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nr. 191 367 van 1 september 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 23 december 2016

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

staatlozen van 23 november 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 10 april 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat N.

EL JANATI en van attaché S. DUPONT, 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

U bent een Irakese staatsburger van Arabische origine. U verklaarde een soennitische moslim te zijn,

afkomstig uit Nasiriya, provincie Thi Qar. U behoort tot een bedoeïnenfamilie en u was landbouwer.

Tijdens het eerste gehoor verklaarde u dat u in de tweede helft van september 2015 drie keer ontvoerd

werd en enkele dagen vastgehouden werd door vertegenwoordigers van wat u de partijen noemde. U

verwees hierbij naar Hezbollah, Badr en Ammar al-Hakim (partijleider van de Islamic Supreme Council

of Iraq). Ze wilden u inschakelen in hun organisatie en u voor hen laten werken. U dacht geviseerd te

worden, omdat u arm was. Ze wilden u enkel meer informatie geven indien u toezegde.

U weigerde elke samenwerking. Na de derde ontvoering besloot u Irak te verlaten, omdat u vreesde

vermoord te worden.
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Op 22 februari 2016, na het eerste gehoor, werd een beslissing genomen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus door het CGVS. Op 23 maart

2016 tekende u beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. U

bracht hierbij een nieuw element aan. U legde namelijk een kopie voor van een vluchtelingencertificaat

dat aan u werd uitgereikt door het UNHCR in Damascus op 4 december 2011. Gelet op dit nieuw

element werd voornoemde beslissing ingetrokken en werd een nieuw gehoor georganiseerd om het

nieuwe element te onderzoeken.

Tijdens het tweede gehoor legde u bijkomende verklaringen af. U verklaarde dat u reeds geruime tijd in

een conflict verwikkeld was met de al-Sowayah stam. Deze stam zou u geviseerd hebben omdat u

soenniet bent en omdat u de sheikh bent van uw clan. De al-Sowayah stam bedreigde u, waardoor u

besloot naar Syrië te vluchten. U kon zich niet herinneren wanneer u zich voor het eerst naar Syrië

begaf. U verklaarde dat u eerst een periode zonder paspoort in Syrië verbleef, dat u vervolgens

terugkeerde naar Irak om een paspoort aan te vragen en dan terugkeerde naar Syrië. Na een bepaalde

periode in Syrië diende u een asielaanvraag in bij het UNHCR. Op 4 december 2011 reikte het UNHCR

u een vluchtelingencertificaat uit. Omwille van de oorlogssituatie in Syrië, diende u terug te keren naar

Irak. U kon zich niet herinneren wanneer u teruggekeerd bent naar Irak. Uw probleem in Irak met de al-

Sowayah stam was nog niet opgelost. Leden van deze stam namen uw eigendommen, uw grond en uw

woning af. U wilde uw eigendommen terug. Doordat u protesteerde wilde de al-Sowayah stam van u af

geraken. Vijfenveertig dagen voor uw vertrek werd u ‘s nachts in de woestijn beschoten. Twintig

dagen later werd u opnieuw beschoten. Vijftien dagen later werd u een derde keer beschoten. U kon

telkens ontkomen. Op 23 september 2015 vloog u van Irak naar Istanbul. Van daaruit reisde u via

ondermeer Griekenland en Servië verder tot u op 3 oktober 2015 België bereikte. Op 5 oktober 2015

diende u een asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Ter staving van uw identiteit en/of asielrelaas legde u bij het eerste gehoor volgende documenten voor:

uw origineel paspoort, afgeleverd op 20 september 2010, uw originele identiteitskaart, afgeleverd op 6

maart 2012, uw originele bewonerskaart, een kopie van uw voedselrantsoenkaart, een kopie van uw

nationaliteitsbewijs, afgeleverd op 26 juni 2007, een kopie van uw huwelijksakte, een kopie van de

identiteitskaart van uw echtgenote, afgeleverd op 04 juni 2011 en het nationaliteitsbewijs van uw

echtgenote, afgeleverd op 22 november 2007. Op 23 maart 2016 legde u een kopie voor van een

vluchtelingencertificaat uitgereikt door het UNHCR in Damascus op 4 december 2011.

Uw schoonzoon, (A.-F.J.I.A.) (CGVS ref. 15/28235, OV nr. X), verliet net als u Irak op 23 september

2015, maar u verklaarde niet samen met hem gereisd te hebben. Hij kwam in België aan op 3

oktober 2015 en diende net als u op 5 oktober 2015 een asielaanvraag in bij de DVZ. Ten aanzien van

uw schoonzoon werd op 22 februari 2016 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire bescherming door het CGVS genomen. Op 23 juni 2016 bevestigde de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen deze beslissing (arrest nr. X, ref. RVV X).

B. Motivering

Uit de kopie van het vluchtelingencertificaat uitgereikt door het UNHCR in Damascus op 4 december

2011 die u neerlegde, blijkt dat u in Syrië als vluchteling werd erkend samen met uw echtgenote en

kinderen. De landen waarin UNHCR momenteel overgaat tot de vaststelling van het vluchtelingenstatuut

op grond van zijn mandaat kunnen niet worden beschouwd als een eerste land van asiel in de zin van

artikel 48/5, § 4 van de vreemdelingenwet. UNHCR vervult deze functies immers vaak omdat de Staat

noch de capaciteit heeft om het vaststellen van het statuut uit te voeren, noch de capaciteit heeft om

een doeltreffende bescherming te verzekeren. Bijgevolg zal uw asielaanvraag beoordeeld worden ten

aanzien van uw land van herkomst, namelijk Irak.

Hierbij dient benadrukt te worden dat het gegeven dat u erkend werd als vluchteling door het UNHCR

niet inhoudt dat het CGVS u ipso facto en zonder enig individueel onderzoek op zijn beurt moet

erkennen. Het CGVS moet elke asielaanvraag immers op individuele basis onderzoeken, en dient hierbij

rekening te houden met de persoon van de asielzoeker, de specifieke gegevens van het dossier en de

feitelijke situatie in het land van herkomst op het ogenblik van het nemen van de beslissing aangaande

de aanvraag. Uit uw verklaringen bleek overigens dat u een aanvraag bij het UNHCR indiende ook op

basis van financiële overwegingen. U zei dat u een groot gezin hebt, dat u in de landbouw werkte, maar

dat het niet genoeg was, zodat u en uw gezin een aanvraag indienen bij het UNHCR (CGVS

gehoorverslag 17 mei 2016, hierna CGVS2, pg 5).

Het feit dat u de vluchtelingenstatus werd toegekend door het UNHCR houdt bovendien geenszins in

dat het CGVS verplicht is om u deze beschermingsstatus automatisch toe te kennen. Er bestaat

namelijk een procedure voor de bevestiging van de vluchtelingenstatus die wordt geregeld door artikel

93 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 en die het CGVS de mogelijkheid laat de status te

bevestigen of niet te bevestigen (artikel 49 §1 6° in samenlezing met artikel 57/6 3° van de

Vreemdelingenwet). U heeft evenwel een aanvraag om erkenning van de vluchtelingenstatus of de
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toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus ingediend. Uit artikel 49/3 van de vreemdelingenwet

volgt dat een asielaanvraag steeds ambtshalve bij voorrang wordt onderzocht in het kader van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4. Indien

dit onderzoek een ander resultaat oplevert dan het onderzoek van UNHCR, dan is dit in casu het gevolg

van uw keuze een asielaanvraag in te dienen op Belgische bodem. Doordat u een asielaanvraag heeft

ingediend in België, is het CGVS immers bevoegd om de redenen die u ertoe hebben aangezet om Irak

te verlaten opnieuw te onderzoeken. De Commissaris-generaal moet tijdens dit onderzoek zijn oordeel

steeds steunen op de feitelijke situatie, zoals deze zich voordoet in het land van oorsprong op het

ogenblik van zijn beslissing. Dit vloeit voort uit de definitie van vluchteling zoals geformuleerd in artikel 1

van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, waarin het criterium “gegronde vrees voor vervolging” het

wezenlijke is. Determinerend bij het onderzoek van dit criterium is de vraag of de asielzoeker op heden

een toevluchtsoord nodig heeft, omdat hij vervolgd wordt of voor een te verwachten risico van vervolging

in zijn land van nationaliteit. Een asielzoeker moet derhalve steeds aantonen dat zijn vrees actueel is.

Om die reden is de vaststelling dat u op 4 december 2011 erkend werd door UNHCR, geen

voldoende bewijs van een actuele gegronde vrees voor vervolging. De vrees dient immers ook steeds te

worden getoetst aan objectieve vaststellingen en u dient in dit verband deze vrees in concreto

aannemelijk te maken.

U verklaarde dat u Irak verlaten hebt, omdat u vreest vermoord te worden door verschillende sjiitische

organisaties (milities en politieke partijen) en de al-Sowayah stam. Na grondig onderzoek van uw

vluchtrelaas, dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent uw actuele 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.

Uw verklaringen over de drie ontvoeringen die u meemaakte in de loop van september 2015 konden

niet overtuigen. U kon de ontvoeringen moeilijk plaatsen in de tijd, en kon enkel zeggen dat alle drie de

ontvoeringen plaatsvonden vanaf het midden van de maand september, namelijk vanaf 15 september

2015 (CGVS gehoorverslag 21 december 2015, hierna CGVS1, pg 21 en pg 18). U kende de datum van

de eerste ontvoering niet (CGVS1 pg 18), ook de datum van de tweede ontvoering moest u schuldig

blijven (CGVS1 pg 20). Toen u ook nog naar de datum van de derde ontvoering gevraagd werd, zei u

nogmaals dat alle drie de ontvoeringen plaatsvonden vanaf het midden van de maand, maar u kon

opnieuw geen datum noemen (CGVS1 pg 21). Nochtans slaagde u er bij het bespreken van uw reisweg

vlot in om de exacte datum te noemen waarop u Irak verlaten had, alsook de exacte datum waarop u in

België was aangekomen. Het is dan ook bevreemdend dat u de drie ontvoeringen, alle drie zeer recente

gebeurtenissen die bovendien de directe aanleiding voor uw vertrek vormden, niet wat

nauwkeuriger kon plaatsen in de tijd. Bovendien blijkt dat de drie ontvoeringen en verschillende

vasthoudingen zoals u die beschreef, niet allemaal konden plaatsvinden binnen het tijdsbestek dat u

opgaf. U verklaarde dat u de eerste keer vier dagen werd vastgehouden, daarna werd u vrijgelaten.

Vervolgens werd u na vijf dagen opnieuw op dezelfde manier ontvoerd, en ditmaal werd u terug vier

dagen vastgehouden en vervolgens terug vrijgelaten. Na twee dagen vrijheid, werd u opnieuw ontvoerd

en vastgehouden gedurende twee dagen. U verklaarde dat u na de laatste ontvoering nog een dag in

Irak gebleven bent (CGVS1 pg 22). U gaf verschillende versies tijdens uw eerste gehoor voor de duur

van de vasthouding en het aantal dagen dat tussen de verschillende ontvoeringen zat. Zo had u het de

ene keer over vijf dagen vasthouding bij de tweede ontvoering (CGVS1 pg 6), de andere keer over

vier dagen (CGVS1 pg 20). U zei ook eerst dat de tweede ontvoering plaatsvond vijf dagen na uw

vrijlating uit de eerste vasthouding (CGVS1 pg 17), daarna had u het dan weer over drie of vier dagen

later (CGVS1 pg 18). Rekening houdend met de duur van deze opeenvolgende gebeurtenissen zouden

de drie ontvoeringen, vasthoudingen en de dagen ertussen in totaal ongeveer achttien dagen geduurd

hebben. U verklaarde echter dat u op 23 september 2015 Irak verlaten hebt, dus slechts negen dagen

na het midden van de maand september, namelijk 15 september, wanneer volgens u de problemen

begonnen. Dit is toch een aanzienlijk verschil, dat ernstige vragen doet rijzen over de geloofwaardigheid

van uw verklaringen. Het feit dat uw verklaringen niet consistent waren over het aantal dagen

vasthoudingen en de periode tussen de verschillende ontvoeringen doet eveneens twijfels rijzen. Het

feit dat u verklaarde analfabeet te zijn rechtvaardigt uw inconsistentie niet. Uit niets blijkt dat u omwille

van uw analfabetisme niet in staat zou kunnen zijn om op een consistente wijze te praten over de duur

en situering in de tijd van zaken die u net voor uw vertrek meemaakte (zie ook infra).

Uw geloofwaardigheid werd verder ondermijnd doordat u niet kon duiden wie uw ontvoerders waren en

wat zij van u wilden. Uw verklaringen over de ontvoerders waren enkel gebaseerd op vermoedens. U

verwees telkens naar de partijen, maar kon niet zeggen over welke groepering het concreet ging

(CGVS1 pg 18).

U vermoedde dat uw ontvoerders behoorden tot Hizbollah, Badr of de partij van Ammar al-Hakim, omdat

iedereen over deze partijen sprak en u zei dat het deze mensen zijn die Irak kapot gemaakt hebben

(CGVS1 pg 19). U hoorde van andere landbouwers dat u moest oppassen voor de partijen, dat ze
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misbruik van u zouden maken omdat u arm was en dat u daarom voorzichtig was (CGVS1 pg 19). Ook

meende u dat het niet anders kon dan dat het deze partijen waren die u ontvoerd hadden, want als het

de overheid zou zijn dan zou u naar de gevangenis en de rechter gestuurd zijn (CGVS1 pg 19). U

verklaarde dat u hen vroeg wie zij waren, maar dit zij dit niet wilden zeggen vooraleer u volledig akkoord

ging met wat ze u vroegen. Ze eisten van u dat u voor hen zou werken. U kon echter ook niet

zeggen wat uw opdracht dan ging zijn (CGVS1 pg 19). Ook dit zouden ze pas willen zeggen nadat u

volledig akkoord ging (CGVS1 pg 19). Het is weinig plausibel dat ze u tot drie maal toe zouden

ontvoeren, omdat ze u kennelijk per se wilden inschakelen in hun organisatie, maar u toch niets zouden

vertellen over hun organisatie en over de aard van het werk dat u voor hen moest doen. Het is

bovendien weinig plausibel dat dergelijke groeperingen een man van uw leeftijd, die enkel werkervaring

als landbouwer heeft, onder dwang zouden willen rekruteren. Uit informatie waar het CGVS over

beschikt en die toegevoegd werd aan uw administratief dossier blijkt immers dat sjiitische milities zoals

Kata’ib Hizbollah en Badr over voldoende gemotiveerde vrijwilligers beschikken. Na de fatwa

uitgevaardigd door Ayatollah al-Sistani in juni 2014 vervoegden vele duizenden Irakezen vrijwillig

sjiitische milities en zogenaamde Popular Mobilization Units, waardoor er bij deze organisaties geen

nood is aan gedwongen rekrutering.

Voorts was het opvallend dat u bij de drie ontvoeringen telkens gewoon thuis was, terwijl u eerder

tijdens het eerste gehoor verklaard had dat u meestal in de woestijn zat om te werken en dat u maar om

de vijftien dagen naar huis kwam (CGVS1, pg 12 en 13). Er zou toch van u mogen verwacht worden in

zo’n situatie dat u zich om risico’s te vermijden buiten de stad zou begeven. Zeker omdat u zelf tijdens

het gehoor aangaf dat het veiliger voor u was om in de woestijn te verblijven (CGVS1, pg 13) en dat u

wist dat u diende op te letten voor de partijen (CGVS1, pg 19). Hiernaar gevraagd zei u dat u moe was,

dat het warm weer was toen bij de schapen en dat u bij de familie wou blijven in plaats van voor de

schapen te zorgen (CGVS1, pg 20). Het is weinig aannemelijk dat u om dergelijke reden zo’n risico zou

lopen. Ten slotte blijkt dat u bij de DVZ verklaarde dat u geviseerd werd omdat u soenniet bent. Tijdens

het gehoor op het CGVS noemde u dat niet als reden voor de ontvoeringen en toen u hiermee

geconfronteerd werd, bleef u erbij dat u geviseerd werd omdat u arm was en dat er geen andere reden

was (CGVS1, pg 22). Deze bevinding doet verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

U bleek ook geenszins op de hoogte te zijn van de vluchtmotieven van uw schoonzoon, (A-F.Y.I.A.). U

zei dat u hem niet gevraagd had wat de reden was dat hij Irak verliet (CGVS1, pg 17). Toen u er op

gewezen werd dat het toch vreemd is dat u niet geïnteresseerd was in zijn situatie, gezien het hier toch

gaat om de echtgenoot van uw dochter, zei u enkel dat u mensen geen vragen stelt over deze zaken

(CGVS1, pg 17). Een dergelijk opvallend gebrek aan interesse in de vluchtmotieven van uw

schoonzoon, ondermijnt eveneens uw algehele geloofwaardigheid.

Tijdens het tweede gehoor bleef u vasthouden aan uw vluchtrelaas, ondanks het gegeven dat u er bij

het begin van het gehoor nadrukkelijk op gewezen werd dat uw verklaringen tijdens het eerste gehoor

ongeloofwaardig werden bevonden, dat u een nieuwe oproeping kreeg omdat u een nieuw element

aanbracht tijdens de beroepsprocedure (vluchtelingencertificaat UNHCR) en dat het nu aan u was om

tijdens het tweede gehoor wel eerlijk te zijn (CGVS2, pg 2). U ontkende dat u informatie over uw verblijf

in Syrië had achtergehouden tijdens het eerste gehoor (CGVS2, pg 2). U stelde daarbij dat u naar Syrië

trok, omdat u problemen had met de partijen, terwijl u tijdens het eerste gehoor verklaard had dat u naar

Syrië ging om te werken en dat u enkel reisde voor werk (CGVS1, pg 10). U vermeldde tijdens het

eerste gehoor op geen enkel ogenblik dat uw problemen al voor uw vertrek naar Syrië zouden

begonnen zijn. Vervolgens stelde u dan dat u alles gezegd had tijdens het eerste gehoor en dat u zei

dat u naar Syrië ging, omwille van de partijen (CGVS2, pg 2 en 3). U stelde dat eventuele fouten en

hiaten veroorzaakt werden door zaken die niet genoteerd werden en als fout gezien werden, waar u

geen weet van had omdat u niet kunt lezen en schrijven. Dit betreft een loutere blote bewering die u op

geen enkel wijze onderbouwde. Het verzoekschrift voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

maakte ook geen melding van zaken die tijdens het eerste gehoor zouden gezegd geweest zijn, maar

niet in het gehoorverslag zouden opgenomen geweest zijn. Indien er cruciale gegevens niet getolkt

en/of genoteerd geweest zouden zijn, wat erg onwaarschijnlijk lijkt gezien het uitgebreide gehoorverslag

en het feit dat de tolk ertoe gebonden is alles letterlijk te vertalen en de dossierbehandelaar ertoe

gebonden is alles wat gezegd wordt te noteren in het verslag, mag toch verwacht worden dat dit

aangekaart zou worden in het kader van de beroepsprocedure waarbij u rechtsbijstand geniet en u

dus niet zelf hoeft in te staan voor het lezen van de beslissing en het gehoorverslag. U bracht derhalve

geen geldige reden aan voor het achterhouden van belangrijke informatie tijdens het eerste gehoor.

Het feit dat u bleef vasthouden aan uw ongeloofwaardige verklaringen, u herhaalde nog meerdere keren

dat u drie maal ontvoerd werd door de partijen gedurende enkele dagen (CGVS2, pg 2, 3, 5) en stelde

dat u niets toe te voegen had en alles gezegd had (CGVS2, pg 3, 4 en 6), wijst op een gebrek aan

medewerking aan het onderzoek van uw asielaanvraag. Tijdens het tweede gehoor werd u meermaals
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de kans geboden om te vertellen wat de aanleiding van uw vertrek uit Irak was, maar u bleef bij uw

voorgaande verklaringen, ook na overleg met uw advocate (CGVS2, pg 4, 6 en 7). Nadat uw advocate

meldde dat er bepaalde zaken waren die u niet gezegd had en dat het voor u moeilijk was om erover te

vertellen, werd er nogmaals uitvoerig uitgelegd dat de asielprocedure vertrouwelijk is en dat het CGVS u

aanraadde om ook over zaken te spreken die moeilijk liggen voor u. Uiteindelijk zei u dan dat er zaken

verborgen waren, die u niet kon vertellen, omdat u schrik had dat het verspreid zou raken (CGVS2, pg

8). U verklaarde dat u al geruime tijd een conflict had met de al Sowayah stam. U zei dat u schrik had en

dat het eng was het conflict met de stammen en moeilijk en voegde toe dat niet enkel de partijen u

zoeken, maar ook de stammen (CGVS2, pg 8). U stelde dat het zwaar is voor u en dat het erg moeilijk is

om je bezittingen kwijt te geraken en er niets te kunnen aan doen (CGVS2, pg 10). Het lijkt evenwel

zeer merkwaardig dat u de problemen met de partijen onmiddellijk bij het indienen van uw asielaanvraag

aanhaalde en deze partijen ook benoemde, namelijk Hezbollah, Badr en Ammar al-Hakim, terwijl u

schrik zou gehad hebben om iets te zeggen over de stammen. U vertelde ook nog dat de stammen tot

de partijen behoren (CGVS2, pg 8), waardoor het weinig steek houdt dat u dan wel over de partijen

durfde te vertellen, maar niet over de stammen. Een conflict met een andere stam over eigendommen,

lijkt ook geen bijzonder intieme situatie te zijn, die dermate veel gêne met zich meebrengt, dat u er

gedurende lange tijd niet durfde over te spreken. U werd bovendien van bij het begin gewezen op de

vertrouwelijkheid van de asielprocedure. Uw uitleg voor het achterhouden van deze informatie, kon dan

ook geenszins overtuigen en tastte uw algehele geloofwaardigheid nog verder aan. Het lijkt er dan

ook ten zeerste op dat u deze nieuwe elementen toevoegde louter vanuit opportunistische

overwegingen, nadat u begrepen had dat het CGVS geen geloof hechtte aan uw verklaringen over uw

problemen met de partijen.

Uw bijkomende verklaringen over uw problemen met de al-Sowayah stam, die u zou willen vermoorden

en daartoe reeds concrete pogingen zou ondernomen hebben, waren niet aannemelijk. Zo stelde u dat

de stam drie pogingen deed om u te doden, net voor uw vertrek in Irak. Ze zouden u vijfenveertig dagen

voordat u naar België kwam beschoten hebben in de woestijn om twee uur ‘s nachts. U verdedigde

zichzelf en kon ontkomen (CGVS2, pg 10). Twintig dagen later zou u opnieuw beschoten geweest zijn

en vijftien dagen daarna, zou er dan een derde schietincident plaatsgevonden hebben (CGVS2, pg 10).

U voegde eraan toe dat u veranderde van plaats naar plaats (CGVS2, pg 10). Het komt weinig

geloofwaardig over dat u ineens tot op de dag kon zeggen wanneer u beschoten werd, terwijl u voordien

tijdens het tweede gehoor geen vragen wilde beantwoorden over de situering in de tijd van uw verblijf in

Syrië. U bleef uiterst vaag over het moment dat u voor het eerst naar Syrië trok en kon zelfs bij

benadering niet zeggen wanneer u dan teruggekeerd was naar Irak (CGVS2, pg 3 en 4). U zei dat u de

maanden en de dagen niet kende, en stelde dat u na uw vertrek uit Syrië nog meerdere maanden in

Irak verbleef en dat het ‘misschien wel jaren waren’ (CGVS2, pg 3). U vroeg dan om geen vragen te

stellen over de jaren en ter illustratie van uw onvermogen om data te onthouden vroeg u welk jaar het

nu was en welke datum het nu was (CGVS2, pg 4). Het contrast met uw verklaring over de situering in

de tijd van de schietincidenten, was dermate groot, dat dit in ernstige mate afbreuk doet aan uw

geloofwaardigheid. Het CGVS stelt dan ook vast dat u zowel tijdens het eerste gehoor als tijdens het

tweede gehoor bijzonder inconsistent was op het vlak van uw vermogen of onvermogen om zaken in de

tijd te situeren.

Het roept ook vragen op dat u nadat u drie moordpogingen ‘s nachts in de woestijn zou overleefd

hebben, de daaropvolgende periode gewoon thuis zou blijven. Een simpele berekening van de door u

opgegeven chronologie van de gebeurtenissen, impliceert immers dat de laatste beschieting ongeveer

halverwege september zou moeten plaatsgevonden hebben. U situeerde de eerste beschieting

vijfenveertig dagen voor uw vertrek (23 september 2015), wat neerkomt op ongeveer 9 augustus 2015,

de tweede beschieting twintig dagen later zou dan rond negentwintig augustus gebeurd zijn en de derde

vijftien dagen daarna, dus rond dertien september. In het kader van uw verklaringen over de

ontvoeringen door de partijen werd reeds vastgesteld dat het merkwaardig leek dat u telkens thuis was

en dat uw verklaringen daaromtrent niet overtuigend waren (zie supra).

Ten slotte waren uw verklaringen over uw verblijf in Irak nadat u terugkeerde uit Syrië bijzonder vaag,

zodat er grote twijfels gerezen zijn bij uw oprechtheid over uw recente regio van herkomst. Zoals

hierboven reeds vermeld werd, kon u zelfs bij benadering niet aangeven hoe lang u terug in de regio

van Nasseriya gewoond hebt na uw terugkeer uit Syrië. Uw kennis over de positie van de soennitische

gemeenschap in de regio was bijzonder pover.

Nochtans verklaarde u tijdens het tweede gehoor dat u geviseerd werd door de al-Sowayah stam,

omdat u soenniet bent, omdat u als enige van uw stam opkomt voor jullie rechten en spreekt over het

eigendomsconflict en omdat u een belangrijke positie bekleedde. U stelde dat u de sheikh bent van de

clan al-Hussein, die behoort tot de al-Fadli stam (CGVS2, pg 11). U gaf aan dat u niet wilde zeggen dat

u de sheikh bent en dat u gedwongen werd dat te zeggen door de vraagstelling tijdens het gehoor
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(CGVS2, pg 10). Uw verklaring voor het verbergen van deze informatie tijdens het eerste gehoor en

gedurende lange tijd tijdens het tweede gehoor, riep alweer grote twijfels op over uw algehele

oprechtheid. Uw uitleg was dat u niet wilde dat iemand het te weten zou komen en dat u dacht ‘dat het

misschien zonder zou lukken, zonder dat ik dat hoefde te zeggen’ (CGVS2, pg 10). Uw toevoeging dat u

sheikh zou geweest zijn van een soennitische clan van zo’n vijf- à zeshonderd personen, maakte het

des te frappanter dat uw kennis over de actuele situatie van de soennitische burgers opvallend

gebrekkig was. Van een sheikh, ook al zou hij analfabeet zijn, op een zekere leeftijd zijn en van een

bedoeïnenfamilie afkomstig zijn, mag toch verwacht worden dat hij beter op de hoogte zou zijn. Het feit

dat u verklaarde analfabeet te zijn, impliceert immers niet dat uw verstandelijke vermogens hierdoor

aangetast zijn en dat uw analfabetisme u in het onvermogen stelt om kennis te hebben over en inzicht te

hebben in uw directe omgeving en de zaken die van groot belang zijn voor de leefwereld van een

soennitische sheikh in een overwegend sjiitische provincie. U kon deze kennis opdoen in uw

dagdagelijks leven en diende daartoe geen geschreven bronnen te raadplegen of complexe gegevens

te verwerken en te interpreteren. Toen u vragen gesteld werden over de soennitische gemeenschap

in Nasiriya bleef u zowel tijdens het eerste als het tweede gehoor zeer vaag. U vertelde dat soennieten

slachtoffers zijn van de partijen, maar kon hier geen concreet voorbeeld van geven (CGVS pg 14). U

wees erop dat u meestal in de woestijn zat en dat u weinig contact had (CGVS pg 15), wat strijdig is met

uw bewering dat u sheikh was van uw clan en moest bemiddelen bij conflicten (CGVS2, pg 12) en uw

verklaring dat u geregeld naar de stad kwam om uw familie te bezoeken en bijvoorbeeld boodschappen

deed in de stad (CGVS pg 18) en uw verklaring dat u met andere landbouwers sprak over de problemen

die er waren met de verschillende partijen die u noemde (CGVS pg 19), zodat van u redelijkerwijs

verwacht mag worden dat u toch meer op de hoogte zou zijn van de huidige positie en problemen van

de soennitische minderheid in Nasiriya, Thi Qar. U schatte het aantal soennieten die nog in de provincie

gebleven zijn verkeerd in, en sprak over zo’n 30 procent soennieten (CGVS pg 14), terwijl uit informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt dat de overgrote meerderheid van de inwoners van Thi Qar sjiieten

zijn en dat het aantal soennieten er verwaarloosbaar klein is. Tijdens het tweede gehoor verklaarde

u dan weer dat drie vierde van de inwoners van Nasseriya soennieten zijn en dat er veel soennieten zijn

(CGVS2, pg 12). Erop gewezen dat uit de COI waarover het CGVS beschikt en die toegevoegd werd

aan uw dossier blijkt dat de provincie waar u vandaan komt hoofdzakelijk sjiitische is en er weinig

soennieten zijn, bleef u erbij dat het er veel zijn (CGVS2, pg 12). Toen u geconfronteerd werd met uw

voorgaande verklaring dat er zo’n dertig procent soennieten zijn, zei u dat die dertig procent ging over

mensen die zich vertonen als soennieten en dat de overigen niet over zichzelf zeggen dat ze soennieten

zijn (CGVS2, pg 12). U voegde dan toe dat u de informatie van het CGVS niet geloofde en dat er een

vierde soennieten zijn (CGVS2, pg 13). Het is bevreemdend dat u zich zo weinig bewust zou zijn van

het feit dat u tot zo’n kleine minderheid behoorde en dat het overgrote deel van de bevolking tot een

andere religieuze strekking behoorde, gezien het belang hiervan binnen de huidige Iraakse situatie en

des te meer gezien uw beweerde positie van sheikh van een soennitische clan. Dit doet dan ook

ten zeerste vermoeden dat u het CGVS geen zicht biedt op uw werkelijke regio van herkomst en/of uw

al dan niet behoren tot de soennitische gemeenschap in de provincie Thi Qar. Het komt de asielzoeker

toe het CGVS zicht te bieden op zijn werkelijke situatie, zoniet maakt de asielzoeker het onmogelijk voor

het CGVS om zijn persoonlijke situatie correct te kunnen inschatten.

Gelet op alle bovenstaande vaststellingen, dient geconcludeerd te worden dat uw asielrelaas

bedriegelijk is. Uw bijkomende verklaringen tijdens het tweede gehoor, ondermijnden nog verder uw

geloofwaardigheid en gaven aanleiding tot zeer ernstige twijfels over uw algehele oprechtheid. Bijgevolg

komt u niet in aanmerking voor de toekenning van de vluchtelingenstatus, noch voor de subsidiaire

beschermingsstatus zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

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

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Zuid-Irak werd het “UNHCR Position on Returns to

Iraq” van oktober 2014 in rekening genomen.

Zowel uit voornoemd advies van UNHCR als de COI Focus “Irak, Veiligheidssituatie Zuid-Irak” van 4

augustus 2016 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier) blijkt dat de

veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat de

toename in geweld- en terreurdaden geconcentreerd is in een aantal Centraal-Iraakse provincies,

waarbij vooral de Iraakse grootsteden worden getroffen. Daarenboven blijkt dat het grondoffensief dat

de Islamitische Staat (IS) sinds juni 2014 in Irak voert hoofdzakelijk gesitueerd is in Centraal- Irak.
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Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweldsniveau, de impact van het terreurgeweld, en de

gevolgen van het offensief dat ISIS sinds juni 2014 voert regionaal erg verschillend zijn. Deze sterk

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

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

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

in casu de veiligheidssituatie in de provincie Thi Qar, te worden beoordeeld voor zover er nog enig

geloof kan gehecht worden aan uw recente herkomst uit Nasiriya.

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

verwikkeld zijn geraakt in het offensief dat IS in juni 2014 inzette in Centraal-Irak, met uitzondering van

het noorden van Babil, waar IS heeft geprobeerd om via de verkeerswegen ten westen en zuidwesten

van Bagdad aanvalsroutes naar de hoofdstad te openen. Dit offensief ging gepaard met talrijke

aanslagen en ook met hevige gevechten in enkele steden. De overwinning van de Iraqi Security Forces

en de Popular Mobilization Units (PMU) op IS in Jurf al-Sakhar eind oktober 2014, heeft op middellange

termijn bijgedragen tot de afname van het geweld in Noord-Babil. . IS is er sindsdien niet meer in

geslaagd om in Babil een territorium onder controle te krijgen. Het geweld dat er anno 2015-2016 in de

provincie plaatsvindt, is voornamelijk geconcentreerd in het gebied tussen de grens met de provincie

Bagdad en de stad Hilla, niet ver van Jurf Al Sakhar. Het aantal burgerslachtoffers in de hele provincie

is vanaf begin 2015 duidelijk afgenomen. Deze reductie stabiliseerde in de loop van 2015 en ook begin

2016 bleef het aantal conflictgerelateerde burgerslachtoffers beperkt. Deze relatief kalme periode

eindigde in maart 2016. De provincie werd dan getroffen door twee zeer zware aanslagen en aantal

kleinere incidenten. In de daaropvolgende maanden is het geweld in Babil terugvallen tot op het niveau

dat de periode maart 2016 voorafging.

In de overwegend sjiitische Zuid- Iraakse provincies Najaf, Kerbala, Basra, Wassit, Qadisiya, Thi Qar,

Missan en al-Muthanna kwam het niet tot directe confrontaties tussen het Iraakse leger, de milities en

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

hoofdzakelijk tot sporadische terreuraanslagen die echter zowel in frequentie als in zwaarte zijn

afgenomen. Daarnaast neemt het geweld in Zuid-Irak de vorm aan van doelgerichte moorden en

ontvoeringen, en sektarisch gemotiveerde wraakacties waarbij leden van politieke partijen, religieuze en

tribale leiders, en overheidspersoneel geviseerd worden. Het aantal burgerslachtoffers ligt in deze

provincies heel ver onder dat van Centraal-Irak.

Uit voornoemde COI Focus blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Basra gedurende de

afgelopen jaren markant verbeterde. Naarmate IS haar terreurcampagne tegen sjiitische doelwitten in

Bagdad in 2013 opvoerde werden in Basra een aantal geweldfeiten gepleegd tegen de soennitische

minderheid in de stad. De provincie werd echter niet rechtstreeks getroffen door het offensief dat IS in

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

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

gebleven. Verder wordt er melding gemaakt van enkele kleinere IED en een aantal schietincidenten.

Conflicten tussen verschillende stammen, tussen criminele groepen en tussen rivaliserende milities

liggen aan de grondslag van deze schietpartijen.

In de periode 2013-2014 werden in de heilige stad Karbala een beperkt aantal aanslagen op sjiitische

doelwitten gepleegd. Het aantal burgerslachtoffers hierbij bleef beperkt. De veiligheidsmaatregelen in de

provincie Karbala werden in de loop van 2013 en 2014 herhaaldelijk opgedreven en het Iraakse leger

werd er door vrijwilligers versterkt. Er vonden in de regio evenwel geen grootschalige confrontaties

plaats tussen militanten van IS en het Iraakse leger. Op 7 juni 2016 werd er echter voor het eerst sinds

oktober 2014 in de stad Karbala een autobom tot ontploffing gebracht. Aanslagen in de provincie

Karbala blijven evenwel uitzonderlijk en zijn doorgaans kleinschalig.

Naarmate IS haar terreurcampagne in 2013-2014 opdreef, namen ook de veiligheidsmaatregelen in

Najaf toe. Ook hier bleven directe confrontaties tussen militanten van IS en het Iraakse leger uit. Er

doen zich in de provincie Najaf voorts nauwelijks geweldfeiten voor. Het geweld dat er voorkomt

concentreert zich hoofdzakelijk in de stad Najaf. Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren

valt, is beperkt.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat de provincies Wassit, Qadisiya, Missan, Thi Qar en al-Muthanna

grotendeels gespaard blijven bij het etno-sektarisch conflict dat Irak teistert. De sporadische,

hoofdzakelijk kleinschalige terreuraanslagen die in deze provincies plaatsvinden, zijn doorgaans

gesitueerd in de steden Kut (Wassit) en Nasiriya (Thi Qar).

Het aantal burgerslachtoffers is er beperkt gebleven. Het offensief dat IS in de zomer van 2014 inzette,

bereikte voornoemde provincies niet. Het geweld in deze provincies is beperkt tot

sporadische terreuraanslagen met een relatief laag aantal burgerslachtoffers tot gevolg. In april – mei

2016 vonden er echter twee zware aanslagen plaats, een in de provincie Thi Qar en een in de provincie

Al-Muthanna.Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat het Iraakse zuiden niet alleen over de weg

bereikbaar is. Uit de beschikbare informatie blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen vluchten
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aanbieden op Irak en dat een terugvlucht naar Irak niet noodzakelijk via de luchthaven van Bagdad dient

te verlopen. Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over internationale luchthavens in

Basra, en Najaf, dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn.

Personen die naar Irak wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar hun bestemming in

Zuid-Irak reizen zonder dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat IS, door de militaire tegenslagen, haar strategie heeft gewijzigd

en dat de organisatie weer meer teruggrijpt naar het plegen van spectaculaire aanslagen diep in het

territorium van de tegenstander (in dit geval het sjiitische Zuiden van Irak) om het Iraakse leger, de

politie en de PMU te dwingen een groter deel van de strijdkrachten in te zetten voor de beveiliging van

Zuid-Irak. Niettegenstaande hierbij ook burgerslachtoffers te betreuren vallen, kan hieruit niet zonder

meer worden besloten dat er actueel in Zuid- Irak sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de

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

dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van uw leven

of uw persoon in het kader van een gewapend conflict.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de zuidelijke provincies thans geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art.

48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet bestaat.

De door u voorgelegde documenten, uw origineel paspoort, afgeleverd op 20 september 2010, uw

originele identiteitskaart, afgeleverd op 6 maart 2012, uw originele bewonerskaart, een kopie van uw

voedselrantsoenkaart, een kopie van uw nationaliteitsbewijs, afgeleverd op 26 juni 2007, een kopie van

uw huwelijksakte, een kopie van de identiteitskaart van uw echtgenote, afgeleverd op 04 juni 2011 en

het nationaliteitsbewijs van uw echtgenote, afgeleverd op 22 november 2007, tonen enkel uw identiteit,

nationaliteit, burgerlijke staat en herkomst uit Thi Qar aan. U legde geen documenten die uw verblijf in

Irak in de provincie Thi Qar na uw terugkeer uit Syrië konden staven. Deze documenten doen niets af

aan de vaststellingen omtrent de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Het door u voorgelegde

vluchtelingencertificaat werd hierboven reeds besproken en doet evenmin iets af aan de beoordeling

van uw vluchtrelaas.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de door u aangehaalde medische problemen, namelijk dat u

lijdt aan diabetes (CGVS pg 2), geen verband houden met de criteria van artikel 1, A (2) van het Verdrag

van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling

van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een

machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet

van 15 december 1980.

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. Het verzoekschrift

2.1.1. Verzoeker puurt in zijn “verzoekschrift tot nietigverklaring” een enig middel “uit de overtreding van

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hieronder de wet van 15.12.1980, het artikel

1, alinea 2 van de Conventie van GENEVE van 28.07.1951, schending van de artikelen 2 en 3 van de

Wet van 29.07.1991 met betrekking tot de verplichting tot een formele motivering”.

2.1.2. Verzoeker gaat eerst in op de toepassing van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Hij stelt in dit

kader dat zijn relaas duidelijk en geloofwaardig was en dat hij heeft voldaan aan de bewijslast. Tevens

haalt hij aan: “het is volkomen geloofwaardig te geloven dat hij AFGHANISTAN heeft verlaten uit schrik

voor vervolgingen in de zin van de Conventie van GENEVE”.

Verzoeker wijst op zijn erkenning als vluchteling door UNHCR te Damascus. Verder wijst hij op zijn

profiel als analfabeet en landbouwer van meer dan 65 jaar oud. Daardoor kon hij geen datum en

precisering verstrekken omtrent de verschillende gebeurtenissen die leidden tot zijn vertrek. De enige

datums die hij kon verstrekken waren deze van zijn vertrek uit Irak en zijn aankomst in België.

Verzoeker benadrukt, waar hem een onwetendheid wordt verweten over zijn ontvoerders en het

gevraagde werk, dat het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen de verschillende milities die
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aanwezig zijn in de straten. Verzoeker noemde Hezbollah en de al-Haikim militie. Deze twee milities

wilden dat hij zou werken als informant en als tegenprestatie zou verzoekers clan worden beschermd.

Na overleg met zijn raadsman kon verzoeker precieze uitleg geven over de feiten die hem ertoe

dwongen Irak te verlaten. Verzoeker betoogt dat het voor hem moeilijk is om over zijn rol in de clan te

spreken nu het stamhoofd in zijn clan moet sterven.

Verzoeker verliet Irak met heel zijn familie. Zijn zoon werd om dezelfde reden als vluchteling erkend in

Australië. Zijn broer, de Imam van de Grote Moskee van Nasseriyah, werd ontvoerd. Verzoeker heeft

zijn rol en taken in de clan uiteengezet. Hij legt nieuwe stukken neer om deze rol en taken te staven.

Verzoeker herhaalt een aantal van de aangevoerde feiten. Zijn soennisme wordt onterecht betwijfeld. Hij

kon hierover informatie geven. Dat hij geen precisering kon geven over het aantal soennieten in de

omgeving bewijst niet dat verzoeker geen soenniet is en behoort tot de sjiitische meerderheid. Het is

moeilijk om sjiieten van soennieten te onderscheiden. Verzoeker vervolgt:

“DAT noch de familienaam, noch de naam van clan, noch de kledij (zie kaart van de clan) kunnen

bevestigen dat de verzoeker niet tot de soennitische strekking behoort

DAT op de foto, de verzoeker de « Koufie” draagt in plaats van een tulband die traditioneel gedragen

wordt door de soennitische muzelmannen van IRAK;”

Verzoeker vestigt andermaal de nadruk op zijn erkenning als vluchteling door UNHCR. Hij stelt dat het

verkeerd is dat “de tegenpartij” hem erkend zou hebben uit louter financiële overwegingen. Om erkend

te worden, diende verzoeker te voldoen aan dezelfde voorwaarden als heden.

Verzoeker wijst op de macht van de sjiitische milities en de door deze milities gepleegde misbruiken. Hij

benadrukt dat zijn etnische en religieuze aanhorigheid door verweerder niet worden betwist.

2.1.3. Vervolgens gaat verzoeker in op de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Hij wijst erop dat de inlichtingen op de site van Buitenlandse Zaken strijdig zijn met de beweringen van

verweerder en citeert in deze uit het reisadvies inzake Irak van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

2.2. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog de kopieën van een aantal kaarten bij het verzoekschrift

(rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 2-3).

3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1. Verzoeker legt in de loop van onderhavige beroepsprocedure verder geen nieuwe elementen neer.

3.2. Verweerder legt op 18 mei 2017 door middel van een aanvullende nota een update neer van de

landeninformatie in het administratief dossier (rechtsplegingsdossier, stuk 7).

4. Beoordeling van de zaak

4.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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. De motieven

ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden

gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen

de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

beslissing 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.

4.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.
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De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4. Gelet op

het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

4.3. Voor zover verzoeker in dit kader gewag maakt van een vrees voor vervolging ten aanzien van

Afghanistan, kan worden opgemerkt dat hij van zulke vrees nooit eerder melding maakte en dat, gelet

op verzoekers herkomst van Irak, aangenomen dient te worden dat deze passage in het verzoekschrift

terecht kwam door onzorgvuldig kopieer- en plakwerk vanwege verzoekers raadsman. Bijgevolg wordt

hiermee in hetgeen volgt geen rekening gehouden.

Verzoeker vestigt in het verzoekschrift meermaals de aandacht op zijn erkenning als vluchteling door

UNHCR in Damascus. Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing echter terecht gemotiveerd:

“Uit de kopie van het vluchtelingencertificaat uitgereikt door het UNHCR in Damascus op 4 december

2011 die u neerlegde, blijkt dat u in Syrië als vluchteling werd erkend samen met uw echtgenote en

kinderen. De landen waarin UNHCR momenteel overgaat tot de vaststelling van het vluchtelingenstatuut

op grond van zijn mandaat kunnen niet worden beschouwd als een eerste land van asiel in de zin van

artikel 48/5, § 4 van de vreemdelingenwet. UNHCR vervult deze functies immers vaak omdat de Staat

noch de capaciteit heeft om het vaststellen van het statuut uit te voeren, noch de capaciteit heeft om

een doeltreffende bescherming te verzekeren. Bijgevolg zal uw asielaanvraag beoordeeld worden ten

aanzien van uw land van herkomst, namelijk Irak.

Hierbij dient benadrukt te worden dat het gegeven dat u erkend werd als vluchteling door het UNHCR

niet inhoudt dat het CGVS u ipso facto en zonder enig individueel onderzoek op zijn beurt moet

erkennen. Het CGVS moet elke asielaanvraag immers op individuele basis onderzoeken, en dient hierbij

rekening te houden met de persoon van de asielzoeker, de specifieke gegevens van het dossier en de

feitelijke situatie in het land van herkomst op het ogenblik van het nemen van de beslissing aangaande

de aanvraag. Uit uw verklaringen bleek overigens dat u een aanvraag bij het UNHCR indiende ook op

basis van financiële overwegingen. U zei dat u een groot gezin hebt, dat u in de landbouw werkte, maar

dat het niet genoeg was, zodat u en uw gezin een aanvraag indienen bij het UNHCR (CGVS

gehoorverslag 17 mei 2016, hierna CGVS2, pg 5).

Het feit dat u de vluchtelingenstatus werd toegekend door het UNHCR houdt bovendien geenszins in

dat het CGVS verplicht is om u deze beschermingsstatus automatisch toe te kennen. Er bestaat

namelijk een procedure voor de bevestiging van de vluchtelingenstatus die wordt geregeld door artikel

93 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1981 en die het CGVS de mogelijkheid laat de status te

bevestigen of niet te bevestigen (artikel 49 §1 6° in samenlezing met artikel 57/6 3° van de

Vreemdelingenwet). U heeft evenwel een aanvraag om erkenning van de vluchtelingenstatus of de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus ingediend. Uit artikel 49/3 van de vreemdelingenwet

volgt dat een asielaanvraag steeds ambtshalve bij voorrang wordt onderzocht in het kader van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4. Indien

dit onderzoek een ander resultaat oplevert dan het onderzoek van UNHCR, dan is dit in casu het gevolg

van uw keuze een asielaanvraag in te dienen op Belgische bodem. Doordat u een asielaanvraag heeft

ingediend in België, is het CGVS immers bevoegd om de redenen die u ertoe hebben aangezet om Irak

te verlaten opnieuw te onderzoeken. De Commissaris-generaal moet tijdens dit onderzoek zijn oordeel

steeds steunen op de feitelijke situatie, zoals deze zich voordoet in het land van oorsprong op het

ogenblik van zijn beslissing. Dit vloeit voort uit de definitie van vluchteling zoals geformuleerd in artikel 1

van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, waarin het criterium “gegronde vrees voor vervolging” het

wezenlijke is. Determinerend bij het onderzoek van dit criterium is de vraag of de asielzoeker op heden

een toevluchtsoord nodig heeft, omdat hij vervolgd wordt of voor een te verwachten risico van vervolging

in zijn land van nationaliteit. Een asielzoeker moet derhalve steeds aantonen dat zijn vrees actueel is.

Om die reden is de vaststelling dat u op 4 december 2011 erkend werd door UNHCR, geen

voldoende bewijs van een actuele gegronde vrees voor vervolging. De vrees dient immers ook steeds te

worden getoetst aan objectieve vaststellingen en u dient in dit verband deze vrees in concreto

aannemelijk te maken.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Waar hij verweerder verwijt dat verweerder

van oordeel is dat UNHCR verzoeker om louter financiële redenen zou hebben erkend, doet verzoeker

een foutieve lezing van de bestreden beslissing. Hierin wordt niet gesteld dat verzoeker omwille van

louter financiële overwegingen werd erkend als vluchteling door UNHCR. Wel wordt terecht gesteld dat

uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij zijn aanvraag bij UNHCR indiende ook op basis van financiële

overwegingen. Verzoeker voert ter weerlegging van de voormelde motieven voor het overige geen

dienstige argumenten aan.
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Verzoeker vestigt daarnaast de aandacht op zijn religie als soenniet. In dit kader dient vooreerst te

worden opgemerkt dat verzoeker niet aantoont en dat uit de informatie voorhanden in het dossier

evenmin kan worden afgeleid dat zijn religie zou volstaan om in zijn hoofde het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging of risico aannemelijk te maken. Hoewel uit de informatie in het dossier

blijkt dat deze religie een verhoogd risico met zich kan brengen, kan uit deze informatie niet worden

afgeleid dat de situatie in het land en de regio van herkomst van verzoeker dermate ernstig zou zijn dat

deze op zich het risico met zich zou brengen dat hij aldaar louter ingevolge zijn religie en aanwezigheid

zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd. Ter illustratie kan hierbij verwezen worden naar de

“UNHCR Position on Returns to Iraq” waarnaar verweerder verwijst en waarvan de vindplaats is

opgenomen in de eindnoten van de informatie die verweerder door middel van een aanvullende nota

neerlegt. Uit voormeld standpunt van UNHCR blijkt dat UNHCR niet oproept om personen met

verzoekers religie niet terug te sturen naar verzoekers land en regio van herkomst. Verzoeker dient

aldus in concreto aannemelijk te maken dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst –

al dan niet omwille van zijn religie – problemen zou dreigen te ondervinden.

Omtrent de concrete problemen die verzoeker ertoe zouden hebben aangezet zijn land van herkomst te

verlaten, wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Uw verklaringen over de drie ontvoeringen die u meemaakte in de loop van september 2015 konden

niet overtuigen. U kon de ontvoeringen moeilijk plaatsen in de tijd, en kon enkel zeggen dat alle drie de

ontvoeringen plaatsvonden vanaf het midden van de maand september, namelijk vanaf 15 september

2015 (CGVS gehoorverslag 21 december 2015, hierna CGVS1, pg 21 en pg 18). U kende de datum van

de eerste ontvoering niet (CGVS1 pg 18), ook de datum van de tweede ontvoering moest u schuldig

blijven (CGVS1 pg 20). Toen u ook nog naar de datum van de derde ontvoering gevraagd werd, zei u

nogmaals dat alle drie de ontvoeringen plaatsvonden vanaf het midden van de maand, maar u kon

opnieuw geen datum noemen (CGVS1 pg 21). Nochtans slaagde u er bij het bespreken van uw reisweg

vlot in om de exacte datum te noemen waarop u Irak verlaten had, alsook de exacte datum waarop u in

België was aangekomen. Het is dan ook bevreemdend dat u de drie ontvoeringen, alle drie zeer recente

gebeurtenissen die bovendien de directe aanleiding voor uw vertrek vormden, niet wat

nauwkeuriger kon plaatsen in de tijd. Bovendien blijkt dat de drie ontvoeringen en verschillende

vasthoudingen zoals u die beschreef, niet allemaal konden plaatsvinden binnen het tijdsbestek dat u

opgaf. U verklaarde dat u de eerste keer vier dagen werd vastgehouden, daarna werd u vrijgelaten.

Vervolgens werd u na vijf dagen opnieuw op dezelfde manier ontvoerd, en ditmaal werd u terug vier

dagen vastgehouden en vervolgens terug vrijgelaten. Na twee dagen vrijheid, werd u opnieuw ontvoerd

en vastgehouden gedurende twee dagen. U verklaarde dat u na de laatste ontvoering nog een dag in

Irak gebleven bent (CGVS1 pg 22). U gaf verschillende versies tijdens uw eerste gehoor voor de duur

van de vasthouding en het aantal dagen dat tussen de verschillende ontvoeringen zat. Zo had u het de

ene keer over vijf dagen vasthouding bij de tweede ontvoering (CGVS1 pg 6), de andere keer over

vier dagen (CGVS1 pg 20). U zei ook eerst dat de tweede ontvoering plaatsvond vijf dagen na uw

vrijlating uit de eerste vasthouding (CGVS1 pg 17), daarna had u het dan weer over drie of vier dagen

later (CGVS1 pg 18). Rekening houdend met de duur van deze opeenvolgende gebeurtenissen zouden

de drie ontvoeringen, vasthoudingen en de dagen ertussen in totaal ongeveer achttien dagen geduurd

hebben. U verklaarde echter dat u op 23 september 2015 Irak verlaten hebt, dus slechts negen dagen

na het midden van de maand september, namelijk 15 september, wanneer volgens u de problemen

begonnen. Dit is toch een aanzienlijk verschil, dat ernstige vragen doet rijzen over de geloofwaardigheid

van uw verklaringen. Het feit dat uw verklaringen niet consistent waren over het aantal dagen

vasthoudingen en de periode tussen de verschillende ontvoeringen doet eveneens twijfels rijzen. Het

feit dat u verklaarde analfabeet te zijn rechtvaardigt uw inconsistentie niet. Uit niets blijkt dat u omwille

van uw analfabetisme niet in staat zou kunnen zijn om op een consistente wijze te praten over de duur

en situering in de tijd van zaken die u net voor uw vertrek meemaakte”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Met zijn profiel werd in de voormelde

motivering wel degelijk en terdege rekening gehouden.

Verzoeker toont geheel niet aan dat zijn analfabetisme, leeftijd en voormalige beroepsactiviteiten zijn

verstandelijke vermogens dermate zouden hebben aangetast en dat hij dermate ondermaats ontwikkeld

zou zijn dat hij niet bij machte mocht worden geacht om de aangevoerde asielmotieven op een gedegen

wijze uiteen te zetten. Hij brengt hiervan geen attest bij en toont niet aan dat hij zo laagbegaafd zou zijn

dat van hem niet mocht worden verwacht dat hij volwaardige en coherente verklaringen kon afleggen

over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. Omtrent verzoekers verklaarde

analfabetisme, blijkt uit de documenten bij het verzoekschrift overigens dat verzoeker de lagere school

zou hebben voltooid.
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In de bestreden beslissing wordt verder terecht gesteld:

“Uw geloofwaardigheid werd verder ondermijnd doordat u niet kon duiden wie uw ontvoerders waren en

wat zij van u wilden. Uw verklaringen over de ontvoerders waren enkel gebaseerd op vermoedens. U

verwees telkens naar de partijen, maar kon niet zeggen over welke groepering het concreet ging

(CGVS1 pg 18). U vermoedde dat uw ontvoerders behoorden tot Hizbollah, Badr of de partij van Ammar

al-Hakim, omdat iedereen over deze partijen sprak en u zei dat het deze mensen zijn die Irak kapot

gemaakt hebben (CGVS1 pg 19). U hoorde van andere landbouwers dat u moest oppassen voor de

partijen, dat ze misbruik van u zouden maken omdat u arm was en dat u daarom voorzichtig was

(CGVS1 pg 19). Ook meende u dat het niet anders kon dan dat het deze partijen waren die u ontvoerd

hadden, want als het de overheid zou zijn dan zou u naar de gevangenis en de rechter gestuurd

zijn (CGVS1 pg 19). U verklaarde dat u hen vroeg wie zij waren, maar dit zij dit niet wilden zeggen

vooraleer u volledig akkoord ging met wat ze u vroegen. Ze eisten van u dat u voor hen zou werken. U

kon echter ook niet zeggen wat uw opdracht dan ging zijn (CGVS1 pg 19). Ook dit zouden ze pas willen

zeggen nadat u volledig akkoord ging (CGVS1 pg 19). Het is weinig plausibel dat ze u tot drie maal toe

zouden ontvoeren, omdat ze u kennelijk per se wilden inschakelen in hun organisatie, maar u toch niets

zouden vertellen over hun organisatie en over de aard van het werk dat u voor hen moest doen. Het is

bovendien weinig plausibel dat dergelijke groeperingen een man van uw leeftijd, die enkel werkervaring

als landbouwer heeft, onder dwang zouden willen rekruteren. Uit informatie waar het CGVS over

beschikt en die toegevoegd werd aan uw administratief dossier blijkt immers dat sjiitische milities zoals

Kata’ib Hizbollah en Badr over voldoende gemotiveerde vrijwilligers beschikken. Na de fatwa

uitgevaardigd door Ayatollah al-Sistani in juni 2014 vervoegden vele duizenden Irakezen vrijwillig

sjiitische milities en zogenaamde Popular Mobilization Units, waardoor er bij deze organisaties geen

nood is aan gedwongen rekrutering.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Dat het moeilijk

zou zijn om een onderscheid te maken tussen de verschillende milities, kan niet verklaren waarom

verzoeker niet kon aangeven welke militie(s) hem viseerde(n). Met deze uitleg doet verzoeker immers

geen afbreuk aan het gegeven dat het niet plausibel is dat zijn belagers hem niets zouden hebben

verteld over hun organisatie en over het werk dat verzoeker voor hen diende uit te voeren. Evenmin

doet hij hiermee afbreuk aan de vaststelling dat het, mede gelet op de informatie in het administratief

dossier, ongeloofwaardig is dat een dergelijke groepering een man als verzoeker gedwongen zou willen

inlijven.

Verzoeker voert daarenboven niet één concreet en dienstig argument aan ter weerlegging van de

volgende motieven:

“Voorts was het opvallend dat u bij de drie ontvoeringen telkens gewoon thuis was, terwijl u eerder

tijdens het eerste gehoor verklaard had dat u meestal in de woestijn zat om te werken en dat u maar om

de vijftien dagen naar huis kwam (CGVS1, pg 12 en 13). Er zou toch van u mogen verwacht worden in

zo’n situatie dat u zich om risico’s te vermijden buiten de stad zou begeven. Zeker omdat u zelf tijdens

het gehoor aangaf dat het veiliger voor u was om in de woestijn te verblijven (CGVS1, pg 13) en dat u

wist dat u diende op te letten voor de partijen (CGVS1, pg 19). Hiernaar gevraagd zei u dat u moe was,

dat het warm weer was toen bij de schapen en dat u bij de familie wou blijven in plaats van voor de

schapen te zorgen (CGVS1, pg 20). Het is weinig aannemelijk dat u om dergelijke reden zo’n risico zou

lopen. Ten slotte blijkt dat u bij de DVZ verklaarde dat u geviseerd werd omdat u soenniet bent. Tijdens

het gehoor op het CGVS noemde u dat niet als reden voor de ontvoeringen en toen u hiermee

geconfronteerd werd, bleef u erbij dat u geviseerd werd omdat u arm was en dat er geen andere reden

was (CGVS1, pg 22). Deze bevinding doet verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

U bleek ook geenszins op de hoogte te zijn van de vluchtmotieven van uw schoonzoon, (A-F.Y.I.A.). U

zei dat u hem niet gevraagd had wat de reden was dat hij Irak verliet (CGVS1, pg 17). Toen u er op

gewezen werd dat het toch vreemd is dat u niet geïnteresseerd was in zijn situatie, gezien het hier toch

gaat om de echtgenoot van uw dochter, zei u enkel dat u mensen geen vragen stelt over deze zaken

(CGVS1, pg 17). Een dergelijk opvallend gebrek aan interesse in de vluchtmotieven van uw

schoonzoon, ondermijnt eveneens uw algehele geloofwaardigheid.

Tijdens het tweede gehoor bleef u vasthouden aan uw vluchtrelaas, ondanks het gegeven dat u er bij

het begin van het gehoor nadrukkelijk op gewezen werd dat uw verklaringen tijdens het eerste gehoor

ongeloofwaardig werden bevonden, dat u een nieuwe oproeping kreeg omdat u een nieuw element

aanbracht tijdens de beroepsprocedure (vluchtelingencertificaat UNHCR) en dat het nu aan u was om

tijdens het tweede gehoor wel eerlijk te zijn (CGVS2, pg 2). U ontkende dat u informatie over uw verblijf

in Syrië had achtergehouden tijdens het eerste gehoor (CGVS2, pg 2). U stelde daarbij dat u naar Syrië

trok, omdat u problemen had met de partijen, terwijl u tijdens het eerste gehoor verklaard had dat u naar

Syrië ging om te werken en dat u enkel reisde voor werk (CGVS1, pg 10). U vermeldde tijdens het

eerste gehoor op geen enkel ogenblik dat uw problemen al voor uw vertrek naar Syrië zouden
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begonnen zijn. Vervolgens stelde u dan dat u alles gezegd had tijdens het eerste gehoor en dat u zei

dat u naar Syrië ging, omwille van de partijen (CGVS2, pg 2 en 3). U stelde dat eventuele fouten en

hiaten veroorzaakt werden door zaken die niet genoteerd werden en als fout gezien werden, waar u

geen weet van had omdat u niet kunt lezen en schrijven. Dit betreft een loutere blote bewering die u op

geen enkel wijze onderbouwde. Het verzoekschrift voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

maakte ook geen melding van zaken die tijdens het eerste gehoor zouden gezegd geweest zijn, maar

niet in het gehoorverslag zouden opgenomen geweest zijn. Indien er cruciale gegevens niet getolkt

en/of genoteerd geweest zouden zijn, wat erg onwaarschijnlijk lijkt gezien het uitgebreide gehoorverslag

en het feit dat de tolk ertoe gebonden is alles letterlijk te vertalen en de dossierbehandelaar ertoe

gebonden is alles wat gezegd wordt te noteren in het verslag, mag toch verwacht worden dat dit

aangekaart zou worden in het kader van de beroepsprocedure waarbij u rechtsbijstand geniet en u

dus niet zelf hoeft in te staan voor het lezen van de beslissing en het gehoorverslag. U bracht derhalve

geen geldige reden aan voor het achterhouden van belangrijke informatie tijdens het eerste gehoor.

Het feit dat u bleef vasthouden aan uw ongeloofwaardige verklaringen, u herhaalde nog meerdere keren

dat u drie maal ontvoerd werd door de partijen gedurende enkele dagen (CGVS2, pg 2, 3, 5) en stelde

dat u niets toe te voegen had en alles gezegd had (CGVS2, pg 3, 4 en 6), wijst op een gebrek aan

medewerking aan het onderzoek van uw asielaanvraag. Tijdens het tweede gehoor werd u meermaals

de kans geboden om te vertellen wat de aanleiding van uw vertrek uit Irak was, maar u bleef bij uw

voorgaande verklaringen, ook na overleg met uw advocate (CGVS2, pg 4, 6 en 7). Nadat uw advocate

meldde dat er bepaalde zaken waren die u niet gezegd had en dat het voor u moeilijk was om erover te

vertellen, werd er nogmaals uitvoerig uitgelegd dat de asielprocedure vertrouwelijk is en dat het CGVS u

aanraadde om ook over zaken te spreken die moeilijk liggen voor u. Uiteindelijk zei u dan dat er zaken

verborgen waren, die u niet kon vertellen, omdat u schrik had dat het verspreid zou raken (CGVS2, pg

8). U verklaarde dat u al geruime tijd een conflict had met de al Sowayah stam. U zei dat u schrik had en

dat het eng was het conflict met de stammen en moeilijk en voegde toe dat niet enkel de partijen u

zoeken, maar ook de stammen (CGVS2, pg 8). U stelde dat het zwaar is voor u en dat het erg moeilijk is

om je bezittingen kwijt te geraken en er niets te kunnen aan doen (CGVS2, pg 10). Het lijkt evenwel

zeer merkwaardig dat u de problemen met de partijen onmiddellijk bij het indienen van uw asielaanvraag

aanhaalde en deze partijen ook benoemde, namelijk Hezbollah, Badr en Ammar al-Hakim, terwijl u

schrik zou gehad hebben om iets te zeggen over de stammen. U vertelde ook nog dat de stammen tot

de partijen behoren (CGVS2, pg 8), waardoor het weinig steek houdt dat u dan wel over de partijen

durfde te vertellen, maar niet over de stammen. Een conflict met een andere stam over eigendommen,

lijkt ook geen bijzonder intieme situatie te zijn, die dermate veel gêne met zich meebrengt, dat u er

gedurende lange tijd niet durfde over te spreken. U werd bovendien van bij het begin gewezen op de

vertrouwelijkheid van de asielprocedure. Uw uitleg voor het achterhouden van deze informatie, kon dan

ook geenszins overtuigen en tastte uw algehele geloofwaardigheid nog verder aan. Het lijkt er dan

ook ten zeerste op dat u deze nieuwe elementen toevoegde louter vanuit opportunistische

overwegingen, nadat u begrepen had dat het CGVS geen geloof hechtte aan uw verklaringen over uw

problemen met de partijen.”

Ook de aangehaalde schrik dat hij als stamhoofd zou moeten sterven, volstaat hoegenaamd niet om het

achterhouden van voor zijn asielaanvraag dermate cruciale informatie te vergoelijken. Indien verzoeker

werkelijk schrik had omwille van zijn rol in de clan, kon worden verwacht dat hij van dit frappante en

essentiële gegeven (veel) eerder melding gemaakt zou hebben.

Daarenboven legde verzoeker omtrent deze problematiek andermaal ongeloofwaardige verklaringen af.

Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Uw bijkomende verklaringen over uw problemen met de al-Sowayah stam, die u zou willen vermoorden

en daartoe reeds concrete pogingen zou ondernomen hebben, waren niet aannemelijk. Zo stelde u dat

de stam drie pogingen deed om u te doden, net voor uw vertrek in Irak. Ze zouden u vijfenveertig dagen

voordat u naar België kwam beschoten hebben in de woestijn om twee uur ‘s nachts. U verdedigde

zichzelf en kon ontkomen (CGVS2, pg 10). Twintig dagen later zou u opnieuw beschoten geweest zijn

en vijftien dagen daarna, zou er dan een derde schietincident plaatsgevonden hebben (CGVS2, pg 10).

U voegde eraan toe dat u veranderde van plaats naar plaats (CGVS2, pg 10). Het komt weinig

geloofwaardig over dat u ineens tot op de dag kon zeggen wanneer u beschoten werd, terwijl u voordien

tijdens het tweede gehoor geen vragen wilde beantwoorden over de situering in de tijd van uw verblijf in

Syrië. U bleef uiterst vaag over het moment dat u voor het eerst naar Syrië trok en kon zelfs bij

benadering niet zeggen wanneer u dan teruggekeerd was naar Irak (CGVS2, pg 3 en 4). U zei dat u de

maanden en de dagen niet kende, en stelde dat u na uw vertrek uit Syrië nog meerdere maanden in

Irak verbleef en dat het ‘misschien wel jaren waren’ (CGVS2, pg 3). U vroeg dan om geen vragen te

stellen over de jaren en ter illustratie van uw onvermogen om data te onthouden vroeg u welk jaar het

nu was en welke datum het nu was (CGVS2, pg 4). Het contrast met uw verklaring over de situering in
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de tijd van de schietincidenten, was dermate groot, dat dit in ernstige mate afbreuk doet aan uw

geloofwaardigheid. Het CGVS stelt dan ook vast dat u zowel tijdens het eerste gehoor als tijdens het

tweede gehoor bijzonder inconsistent was op het vlak van uw vermogen of onvermogen om zaken in de

tijd te situeren.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Zoals reeds hoger werd opgemerkt, kunnen

zijn analfabetisme, leeftijd en beroepsactiviteiten geen verklaring bieden voor de voormelde

vaststellingen. De hoger gedane vaststellingen gelden daarbij nog des te meer gelet op de voormelde

inconsistentie op het vlak van verzoekers (on)vermogen om zaken in de tijd te situeren.

Verzoeker laat de bestreden beslissing bovendien geheel ongemoeid waar gesteld wordt:

“Het roept ook vragen op dat u nadat u drie moordpogingen ‘s nachts in de woestijn zou overleefd

hebben, de daaropvolgende periode gewoon thuis zou blijven. Een simpele berekening van de door u

opgegeven chronologie van de gebeurtenissen, impliceert immers dat de laatste beschieting ongeveer

halverwege september zou moeten plaatsgevonden hebben. U situeerde de eerste beschieting

vijfenveertig dagen voor uw vertrek (23 september 2015), wat neerkomt op ongeveer 9 augustus 2015,

de tweede beschieting twintig dagen later zou dan rond negentwintig augustus gebeurd zijn en de derde

vijftien dagen daarna, dus rond dertien september. In het kader van uw verklaringen over de

ontvoeringen door de partijen werd reeds vastgesteld dat het merkwaardig leek dat u telkens thuis was

en dat uw verklaringen daaromtrent niet overtuigend waren (zie supra).”

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoeker deze

niet betwist, onverminderd gehandhaafd.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met reden gemotiveerd:

“Ten slotte waren uw verklaringen over uw verblijf in Irak nadat u terugkeerde uit Syrië bijzonder vaag,

zodat er grote twijfels gerezen zijn bij uw oprechtheid over uw recente regio van herkomst. Zoals

hierboven reeds vermeld werd, kon u zelfs bij benadering niet aangeven hoe lang u terug in de regio

van Nasseriya gewoond hebt na uw terugkeer uit Syrië. Uw kennis over de positie van de soennitische

gemeenschap in de regio was bijzonder pover. Nochtans verklaarde u tijdens het tweede gehoor dat u

geviseerd werd door de al-Sowayah stam, omdat u soenniet bent, omdat u als enige van uw stam

opkomt voor jullie rechten en spreekt over het eigendomsconflict en omdat u een belangrijke positie

bekleedde. U stelde dat u de sheikh bent van de clan al-Hussein, die behoort tot de al-Fadli stam

(CGVS2, pg 11). U gaf aan dat u niet wilde zeggen dat u de sheikh bent en dat u gedwongen werd dat

te zeggen door de vraagstelling tijdens het gehoor (CGVS2, pg 10). Uw verklaring voor het

verbergen van deze informatie tijdens het eerste gehoor en gedurende lange tijd tijdens het tweede

gehoor, riep alweer grote twijfels op over uw algehele oprechtheid. Uw uitleg was dat u niet wilde dat

iemand het te weten zou komen en dat u dacht ‘dat het misschien zonder zou lukken, zonder dat ik dat

hoefde te zeggen’ (CGVS2, pg 10). Uw toevoeging dat u sheikh zou geweest zijn van een soennitische

clan van zo’n vijf- à zeshonderd personen, maakte het des te frappanter dat uw kennis over de actuele

situatie van de soennitische burgers opvallend gebrekkig was. Van een sheikh, ook al zou hij analfabeet

zijn, op een zekere leeftijd zijn en van een bedoeïnenfamilie afkomstig zijn, mag toch verwacht worden

dat hij beter op de hoogte zou zijn. Het feit dat u verklaarde analfabeet te zijn, impliceert immers niet dat

uw verstandelijke vermogens hierdoor aangetast zijn en dat uw analfabetisme u in het onvermogen stelt

om kennis te hebben over en inzicht te hebben in uw directe omgeving en de zaken die van

groot belang zijn voor de leefwereld van een soennitische sheikh in een overwegend sjiitische provincie.

U kon deze kennis opdoen in uw dagdagelijks leven en diende daartoe geen geschreven bronnen te

raadplegen of complexe gegevens te verwerken en te interpreteren. Toen u vragen gesteld werden over

de soennitische gemeenschap in Nasiriya bleef u zowel tijdens het eerste als het tweede gehoor zeer

vaag. U vertelde dat soennieten slachtoffers zijn van de partijen, maar kon hier geen concreet voorbeeld

van geven (CGVS pg 14). U wees erop dat u meestal in de woestijn zat en dat u weinig contact had

(CGVS pg 15), wat strijdig is met uw bewering dat u sheikh was van uw clan en moest bemiddelen bij

conflicten (CGVS2, pg 12) en uw verklaring dat u geregeld naar de stad kwam om uw familie te

bezoeken en bijvoorbeeld boodschappen deed in de stad (CGVS pg 18) en uw verklaring dat u met

andere landbouwers sprak over de problemen die er waren met de verschillende partijen die u

noemde (CGVS pg 19), zodat van u redelijkerwijs verwacht mag worden dat u toch meer op de hoogte

zou zijn van de huidige positie en problemen van de soennitische minderheid in Nasiriya, Thi Qar. U

schatte het aantal soennieten die nog in de provincie gebleven zijn verkeerd in, en sprak over zo’n 30

procent soennieten (CGVS pg 14), terwijl uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat de

overgrote meerderheid van de inwoners van Thi Qar sjiieten zijn en dat het aantal soennieten er

verwaarloosbaar klein is. Tijdens het tweede gehoor verklaarde u dan weer dat drie vierde van de

inwoners van Nasseriya soennieten zijn en dat er veel soennieten zijn (CGVS2, pg 12). Erop gewezen

dat uit de COI waarover het CGVS beschikt en die toegevoegd werd aan uw dossier blijkt dat de
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provincie waar u vandaan komt hoofdzakelijk sjiitische is en er weinig soennieten zijn, bleef u erbij

dat het er veel zijn (CGVS2, pg 12). Toen u geconfronteerd werd met uw voorgaande verklaring dat er

zo’n dertig procent soennieten zijn, zei u dat die dertig procent ging over mensen die zich vertonen als

soennieten en dat de overigen niet over zichzelf zeggen dat ze soennieten zijn (CGVS2, pg 12). U

voegde dan toe dat u de informatie van het CGVS niet geloofde en dat er een vierde soennieten zijn

(CGVS2, pg 13). Het is bevreemdend dat u zich zo weinig bewust zou zijn van het feit dat u tot zo’n

kleine minderheid behoorde en dat het overgrote deel van de bevolking tot een andere religieuze

strekking behoorde, gezien het belang hiervan binnen de huidige Iraakse situatie en des te meer gezien

uw beweerde positie van sheikh van een soennitische clan. Dit doet dan ook ten zeerste vermoeden dat

u het CGVS geen zicht biedt op uw werkelijke regio van herkomst en/of uw al dan niet behoren tot de

soennitische gemeenschap in de provincie Thi Qar. Het komt de asielzoeker toe het CGVS zicht

te bieden op zijn werkelijke situatie, zoniet maakt de asielzoeker het onmogelijk voor het CGVS om zijn

persoonlijke situatie correct te kunnen inschatten.”

De blote bewering dat soennieten moeilijk van sjiieten te onderscheiden zijn, kan aan het voorgaande

geen afbreuk doen. Deze bewering doet er geen afbreuk aan dat van verzoeker, gelet op zijn

voorgehouden recente verblijf in Thi Qar en zijn verklaarde rol binnen zijn clan, een meer gedegen

kennis mocht worden verwacht omtrent de soennitische populatie in zijn regio van herkomst.

De loutere betwisting en ontkenning van de voormelde motieven zijn evenmin van die aard dat zij deze

motieven ontkrachten.

De bij het verzoekschrift gevoegde kaarten kunnen aan het voormelde ook geen afbreuk doen. Deze

kaarten worden slechts bijgebracht in de vorm van makkelijk manipuleerbare kopieën. Voorts dient te

worden opgemerkt dat aan zulke documenten slechts een ondersteunende bewijswaarde kan worden

gehecht, namelijk het vermogen om een intrinsiek geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Zij kunnen

op zich echter niet volstaan om de teloorgegane geloofwaardigheid van een relaas te herstellen. Dit

geldt in casu nog des te meer nu uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat corruptie in Irak

wijdverbreid is, dat aldaar op grote schaal wordt gefraudeerd met allerhande documenten en dat

allerhande documenten zowel binnen als buiten Irak eenvoudigweg illegaal en tegen betaling kunnen

worden verkregen (administratief dossier, map ‘landeninformatie’). In deze kan nog bijkomend worden

opgemerkt dat één van de twee neergelegde kaarten opvallende fouten bevat in de Engelse tekst. Zo

wordt hierin “Position” foutief als “Postion” weergegeven, staat hierin de vermelding “Cretificate” in

plaats van “Certificate”, wordt “Date of Issue” verkeerd als “Date of Lssue” weergegeven en werden de

vermeldingen “Allowed to Hold Weapon” en “Signature” slechts gedeeltelijk afgedrukt op deze kaart. Op

de andere kaart staat bovendien de nietszeggende hoofding “Document Definition Of Tribal”. De

voormelde vaststellingen volstaan om aan de neergelegde kaarten iedere bewijswaarde te ontzeggen.

De documenten in het administratief dossier, (map ‘documenten’) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet

worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het voorgaande.

De blote en ongefundeerde beweringen dat verzoekers zoon om dezelfde reden als vluchteling zou zijn

erkend in Australië en dat verzoekers broer zou zijn ontvoerd kunnen, gelet op de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas, tot slot bezwaarlijk volstaan om in hoofde van

verzoeker het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

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

voorwaarden 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 Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

4.4. Het staat inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet niet ter betwisting

dat er in Irak een gewapend conflict is. De Raad stelt echter vast dat dit gewapend conflict zich niet over

het hele land uitspreidt maar zich afspeelt in bepaalde gebieden. Bij de beoordeling van de nood aan

bescherming van een burger dient de focus aldus te worden gericht op de regio waar de verzoeker leeft

(of de regio van bestemming) en op de beoordeling of deze persoon in deze regio of op de route

daarheen een risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c) (cf. European Asylum Support Office, Article

15(c) Qualification Directive (2011/95/EU), A judicial analysis, December 2014, nr. 1.8).

De Raad hecht inzake de beoordeling van artikel 48/4, § 2, c) belang aan het laatste standpunt van

UNHCR inzake de terugkeer naar Irak. Dit standpunt, de “UNHCR Position on Returns to Iraq”, dateert
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van 14 november 2016. Verweerder verwijst naar dit standpunt in zijn aanvullende nota en de vindplaats

van dit standpunt is opgenomen in de eindnoten in de informatie van verweerder.

De conclusie in het standpunt van UNHCR inzake terugkeer naar Irak luidt (cf. punt 47):

“Under the present circumstances, UNHCR urges States to refrain from forcibly returning any Iraqis who

originate from areas of Iraq that are affected by military action, remain fragile and insecure after having

been retaken from ISIS, or remain under control of ISIS. Such persons, including persons whose claims

for international protection have been rejected, should not be returned either to their home areas, or to

other parts of the country. Many Iraqis from these areas are likely to meet the criteria of the 1951

Convention for refugee status. When 1951 Refugee Convention criteria are found not to apply, broader

refugee criteria as contained in relevant regional instruments or complementary forms of protection are

likely to apply. Depending on the profile of the individual case, exclusion considerations may need to be

examined.”

(eigen vertaling: “Onder de gegeven omstandigheden dringt UNHCR er bij de Staten op aan om zich te

onthouden van het gedwongen terugsturen van Irakezen die afkomstig zijn van gebieden in Irak die

getroffen zijn door militaire acties, fragiel en onveilig blijven nadat ze zijn heroverd op ISIS, of onder

controle blijven van ISIS. Deze personen, met inbegrip van de personen wiens verzoeken tot

internationale bescherming werden verworpen, mogen niet worden teruggebracht naar hun

thuisgebieden of andere delen van het land. Vele Irakezen van deze gebieden zullen waarschijnlijk in

aanmerking komen voor de criteria van het Vluchtelingenverdrag van 1951. Wanneer de criteria van het

Vluchtelingengedrag niet van toepassing zouden zijn, dan zullen ruimere vluchtelingencriteria, zoals

deze voorkomen in de relevante regionale instrumenten of in bijkomende vormen van bescherming,

waarschijnlijk van toepassing zijn. Afhankelijk van het profiel van elke individuele zaak kunnen

overwegingen inzake exclusie mogelijkerwijze worden onderzocht.”)

UNHCR verzet zich tegen het terugsturen van Irakezen die afkomstig zijn van gebieden in Irak die (i)

getroffen zijn door militaire acties, (ii) fragiel en onveilig blijven nadat ze zijn heroverd op ISIS, (iii) onder

controle blijven van ISIS.

Uit de landeninformatie in het onderhavige dossier kan niet worden afgeleid dat de provincie Thi Qar,

verzoekers verklaarde regio van herkomst in het Zuiden van Irak, valt onder één van de voormelde

gebieden. Het standpunt van UNHCR van 14 november 2016 is aldus een duidelijke aanwijzing dat de

situatie daar niet valt onder de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Uit de informatie die voorhanden is in het dossier blijkt genoegzaam dat de situatie in de provincie Thi

Qar, de verklaarde regio van herkomst van verzoeker in het Zuiden van Irak, niet van zulke aard is dat

deze beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker toont gelet op de hoger gedane vaststellingen inzake de aangevoerde asielmotieven evenmin

aan dat hij valt onder toepassing van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker toont aldus 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.

4.5. Ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat verzoeker de bestreden beslissing niet aanvecht

waar met recht gesteld wordt dat zijn medische problemen geen verband houden met de in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet vastgelegde criteria en dat hij zich voor de beoordeling van deze

medische elementen dient te richten tot de geëigende procedure.

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.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één september tweeduizend zeventien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


