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nr. 181 379 van 27 januari 2017

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 IVde KAMER,

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

ingediend tegen de beslissing 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 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 luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen heeft u de Iraakse nationaliteit en bent u op (…) geboren in Bagdad, Irak. U

bent een soennitische moslim van Arabische origine. U groeide op in de wijk Ma’alf samen met uw

vader A. (…), M. S. F. (…) (o.v. (…)) uw moeder A. (…), I. A. A. (…) (o.v. (…)), uw broer A. (…), F. M. S.

(…) (o.v. (…)) en uw broer L. (…). In 2006 werd uw vader bedreigd in zijn winkel in Sheikh Omar. U

weet niet precies waarom. U dacht dat het te maken had met zijn religie. Uw vader legde zijn werk neer

en ging aan de slag als taxichauffeur. De relatie tussen uw vader en de familie van uw moeder

verslechterde in 2006. A. (…), de broer van uw moeder begon opmerkingen te geven over het feit dat

uw vader soenniet was. Hij was er van overtuigd dat uw ouders moesten scheiden. Uw vader wilde niet

meer dat uw moeder bij uw oom op bezoek ging. In april 2011 ontvoerde uw oom uw moeder. U en uw
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broers gingen de volgende dag terug naar school. 's Avonds werd er op de deur geklopt. Jullie deden

niet open. Toen uw vader thuis kwam vertelden uw buren dat de mensen van ‘Sayed’ achter jullie

gevraagd hadden. U, uw broers en vader verhuisden naar uw oom D. (…) in de wijk el Shohada. Uw

vader sprak stiekem af met uw moeder bij haar zus. Uw vader vertrok eind 2012 naar Baquba. In 2013

is uw moeder ontsnapt van bij haar broer en is samen met uw vader en uw broer naar Baquba gevlucht.

U studeerde in juni 2015 af als biologe.

Op 22 september 2015 ging u naar Baquba. Op 25 september 2015 verliet u samen met uw ouders, uw

zus en uw broer Baquba. Jullie reisden via Erbil, Dohuk en Zakho naar Turkije.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u een origineel nationaliteitsbewijs, een originele identiteitskaart

neer.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u in Irak daadwerkelijk een

gegronde vrees voor vervolging in de in zin van de Vluchtelingenconventie dient te koesteren of dat u er

een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Uit uw verklaringen blijkt immers dat u geen concrete problemen gekend heeft in Irak. U haalt een vrees

aan ten aanzien van uw oom. Uw oom was immers gekant tegen het huwelijk van uw ouders daar uw

moeder sjiitische moslima is en uw vader soenniet. U kan echter niet aannemelijk maken dat er in uw

hoofde sprake is van een gegronde vrees voor vervolging. Uit uw verklaringen blijkt dat de relatie tussen

uw vader en de familie van uw moeder sinds 2006 verslechterde (CGVS C. (…) p.7). U heeft persoonlijk

geen problemen gehad met uw oom (CGVS C. (…) p.6). Uw oom schold uw vader uit, maar tegen u

persoonlijk werd er niets gedaan (CGVS C. (…) p.6). Nadat uw moeder verplicht werd bij haar broer te

gaan wonen, ging u bij uw oom in de wijk Shohada wonen (CGVS C. (…) p.4). U was bezig met uw

studies en bleef daarom in Bagdad. Ook in 2013, toen uw ouders naar Baquba verhuisden, bleef u in

Bagdad wonen. U heeft in heel die periode nooit een probleem gehad met uw oom, met de familie van

uw oom of met iemand anders (CGVS C. (…) p.10, F. (…) p.16). U heeft voorts geen concrete

problemen gekend die kunnen worden beschouwd als vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie omwille van het feit dat u soennitische bent (CGVS C. (…) p. 6, 10). U vreest dat

er een nieuwe sektarisch conflict gaat uitbreken in Irak. Dit zijn echter vermoedens en niet op concrete

feiten gebaseerd. Uw verklaringen zijn dan ook niet van die aard dat er geconcludeerd kan worden dat u

in Irak daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dient

te koesteren of dat u er een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.

Wat betreft het profiel dat uw oom wordt toegedicht kan er bovendien worden opgemerkt dat u en uw

broer dit niet aannemelijk kunnen maken. Integendeel, F. (…) verklaarde dat uw oom actief was bij de

Dawaa partij en bij de milities en dat hij daarom veel macht heeft. Zijn verklaringen over uw oom zijn

echter vaag, onjuist en weinig gedetailleerd. Zo zou uw oom zich sinds 2006 aangesloten hebben bij de

Dawaa partij samen met zijn zonen. F. (…) wist niet wat hij precies deed. Hij had geen informatie over

de taken en functies die uw oom en neven vervulden. Ondanks deze minimale kennis was hij er echter

wel absoluut van overtuigd dat ze bij de Dawaa partij waren. Ze waren niet alleen actief bij de Dawaa

partij maar ook aangesloten bij de milities, zo staat te lezen in zijn verklaringen (CGVS F. (…) p.11).

Volgens F. (…) zouden ze zowel bij de Dawaa partij, bij Jeish el Mehdi als bij Asaeb Ahl el Haqq actief

zijn. Gezien de onderliggende relatie tussen bovengenoemde milities is het niet aannemelijk dat uw oom

en neven bij alle drie de milities actief waren (zie infomap). U was dan weer de mening toegedaan dat

uw oom tot de Badr militie zou behoren (CGVS C. (…) p.8). Uw broer zou van uw vader vernomen heb

dat de schoonfamilie functies bekleedde bij de Dawa partij en de milities. hij heeft echter nagelaten hier

meer informatie over te vragen. Hij was van mening dat hij deze toch niet zou krijgen. F. (…) was

immers student en moest zich concentreren op zijn studies (CGVS F. (…) p.12). Op basis van jullie

verklaringen kan niet aannemelijk gemaakt worden dat uw oom en uw neven effectief functies

bekleedden bij de milities of bij de Dawa partij. Ook de verklaringen van uw vader over dit aspect zijn

niet overtuigend. Zo werd hem in zijn eerste gehoor meermaals gevraagd welke milities er actief waren

in de wijk enben welke milities de Dawa partij ondersteunden. Uw vader kon toen niet van repliek dienen

(CGVS vader I p.18). Uw vader heeft tijdens het eerste gehoor op geen enkel moment melding gemaakt

van de militie Asaeb Ahl el Haqq (AAH) vermeld. In het bijkomende gehoor vertelt uw vader spontaan

over AAH die de Dawa partij zou ondersteunen (CGVS vader II p.11). Dergelijke verklaringen doen

vermoeden dat uw vader deze informatie achteraf ingestudeerd heeft. Het CGVS hecht dan ook geen

geloof aan het feit dat uw oom en neven actief zijn bij Dawaa, Asaeb Ahl el Haqq of Jeish el Mehdi.

Verder is het opmerkelijk dat uw oom niet meer actie ondernomen heeft om uw moeder terug te vinden

na haar vlucht. Uit uw verklaringen blijkt immers dat het huwelijk tussen uw ouders gearrangeerd werd

via de vrouw van uw oom D. (…), eveneens een sjiitische moslim (CGVS F. (…) p.10). Uw broer

beweert dat de vrouw van uw oom D. (…) en uw oom A. (…) elkaar niet kennen. Dit is niet

geloofwaardig. Het huwelijk tussen uw ouders werd immers via die weg gearrangeerd. Daar uw oom A.
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(…) de enige zoon is, is het niet aannemelijk dat hij niet op de hoogte zou zijn van de huwelijksregeling

van uw moeder, zijn zus. Temeer uw moeder zelf verklaarde dat ze laat huwde, namelijk op 28 jarige

leeftijd (CGVS moeder I p. 3). Moest uw oom A. (…) dermate veel belang hechten aan het terugkrijgen

van zijn zus, het verbreken van het huwelijk of het uitschakelen van u en de rest van de familie mag er

redelijkerwijs aangenomen worden dat hij zijn connecties, zowel familiaal als via de milities gebruikt en

via deze weg op zijn minst jullie verblijfplaatsen achterhaald. Uw oom zou geprobeerd hebben om uw

moeder te vinden na haar ontsnapping, maar wist niet waar te zoeken (CGVS F. (…) p.15). Ook dit zijn

met andere woorden holle woorden en niet op concrete feiten gebaseerd. Als uw oom daadwerkelijk zo

machtig was als jullie pretenderen, kan er redelijkerwijs vanuit gegaan worden dat hij jullie opgespoord

zou hebben. Daar er niets in die richting gebeurt is, ondermijnt dit de geloofwaardigheid van jullie

verklaringen.

Bij dit alles dient te worden opgemerkt dat uw ouders A. M. S. F. (…) (O.V. (…)) en A. I. A. A. (…) zich,

net zoals uw broer A. F. M. S. (…) (O.V. (…)) bij hun asielaanvraag baseren op de asielmotieven die

hierboven werden besproken, met name de voorgehouden vervolging door uw oom A. (…) omwille van

het huwelijk van uw ouders. Het CGVS nam in hoofde van uw ouders een beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus daar er geen enkel geloof

kon worden gehecht aan hun asielmotieven. Bovenstaande vaststellingen bevestigen dan ook het

ongeloofwaardig karakter van de asielmotieven die door u, uw broer en uw ouders werden uiteengezet.

Gezien het geheel aan bovenstande vaststellingen kan er geen geloof worden gehecht aan uw

asielrelaas en slaagt u er niet in aannemelijk te maken dat u in Irak daadwerkelijk een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie dient te koesteren of dat u er een reëel risico

zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Bijgevolg kan

de vluchtelingenstatus u niet worden toegekend en komt u evenmin in aanmerking voor de subsidiaire

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

De door u neergelegde documenten veranderen deze appreciatie niet. Ze zijn louter een aanwijzing

voor uw identiteit en herkomst maar doen geen enkele uitspraak over de door u ingeroepen

vluchtmotieven.

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 de 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
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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.

Ter volledigheid dient er te worden opgemerkt dat ook in hoofde van uw broer A. F. M. S. (…) (O.V. (…))

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd genomen.

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
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2.1. In een enig middel voert verzoekende partij 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 het 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 meent verzoekende partij 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

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekende partij 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 partij niet aantoont op welke

wijze deze verdragsbepaling door de bestreden beslissing zou zijn geschonden. Verzoekende partij

beperkt zich in haar 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 partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent. Zij maakt verder niet duidelijk

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

gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan

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

partij in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing 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
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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 partij niet de minste poging onderneemt 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 haar voorgehouden asielrelaas, te

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

wezenlijke elementen van het voorgehouden asielrelaas blijven dan ook onverminderd overeind en

verhinderen terecht enig geloof te hechten aan dit relaas.

2.2.6. Daar waar verzoekende partij benadrukt dat zij soenniet is en in haar verzoekschrift verwijst naar

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

hoewel verzoekende partij, gelet op de informatie die zij bijbrengt en de informatie desbetreffend in de

door verwerende partij bij haar aanvullende nota gevoegde “COI Focus” betreffende “Irak: De

veiligheidssituatie in Bagdad” van 23 juni 2016 (zie p. 17), kan worden bijgetreden dat soennieten aldaar

een verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden van bepaalde feiten, zij niet aantoont en uit

voormelde COI focus van 23 juni 2016 evenmin blijkt dat dit risico dermate hoog zou zijn dat

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 meer nu uit de verklaringen van

verzoekende partij blijkt dat zij geen concrete problemen heeft gekend in Irak (administratief dossier,

stuk 4a, gehoorverslag CGVS d.d. 12/04/2016, p. 10) en aan de beweerde problemen van haar ouders

met de familie van haar moeder omwille van het feit dat haar vader soenniet is – hetgeen de aanleiding

zou hebben gevormd voor het vertrek van verzoekende partij en haar gezinsleden uit Bagdad – geen

enkel geloof kan worden gehecht.

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 partij 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 partij nog de schending aanhaalt 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 partij geenszins aannemelijk maakt dat zij reeds werd vervolgd in de zin van 48/7 van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partij kan 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 partij

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar 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 beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

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

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

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan 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 partij aanvoert 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 beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft
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gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten (administratief dossier, stuk 14), en dat verzoekende partij tijdens haar gehoor

op het Commissariaat-generaal d.d. 12 april 2016 de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig

uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Arabisch en

bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende partij

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 partij geen

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

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partij 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. In het kader van de beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van

artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet uit verzoekende partij in haar verzoekschrift kritiek op de

wijze waarop de informatie in de “COI Focus” betreffende “Irak: De actuele veiligheidssituatie in Bagdad”

van 31 maart 2016 door verwerende partij geïnterpreteerd wordt en betoogt zij verder dat de

veiligheidssituatie sindsdien alleen nog maar verslechterd is. Per aanvullende nota brengt verwerende

partij recentere informatie aangaande de veiligheidssituatie in Bagdad bij, met name de “COI Focus”

betreffende “Irak: De veiligheidssituatie in Bagdad” van 23 juni 2016. De Raad stelt evenwel vast dat

verwerende partij in haar aanvullende nota 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. Deze informatie ontbreekt evenwel en

werd door verwerende partij, in tegenstelling tot wat deze stelt in haar aanvullende nota (“waarvan een

kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier”), niet bijgebracht. 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 beslissing dient, 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 partij geweigerd.

Artikel 2

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

vreemdelingenwet wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De beslissing van 2 juni 2016 wordt vernietigd voor zover zij de verzoekende partij de subsidiaire

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

Artikel 4

De zaak wordt 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


