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nr. 181 378 van 27 januari 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn, op 6 juli 2016

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

staatlozen van 2 juni 2016.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. VAN DER HAERT, die loco advocaat V. HENRION verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraakse nationaliteit te bezitten en een soenniet van Arabische origine te zijn. U bent

afkomstig van Bagdad, Centraal-Irak, waar u in 1963 geboren bent in de wijk Bab Al-Sheikh. Hetzelfde

jaar verhuisde u naar Al-Tahwra (momenteel Sadr City) en in de jaren ’90 bent u verhuisd naar de wijk

Al-Ma’alif. In 2013 verhuisde u naar Baquba, Centraal-Irak, waar u tot uw vertrek uit Irak in september

2015 met uw vrouw en jongste zoon verbleef. In 1990 bent u gehuwd met A. (…), I. A. A. (…), die

samen met u een asielaanvraag heeft ingediend (CG (…) en OV (…)). U heeft drie kinderen, nl. F. (…,

C. (…) en L. (…). Uw kinderen verblijven samen met u in België, en zowel F. (…) (CG (…)en OV (…))

als C. (…) (CG (…) en OV (…)) hebben hier een asielaanvraag ingediend.
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U bent een soenniet en uw vrouw een sjiitische, maar de ouders van uw vrouw hadden hier echter nooit

problemen mee. Na het overlijden van uw schoonouders en met het begin van de sektarische

problemen in Irak in 2006, begon u stilaan toch problemen te krijgen met haar familie. U kreeg vooral

problemen met uw schoonbroer, A. (…), die lid zou zijn van de Dawa-partij. In het begin begon hij u te

treiteren en vanaf 2008 of 2009 ging u niet meer op bezoek bij hem. Na een tijdje wilden ook uw

kinderen niet meer gaan omdat ze altijd beledigingen over hun vader en de soennieten te horen kregen.

Vanaf begin 2011 ging zelfs uw vrouw niet meer op bezoek bij haar broer. In april 2011 werd uw vrouw

door A. (…) meegenomen naar zijn huis omdat hij vond dat het huwelijk tussen u en haar een grote fout

was. De dag nadat uw vrouw door uw schoonbroer meegenomen werd had u telefonisch contact met uw

schoonbroer, die eiste dat u zou scheiden van uw vrouw. Dezelfde dag zijn ook gewapende mannen

naar u thuis gekomen. Omdat uw kinderen de deur niet durfden open te doen hebben de mannen, die

zeiden dat ze van het veiligheidsbureau van de regio waren, uw buurman aangesproken en hem

gevraagd naar u. Toen u terugkwam van uw werk heeft uw buurman uitgelegd wat er gebeurd was en

zei hij dat u weg moest gaan omdat volgens hem de situatie ernstig was. U had zijn raad opgevolgd en

bent met uw kinderen naar uw broer D. (…) in de wijk Al-Shuhada gegaan, waar u bleef tot uw vertrek

uit Bagdad. Later zei uw buurman dat de gewapende mannen terug bij u thuis zijn geweest en het huis

waren binnengevallen.

Uw vrouw heeft in totaal één jaar en acht maanden, tot eind 2012, bij uw schoonbroer A. (…)

vastgezeten. In de tussentijd heeft u via bemiddeling en met tussenpersonen getracht uw vrouw terug te

krijgen, maar A. (…) weigerde dit. Ongeveer acht maanden nadat uw vrouw door haar schoonbroer

meegenomen werd, kon u via uw schoonzussen, H. (…) en M. (…), regelen om regelmatig met uw

vrouw af te spreken in het huis van één van de zussen. Tijdens één van die geheime afspraakjes had u

met uw vrouw afgesproken om te vluchten uit Bagdad.

Begin 2013 bent u samen met uw vrouw en jongste zoon vertrokken uit Bagdad en gevlucht naar

Baquba, provincie Diyala. U bent twee jaar in Baquba gebleven, maar omdat de veiligheidssituatie

verslechterd was besloot u te vluchten. Op 25 september 2015 heeft u Irak verlaten en nam u van

Baquba de bus naar Turkije, waar u via Ankara naar Izmir reisde. Van daar reisde u verder naar

Griekenland om vervolgens via Servië, Kroatië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland in België aan te

komen. U kwam hier aan op 16 oktober 2015 en op 19 oktober 2015 diende u hier een asielaanvraag in.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende Iraakse documenten voor: uw nationaliteitsbewijs,

het nationaliteitsbewijs van uw vrouw, het nationaliteitsbewijs van uw dochter en twee zonen, uw

identiteitskaart, de identiteitskaart van uw vrouw, de identiteitskaart van uw dochter en uw twee zonen,

een kopie van uw rantsoenkaart, een kopie van uw woonstkaart, uw huwelijksakte, een studiebewijs van

uw vrouw en een bewijs van uw werk.

B. Motivering

Na een grondige analyse van uw asielaanvraag door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen (CGVS) dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor

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

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

Er dient te worden vastgesteld dat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op fundamentele wijze

ondermijnd wordt door tegenstrijdigheden die werden vastgesteld doorheen uw verklaringen en de

verklaringen van uw vrouw (A. I. A. A. (…): CG (…) en OV (…)).

Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat er een grote discrepantie bestaat tussen uw verklaringen bij

het invullen van de Vragenlijst van het CGVS (opgesteld door een medewerker van de Dienst

Vreemdelingenzaken) en de verklaringen die u op het CGVS afgelegd hebt. Waar u bij het invullen van

de Vragenlijst van het CGVS verklaarde dat uw vrouw begin 2006 door uw schoonbroer werd

meegenomen, beweert u op het CGVS telkens dat dit in april 2011 was (zie gehoorverslag CGVS dd.

2/12/2015, pg. 15 en gehoorverslag CGVS 12/04/2016, pg. 8). Het is echter hoogst opmerkelijk dat u

zich in eerste instantie met vijf jaar zou vergissen over de datum van de ‘ontvoering’ van uw vrouw.

Daarenboven is het ook zeer eigenaardig dat uw vrouw bij het invullen van de Vragenlijst van het CGVS

(op de DVZ) met géén woord rept over de ontvoering door A. (…), dit terwijl zowel u als uw vrouw dit wel

aanhalen tijdens het gehoor op het CGVS. Dat uw vrouw, die nochtans zelf het slachtoffer geweest zou

zijn van dit incident, het meest essentiële element van haar asielrelaas niet vermeldde bij het invullen

van de Vragenlijst van het CGVS doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie beider verklaringen.

Ook uw opeenvolgende verklaringen over het verloop van de ontvoering van uw vrouw zijn tegenstrijdig.

Zo verklaarde u tijdens het eerste gehoor op het CGVS dat u de dag van de ontvoering van uw vrouw ’s

avonds van uw werk terug naar huis ging en uw kinderen op dat moment thuis waren (zie gehoorverslag

CGVS dd. 2/12/2015, pg. 15). Tijdens uw tweede gehoor op het CGVS beweerde u echter dat u ’s

middags terugkeerde van uw werk, uw buurman u vertelde dat uw vrouw was meegenomen door uw

schoonbroer en dat uw kinderen op dat moment niet thuis maar op school waren (zie gehoorverslag

CGVS dd. 12/04/2016, pg. 9). Bovendien beweerde u tijdens het tweede gehoor ook dat uw
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schoonbroer u de dag na de ontvoering in de voormiddag gebeld had met het bevel om van uw vrouw te

scheiden (CGVS dd. 12/04/2016, pg. 10), dit terwijl u bij uw eerste gehoor verklaarde dat u uw

schoonbroer de dag na de ontvoering pas in de namiddag kon bereiken en hij u pas de tweede dag

beval om van uw vrouw te scheiden (CGVS dd. 2/12/2015, pg. 15). In dit opzicht is het ook frappant dat

uw vrouw, die het incident nochtans zelf persoonlijk meegemaakt zou hebben, in eerste instantie stelt

dat de kinderen aanwezig waren toen zij door haar broer ontvoerd werd (zie gehoorverslag A. I. A. A.

(…), dd. 2/12/2015, pg. 7) en later dan weer beweert dat de kinderen op dat moment op school waren

(zie gehoorverslag A. I. A. A. (…), dd. 12/04/2016, pg. 3). Dergelijke tegenstrijdigheden ondermijnen de

geloofwaardigheid van uw asielmotieven in ernstige mate. Er mag immers van u verwacht worden dat u

een duidelijk en coherent overzicht van de feiten kan geven. Aangezien u en uw vrouw telkens een

andere versie geven van het gebeurde, betekent dat zowel u als uw vrouw jullie verhaal onvoldoende

beheersen. Gelet op bovenstaande elementen kan de ontvoering van uw vrouw door uw schoonbroer A.

(…), dat de kern van uw asielrelaas vormt, geenszins als geloofwaardig bestempeld worden.

Het ongeloofwaardige karakter van de ontvoering van uw vrouw wordt versterkt door een

tegenstrijdigheid die werd vastgesteld tussen uw verklaringen en die van uw vrouw met betrekking tot de

geheime afspraakjes die jullie regelmatig hadden bij haar zussen. Hoewel jullie beiden verklaren dat de

afspraakjes plaatsvonden bij één van haar zussen thuis, is er een contradictie tussen jullie verklaringen

over de manier waarop uw vrouw van het huis van haar broer tot de één van de huizen van de zussen

kon geraken. Waar u beweerde dat uw vrouw altijd door één van haar zussen opgehaald werd bij uw

schoonbroer om naar deze afspraakjes te kunnen gaan (CGVS dd. 12/04/2016, pg. 14), verklaarde uw

vrouw dat zij alleen naar haar zussen ging en dat haar zussen bij hun thuis op haar wachtten (zie

gehoorverslag A. I. A. A. (…), dd. 12/04/2015, pg. 6). Ook deze vaststelling ondergraaft verder de

geloofwaardigheid van de door u beweerde ‘gedwongen scheiding’ van uw vrouw.

Voorts hoorde u sinds uw vlucht naar Baquba in begin 2013 niets meer van uw schoonbroer of de militie

die verbonden was aan zijn politieke partij, Ad-Dawa (CGVS dd. 12/04/2016, pg. 15). Ook uw zoon F.

(…) en dochter C. (…), die na uw vertrek naar Baquba in Bagdad bleven wonen, zouden geen

problemen meer gekend hebben (CGVS dd. 12/04/2016, pg. 4). Dat er ondanks uw beweerde vrees

voor vervolging geen pogingen meer ondernomen hebben om u terug te vinden of om bedreigingen aan

uw adres te uiten, eventueel via andere familieleden, relativeert in grote mate de ernst van de door u

voorgehouden vrees en doet tevens nog meer twijfelen aan de geloofwaardigheid van uw beweerde

problemen.

Ook doen de handelingen die u en uw vrouw stelden, of eerder het gebrek eraan, verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw verhaal. Hoewel uw vrouw gevlucht is uit Bagdad vanuit het huis van haar

zus H. (…) en haar beide zussen op de hoogte waren van én rechtstreeks betrokken waren bij de

vluchtplannen van uw vrouw, zouden zowel u als uw vrouw na jullie vertrek uit Bagdad geen contact

meer gehad hebben met haar zussen en hebben jullie geen navraag meer gedaan over de problemen

die zich mogelijks na haar vlucht nog hebben voorgedaan (zie gehoorverslag CGVS dd. 12/04/2016, pg.

15-17, en gehoorverslag A. I. A. A. (…), dd. 12/04/2016, pg. 7). Immers, haar broer zal niet echt opgezet

zijn geweest met haar plotse vertrek, en dit zal zeker niet zonder gevolgen zijn gebleven binnen haar

familie. Het gebrek aan initiatief dat u en uw vrouw gesteld hebben wijst op een gebrek aan interesse

voor jullie eigen situatie en deze van uw achtergebleven familieleden én relativeert in ernstige mate de

door u ingeroepen vrees voor vervolging. Van een asielzoeker kan immers verwacht worden dat hij

moeite onderneemt om zich te informeren betreffende de gebeurtenissen die de aanleiding vormen van

zijn vertrek én dat hij zich informeert over de evolutie van zijn problemen. Dat u nagelaten heeft deze

handelingen te stellen, doet verder afbreuk aan uw vluchtrelaas. In deze context is het bovendien zeer

eigenaardig dat uw vrouw tijdens haar eerste gehoor op het CGVS verklaarde nog steeds een à twee

keer per week contact te hebben met haar zussen (zie gehoorverslag A. I. A. A. (…), dd. 2/12/2015, pg.

8), terwijl zij bij haar tweede gehoor beweerde sinds haar vertrek naar Baquba géén contact meer gehad

te hebben met haar zussen (zie gehoorverslag A. I. A. A. (…), dd. 12/04/2016, pg. 7).

Het ongeloofwaardige karakter van de problemen die u met uw schoonbroer A. (…) gehad zou hebben

komt eveneens tot uiting in uw verklaringen over zijn lidmaatschap van de Dawa-partij. Hoewel u

verklaart dat uw problemen met uw schoonbroer ontstaan zijn omdat hij lid was van de Dawa-partij,

volgens u een sektarische partij (CGVS dd. 2/12/2015, pg. 14), kan u weinig tot niets hierover zeggen.

Wanneer u bijkomende vragen gesteld worden over het politiek lidmaatschap van uw schoonbroer,

geraakt u niet verder dan te stellen dat hij zelf tegen u gezegd heeft dat hij lid was van de Dawa-partij

(CGVS dd. 12/04/2016, pg. 16). U heeft echter geen enkel idee wat zijn positie binnen de partij is en ook

wanneer u gevraagd wordt wat de Dawa-partij is en of u daar iets van afweet, moet u het antwoord

schuldig blijven (CGVS dd. 2/12/2015, pg. 14-15, en CGVS dd. 12/04/2016, pg. 16). Het is echter zeer

bevreemdend dat u niets meer kan zeggen over het politiek lidmaatschap van uw schoonbroer A. (…).

Van iemand die reeds meer dan 20 jaar iemands schoonbroer is en al jarenlang een probleem had met

deze persoon, dan nog omwille van diens politiek-religieuze overtuiging, kan er worden verwacht dat
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deze wel degelijk geïnformeerd is over de politieke activiteiten van deze persoon. Dat daarenboven ook

uw vrouw amper iets kan zeggen over het politiek lidmaatschap van haar broer is compleet

onbegrijpelijk (zie gehoorverslag A. I. A. A. (…), dd. 2/12/2015, pg. 4-5, en gehoorverslag A. I. A. A. (…),

dd. 12/04/2016, pg. 10). Deze gebrekkige verklaringen over het politiek lidmaatschap van A. (…) doen

verder twijfelen aan de door u aangehaalde problemen met hem.

Tot slot dient de aandacht ook nog gevestigd te worden op het door u aangehaalde verblijf in Baquba

van begin 2013 tot uw vertrek uit Irak in september 2015, aan dit verblijf kan immers geen geloof

gehecht worden. U haalt als reden voor uw vertrek naar Baquba immers enkel de problemen aan die u

had met uw schoonbroer in Bagdad (CGVS dd. 2/12/2015, pg. 6). Deze problemen werden hierboven

echter reeds ongeloofwaardig geacht, waardoor u in feite geen enkele reden had om naar Baquba te

vluchten en het waarschijnlijker lijkt dat u gedurende die periode gewoon in Bagdad bleef. Bijgevolg kan

er ook geen geloof gehecht worden aan het door u aangehaalde verblijf in Baquba. Daarenboven zijn er

ook nog enkele andere elementen die verder afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van uw verblijf in

Baquba. Vooreerst is het opmerkelijk dat u tijdens uw eerste interview op het CGVS verklaarde dat u

rond augustus 2013 naar Baquba verhuisde (zie gehoorverslag CGVS dd. 2/12/2015, pg. 5), terwijl u bij

uw tweede interview plots beweerde van december 2012 of januari 2013 in Baquba gewoond te hebben

(zie gehoorverslag CGVS dd. 12/04/2016, pg. 3). Dergelijke vergissingen ondermijnen uw

geloofwaardigheid. Er mag immers van u verwacht worden dat u een duidelijk en coherent

chronologisch overzicht van uw verblijfplaatsen kan geven, zeker als deze verblijfplaatsen een

rechtstreeks gevolg zijn van de door u aangehaalde problemen. Bovendien is het ook merkwaardig dat

u, hoewel u beweert meer dan twee jaar in Baquba gewoond te hebben, geen enkel document kan

voorleggen ter staving van uw verblijf alhier.

Bovenstaande bevindingen in acht genomen moet het CGVS concluderen dat er geen geloof gehecht

kan worden aan de door u ingeroepen asielmotieven. Gezien er geen geloof gehecht kan worden aan

uw verklaringen dient besloten te worden dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in

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

in de definitie van subsidiaire bescherming (overeenkomstig art. 48/4, §2, a) en b)) aannemelijk te

maken.

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet in positieve zin ombuigen.

Deze tonen enkel uw identiteit, herkomst en familiesamenstelling aan, elementen die momenteel niet in

twijfel worden getrokken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat u geen enkel document kan voorleggen

dat de problemen met uw schoonfamilie kan staven.

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

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

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn

om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar

het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nog steeds regionaal erg verschillend zijn. Deze sterk regionale verschillen typeren het conflict in Irak.

Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele situatie in uw land van

herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw

verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in Bagdad te

worden beoordeeld.

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

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

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

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

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

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

burgers dwingt om hun land of, in voorkomend geval, hun regio van herkomst te verlaten.
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Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweld dat in de provincie Bagdad plaatsvindt in hoofdzaak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

op Abu Ghraib op 28 februari 2016. Dergelijke gecombineerde militaire operaties blijven echter zeer

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

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

kunnen verwerven. Evenmin is er sprake van regelmatige of aanhoudende gevechten tussen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vreemdelingenwet.

Tenslotte dient aangestipt dat het CGVS ook in hoofde van uw kinderen F. (…) en C. (…) een beslissing

heeft genomen van weigering van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus.

C. Conclusie
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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.”

De tweede bestreden beslissing, genomen ten aanzien van de echtgenote van eerste verzoekende

partij, zijnde tweede verzoekende partij, verwijst, wat betreft de beoordeling van de vluchtelingenstatus

en de beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van artikel 48/4, § 2, a en b

van de vreemdelingenwet, integraal naar de beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij, daar

tweede verzoekende partij wat haar asielrelaas betreft, steunt op dezelfde asielmotieven als deze

voorgehouden door haar echtgenoot. Navolgende motivering betreffende de beoordeling van de

subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet wordt

in de door haar bestreden beslissing als volgt weergegeven:

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

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

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn

om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar

het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nog steeds regionaal erg verschillend zijn. Deze sterk regionale verschillen typeren het conflict in Irak.

Om die redenen dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele situatie in uw land van

herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw

verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in Bagdad te

worden beoordeeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

op Abu Ghraib op 28 februari 2016. Dergelijke gecombineerde militaire operaties blijven echter zeer

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

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

kunnen verwerven. Evenmin is er sprake van regelmatige of aanhoudende gevechten tussen

IS/ISIL/ISIS en het Iraakse leger. Het offensief dat IS/ISIL/ISIS sinds juni 2014 in Irak voert, heeft in
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Bagdad wel tot de mobilisatie van sjiitische milities geleid. De aanwezigheid van deze milities heeft er

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voeren verzoekende partijen de schending aan van artikel 1 van het verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 3 en 13 EVRM, van de

artikelen “48/3 tot 48/7” en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

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

motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 26 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot

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

Vluchtelingen en de Staatlozen, van “het beginsel van tegensprekelijkheid en van de rechten van

verdediging” en van het zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens menen verzoekende partijen dat er sprake is

van een appreciatiefout.

2.2.1. De Raad wijst erop dat de procedure voor de commissaris-generaal geen jurisdictionele maar een

administratieve procedure is. Op het administratiefrechtelijk vlak zijn de rechten van verdediging enkel

van toepassing op tuchtzaken en derhalve niet op de beslissingen die door de commissaris-generaal

worden genomen in het kader van de voormelde wet van 15 december 1980 (RvS 4 april 2007, nr.

169.748; RvS 5 februari 2007, nr. 167.474; RvS 12 januari 2007, nr. 166.615). Bijgevolg kan de

schending van de rechten van verdediging niet dienstig worden aangebracht.

2.2.2. Wat betreft de aangehaalde schending van artikel 3 EVRM, wijst de Raad erop dat, daargelaten

de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van de

vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS 24

juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b van de
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vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekende partijen een reëel risico op

ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

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

Derhalve kan worden verwezen naar hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld.

Met betrekking tot artikel 13 EVRM stelt de Raad vast dat verzoekende partijen niet aantonen op welke

wijze deze verdragsbepaling door de bestreden beslissingen zou zijn geschonden. Verzoekende partijen

beperken zich in hun betoog tot een loutere verwijzing naar voormeld artikel. Dit onderdeel van het

middel is derhalve niet ontvankelijk.

2.2.3. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de

vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig

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

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partijen de motieven van de bestreden beslissingen volledig kennen. Zij maken verder niet

duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke

gegevens de door hen bestreden beslissingen zijn genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat

verzoekende partijen in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

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

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

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

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

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

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

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.5. De Raad stelt vooreerst vast dat verzoekende partijen niet de minste poging ondernemen om in

concreto ook maar één van de door verwerende partij gedane vaststellingen die hebben geleid tot de

conclusie dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan het door hen voorgehouden asielrelaas, te

weerleggen dan wel te verklaren. De desbetreffende vaststellingen door verwerende partij aangaande

wezenlijke elementen van het voorgehouden asielrelaas, waaronder verschillende tegenstrijdigheden,

desinteresse in hoofde van verzoekende partijen aangaande hun problemen en vage verklaringen,

blijven dan ook onverminderd overeind en verhinderen terecht enig geloof te hechten aan dit relaas.

2.2.6. Daar waar verzoekende partijen benadrukken dat eerste verzoekende partij soenniet is en dat zij

een gemengd soennitisch-sjiitisch huwelijk zijn aangegaan, waarbij zij in hun verzoekschrift verwijzen

naar informatie waaruit het verhoogd risico voor soennieten in Bagdad blijkt, bemerkt de Raad evenwel

dat, hoewel verzoekende partijen, gelet op de informatie die zij bijbrengen en de informatie

desbetreffend in de door verwerende partij bij haar nota met opmerkingen gevoegde “COI Focus”

betreffende “Irak: De veiligheidssituatie in Bagdad” van 23 juni 2016 (zie p. 17), kunnen worden

bijgetreden dat soennieten aldaar een verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden van bepaalde

feiten, zij niet aantonen en uit voormelde COI focus van 23 juni 2016 evenmin blijkt dat dit risico dermate

hoog zou zijn dat eerste verzoekende partij, louter ingevolge het gegeven dat zij soenniet is en

ingevolge een aanwezigheid in Bagdad, zou dreigen te worden vervolgd of geviseerd. Dit geldt des te
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meer nu aan het door verzoekende partijen voorgehouden asielrelaas – zij houden voor in Irak

problemen te hebben gekend met de familie van tweede verzoekende partij omwille van het feit dat

eerste verzoekende partij soenniet is – geen enkel geloof kan worden gehecht. De Raad wijst er nog op

dat de loutere verwijzing naar risicoprofielen niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende partijen in

hun land van herkomst werkelijk worden bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in

concreto te worden aangetoond, waar zij geenszins in slagen daar ze de door hen voorgehouden

problemen omwille van het feit dat eerste verzoekende partij soenniet is/hun gemengd soennitisch-

sjiitisch huwelijk geenszins aannemelijk hebben gemaakt.

2.2.7. Verder wijst de Raad erop dat voor de toepassing van artikel 48/6 van de vreemdelingenwet,

waarbij de commissaris-generaal toch het voorgehouden asielrelaas bij ontstentenis van stukken

geloofwaardig kan achten, dient te worden voldaan aan vijf cumulatieve voorwaarden. Artikel 48/6,

tweede lid, e) van de vreemdelingenwet bepaalt als laatste voorwaarde dat vast dient te staan dat “de

asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd”. Zoals supra werd toegelicht,

oordeelt de Raad dat het asielrelaas van verzoekende partijen als volstrekt ongeloofwaardig moet

worden beschouwd. De Raad stelt vast dat geenszins aan de voorwaarden is voldaan om toepassing te

maken van artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

2.2.8. Waar verzoekende partijen nog de schending aanhalen van artikel 48/7 van de

vreemdelingenwet, dient te worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat een

asielzoeker reeds werd vervolgd of ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks bedreigd is

met dergelijke vervolging of met dergelijke schade, een duidelijke aanwijzing vormt voor een gegronde

vrees voor vervolging/een reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede redenen zijn om

aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. De Raad wijst er

evenwel op dat verzoekende partijen geenszins aannemelijk maken dat zij reeds werden vervolgd in de

zin van 48/7 van de vreemdelingenwet. Verzoekende partijen kunnen zich dan ook niet dienstig op de

schending van voormeld artikel beroepen.

2.2.9. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partijen

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan hen de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.10. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissingen heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partijen, waarop zij zich

eveneens beroepen teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partijen dan ook niet langer kunnen steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

2.2.11. Waar verzoekende partijen aanvoeren dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden,

benadrukt de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om

zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit

de bestreden beslissingen en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partijen

neergelegde documenten (administratief dossier, stuk 17), en dat verzoekende partijen tijdens hun

gehoren op het Commissariaat-generaal d.d. 2 december 2015 en 12 april 2016 de kans kregen om hun

asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp

van een tolk Arabisch en bijgestaan door hun advocaat. De commissaris-generaal heeft de

asielaanvragen van verzoekende partijen op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing

genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr.

169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.12. Uit wat voorafgaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij door de Raad geen manifeste

beoordelingsfout kan worden ontwaard.

2.2.13. Het middel, in zover het betrekking heeft op de beoordeling van de vluchtelingenstatus en de

beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van artikel 48/4, § 2, a en b van de

vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partijen geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengen die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden
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beslissingen zijn gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en

overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partijen noch een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4, § 2, a en b van deze wet worden aangenomen.

2.2.14. De Raad stelt vast dat verwerende partij in het kader van de beoordeling van de subsidiaire

beschermingsstatus met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet in de bestreden

beslissingen verwijst naar de “COI Focus” betreffende “Irak: De actuele veiligheidssituatie in Bagdad”

van 31 maart 2016, stellende dat deze informatie werd toegevoegd aan het administratief dossier van

verzoekende partijen. De informatie waarnaar verwerende partij in haar motivering verwijst en waaruit

de actuele algemene veiligheidssituatie in Bagdad zou dienen te blijken, ontbreekt evenwel in het

administratief dossier. De Raad stelt enerzijds vast dat verwerende partij bij haar nota met opmerkingen

in verband met de veiligheidssituatie in Bagdad de “COI Focus” betreffende “Irak: De veiligheidssituatie

in Bagdad” van 23 juni 2016 voegt. Echter dient anderzijds te worden vastgesteld dat verwerende partij

in haar aanvullende nota van 5 oktober 2016 verwijst naar de “COI Focus” betreffende “Irak: De

veiligheidssituatie in Bagdad, ontwikkelingen van 1 juni tot 12 augustus 2016” van 12 augustus 2016,

waaruit zou moeten blijken dat sinds de ontwikkelingen in de periode juni-augustus 2016 de aard en het

patroon van geweld in Bagdad niet fundamenteel gewijzigd is, die evenwel wederom ontbreekt. De

Raad bevindt zich aldus niet in de mogelijkheid, middels de devolutieve werking van het beroep, om de

nood aan internationale bescherming als voorzien in artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet te

beoordelen. Het ontbreekt de Raad aan wezenlijke elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1,

tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen.

De bestreden beslissingen dienen, voor wat betreft het luik inzake artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet, derhalve in overeenstemming met artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de

vreemdelingenwet te worden vernietigd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van artikel 48/4, § 2, a en b van de

vreemdelingenwet wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De beslissingen van 2 juni 2016 worden vernietigd voor zover zij de verzoekende partijen de subsidiaire

beschermingsstatus weigeren met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet.

Artikel 4

De zaken worden voor wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van artikel 48/4, §

2, c van de vreemdelingenwet teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig januari tweeduizend

zeventien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


