, van de

vreemdelingenwet, relevant is. Verzoeker toon echter niet aan waarom dit relevant is voor zijn situatie,

aangezien hij niet aannemelijk maakt dat hij een gegronde vrees voor vervolging heeft of een reëel

risico loopt op ernstige schade noch dat hij afkomstig is uit een regio die onder de controle staat van IS.
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De recente betogingen, de toegenomen politieke instabiliteit en de sociale onrust hebben een negatieve

impact op de veiligheidssituatie in Bagdad.

Niettegenstaande het geweld in Bagdad maandelijks honderden doden en slachtoffers opeist, dienen

ook andere objectieve elementen meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie

in Bagdad teneinde te kunnen vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat een burger die terugkeert naar Bagdad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel

risico loopt op een ernstige bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. Zulke

elementen zijn het aantal conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de

doelwitten die de partijen in het conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin

burgers het slachtoffer zijn van doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied

dat getroffen wordt door willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale

bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de

mate waarin dit geweld burgers dwingt om Bagdad te verlaten.

De provincie Bagdad heeft een oppervlakte van 4.555 vierkante kilometer en telt meer dan 7.000.000

inwoners, waarvan 87% in Bagdad-stad woont en 13% in een landelijke omgeving. De bevolking bestaat

volgens de laatste beschikbare cijfers voor 70% uit sjiieten en voor 29% uit soennieten. Het geweld in

Bagdad is verspreid over het gehele grondgebied van de provincie en er zijn geen duidelijk veiligere of

onveiligere zones binnen Bagdad. Er zijn, met uitzondering van de internationale zone, geen wijken die

gevrijwaard blijven van geweld.

De impact van het geweld op het dagelijkse leven van de burgers in Bagdad is gemengd. Enerzijds

worden de burgers er wel gehinderd door de aanslagen en mensenrechtenschendingen en worden

verplaatsingen bemoeilijkt door de talrijke controles. Anderzijds is het openbare leven in Bagdad niet

stilgevallen, blijven de infrastructuur, het verkeer, het bedrijfsleven en de publieke sector er verder

functioneren en is Bagdad, ondanks de veiligheidsrisico’s en de frequente problemen met de

infrastructuur, een functionerende grootstad.

Bagdad is, zoals reeds hoger werd opgemerkt, geen belegerde stad. De bevoorrading met

levensmiddelen en andere consumptiegoederen is verzekerd en winkels, markten, restaurants, cafés,

enz. blijven geopend. Goederen worden verhandeld en zijn vrij verkrijgbaar, al is de levensduurte in de

stad gestegen en hebben veel inwoners het daardoor moeilijker om financieel rond te komen. In februari

2015 werd het al meer dan tien jaar geldende nachtelijke uitgangsverbod in Bagdad opgeheven. Voor

de eerste keer sinds lange tijd waren er in dit jaar tijdens de ramadan weer restaurants de hele nacht

geopend. Verder is er in Bagdad gezondheidszorg voorhanden, ook al staat deze door een aantal

factoren onder druk. De scholen zijn in Bagdad verder geopend, het schoolbezoek ligt er tamelijk hoog

en het schoolbezoek blijft er stabiel sedert 2006. De verkeerswegen in Bagdad zijn open en de

internationale luchthaven van Bagdad is operationeel. De Iraakse autoriteiten hebben, hierin bijgestaan

door de sjiitische milities, bovendien nog steeds de politieke en administratieve controle over Bagdad.

Diplomatieke vertegenwoordigers van diverse landen, alsook verschillende humanitaire organisaties en

agentschappen van de VN, blijven aanwezig in de hoofdstad.

Wat de bevolking in Bagdad-stad en -provincie betreft, blijkt uit de voormelde informatie dat er zich

ongeveer 100.690 ontheemde gezinnen (604.804 personen) bevinden op het grondgebied van de

provincie Bagdad. Het merendeel van de ontheemden verblijft bij gastgezinnen of in huurwoningen. Een

minderheid verblijft in kampen, scholen, religieuze gebouwen of informele nederzettingen. Het aantal

IDP’s met oorsprong Bagdad die in de provincie zelf of elders hun toevlucht zochten bedraagt 65.508

personen. Bagdad vangt aldus grote vluchtelingenstromen op en de Bagdadi’s zelf zijn niet massaal

gevlucht. Deze vaststelling kan als een indicatie gezien worden dat de Irakezen en de Bagdadi’s zelf

van oordeel zijn dat zij in de stad Bagdad actueel geen reëel risico lopen op ernstige bedreiging. Een

bijkomende indicatie hiervoor kan overigens worden gezien in het gegeven dat in de voorbije periode

honderden Irakezen vrijwillig vanuit België terugkeerden met Bagdad als eindbestemming. Zo keerden

er vorig jaar bijna 700 Irakezen terug naar Bagdad. In de eerste helft van 2016 keerden bijna 500

Irakezen terug naar Bagdad.

Gelet op het geheel van de voormelde elementen, dient te worden besloten dat, hoewel de

veiligheidssituatie in Bagdad complex, problematisch en ernstig is en dit afhankelijk van de individuele

situatie en de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker aanleiding kan geven tot de toekenning

van een internationale beschermingsstatus, er in Bagdad actueel geen sprake is van een uitzonderlijke

situatie waarbij de mate van het willekeurige geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden
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bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door de aanwezigheid aldaar een reëel risico zou lopen

om te worden blootgesteld aan een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon zoals bedoeld door

artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Verzoekers betoog is niet van die aard dat het afbreuk kan doen aan het voorgaande. De door

verzoeker aangehaalde informatie is immers grotendeels dezelfde en ligt voor het overige in dezelfde

lijn als de informatie waarop de voormelde analyse van de veiligheidssituatie in Bagdad is gesteund.

Waar verzoeker verwijst naar mogelijke verdere ontwikkelingen evenals naar de duur van het conflict,

wijst de Raad er op dat de beoordeling dient plaats te vinden op grond van de feitelijke en actuele

situatie zoals deze zich voordoet het ogenblik van de beslissing. De term “reëel risico” dient

geïnterpreteerd worden naar analogie met de maatstaf die het Europees Hof voor de Rechten van de

Mens hanteert bij de beoordeling van schendingen van artikel 3 van het EVRM. Concreet betekent dit

dat het risico persoonlijk en voorzienbaar actueel dient te zijn. Hoewel geen zekerheid vereist is,

volstaat een potentieel risico, gebaseerd op speculaties, hypotheses, veronderstellingen en

vermoedens, niet. Verwachtingen betreffende toekomstige risico’s kunnen evenmin in overweging

worden genomen. Wat de kritiek betreft op de COI Focus van 23 juni 2016 betreft, vermeldt dit

document dat het geen exhaustief overzicht van de veiligheidsincidenten bevat. De vermelde incidenten

dienen hoofdzakelijk de algemene trend in Bagdad te verduidelijken. In bijlage staat een chronologie

van de zware aanslagen in de provincie Bagdad van januari 2013 tot mei 2016. De vaststellingen dat de

COI Focus geen omstandig, exhaustief overzicht geeft van alle incidenten in Bagdad, vormt geenszins

een indicatie van het feit dat het rapport onvolledig zou zijn, of de situatie in Bagdad doelbewust onjuist

zou zijn weergegeven. Bovendien wordt deze informatie thans aangevuld met de COI Focus van 12

augustus 2016.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico zou lopen

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

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er substantiële

onregelmatigheden aan de bestreden beslissing zouden kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de Commissaris-generaal.

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 drieëntwintig december tweeduizend zestien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


