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nr. 191 586 van 5 september 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat 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 april 2017 heeft

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

6 maart 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 18 mei 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat X loco advocaat X en van

attaché X, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent een Irakese staatsburger van Arabische origine. U bent een soennitische moslim afkomstig uit

Bagdad. U verklaarde heel uw leven in de Caïrowijk te Bagdad gewoond te hebben. Sinds 2005 werkte

u bij de politie, meer bepaald bij het directoraat van bewaking van buitenstedelijke wegen. U werkte in

een opslagplaats in de wijk Al Karkh waar u politie-uniformen en andere zaken verdeelde aan

politieagenten.

Op 1 maart 2012 rond 13u stopte er op de terugweg van uw werk een auto met vier personen. Twee

personen stapten uit en stelden zich aan u voor als Hadi en Sejad, leden van Asaeb Al Haq (AAH). Ze

bedreigden u omdat u soenniet was en bij de politie werkte. Ze gaven u een maand de tijd om de politie

te verlaten, anders zouden ze u vermoorden. U ging meteen naar het politiebureau om klacht in te

dienen. Op 10 maart 2012 ontving u een kopie van het arrestatiebevel tegen Hadi en Sejad.

U gaf het arrestatiebevel aan enkele controleposten in uw wijk zodat er naar deze personen uitgekeken

kon worden.
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Drie maanden later, op 11 juni 2012, wilde u ‘s ochtends rond 6u naar uw werk vertrekken toen u bij de

deur een enveloppe met een dreigbrief vond. U ging meteen met de dreigbrief naar het politiebureau in

plaats van naar uw werk. Toen u 100 meter van uw huis verwijderd was, dichtbij de moskee van Al

Muthanna, reed er een auto voorbij van waaruit op u geschoten werd. U werd geraakt in uw voet.

Voorbijgangers hielpen u terug naar huis en uw familie bracht u naar het ziekenhuis Badin Al Top. Twee

of drie uur later verhuisde u naar het ziekenhuis Al Yarmouk. U verbleef in dit ziekenhuis van 11 juni

2012 tot en met 11 augustus 2013, in een bewaakte afdeling voor agenten en officieren.

Direct na uw ontslag uit het ziekenhuis vertrok u naar Turkije. Op 12 augustus 2013 kwam u aan in

Turkije. Op 26 augustus 2013 vroeg u asiel aan bij UNHCR. U verbleef meer dan een jaar in Istanbul en

werkte er in een restaurant als afwasser. Op 15 juni 2015 reisde u door naar Griekenland en op 12 juli

2015 kwam u aan in België. Op 14 juli 2015 diende u uw asielaanvraag in bij Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ).

Op 23 december 2015 of 23 januari 2016 ontving uw broer Ali een oproepingsbrief van AAH waarin ze

hem vroegen om langs te gaan bij hun kantoor. Hij deed dit samen met uw moeder. Op het kantoor van

AAH werd hen gezegd dat het om een vergissing ging. Op 2 februari 2016 werd uw broer

doodgeschoten toen hij het huis verliet.

Ter staving van uw identiteit en asielrelaas legde u de volgende documenten neer: uw originele

identiteitskaart, afgeleverd op 18 januari 2007 te Bagdad; uw originele nationaliteitsbewijs, afgeleverd op

23 januari 2007 te Bagdad; uw originele bewijs van aanstelling als agent, afgeleverd op 23 februari

2005; uw originele dreigbrief, niet gedateerd; het originele arrestatiebevel tegen uw bedreigers,

afgeleverd op 10 maart 2012; uw originele diploma van de politie-opleiding, afgeleverd op 24 februari

2005 te Bagdad; uw originele diploma van de Combat Patrol Readiness Class, afgeleverd op 1 oktober

2005 te Bagdad; originele röntgenfoto’s van uw voet; een originele oproepingsbrief voor een afspraak in

het ziekenhuis van Luik, d.d. 5 november 2015; een origineel medisch attest van de dokter van het

opvangcentrum te Manhay, d.d. 4 augustus 2015; een originele brief van het ziekenhuis van Luik gericht

aan uw huisdokter, d.d. 21 oktober 2015; een origineel medisch attest uit Turkije, d.d. 23 mei 2014; uw

originele registratiebewijs van UNHCR, afgeleverd op 26 augustus 2013; een kopie van uw bewijs

van ontslag uit het ziekenhuis van Bagdad, afgeleverd op 11 augustus 2013; twee originele

verblijfskaarten uit Turkije, afgeleverd op 4 oktober 2013 en op 25 september 2014; een kopie van de

oproepingsbrief gericht aan uw broer, d.d. 23 januari 2016; een kopie van de overlijdensakte van uw

broer, afgeleverd op 2 februari 2016 te Bagdad; drie foto’s van uzelf in politie-uniform; een kopie van de

eerste pagina van uw paspoort, afgeleverd op 7 maart 2009 (moeilijk leesbaar) te Bagdad.

B. Motivering

Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-Generaal blijkt dat u uw land ontvluchtte wegens vrees om

gedood te worden door militieleden van Asaeb Al Haq omwille van uw werk als politieagent en uw

soennitische geloofsovertuiging. Na grondig onderzoek van uw vluchtrelaas dient te worden vastgesteld

dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, volgens art. 48/4, §2, a) en b) van de Belgische Vreemdelingenwet, aannemelijk te maken

en dit omwille van onderstaande redenen.

Vooreerst werd vastgesteld dat uw asielrelaas bij het CGVS in zijn geheel niet overeenstemt met uw

relaas bij Dienst Vreemdelingenzaken, wat uw geloofwaardigheid reeds ernstig ondermijnt. In het begin

van uw gehoor bij het CGVS verklaarde u dat u in het interview bij DVZ verkeerde data opgegeven had.

Ten eerste verklaarde u bij DVZ dat u op 28 december 2009 beschoten werd (vragenlijst DVZ, vraag 5),

terwijl u bij het CGVS zei dat de juiste datum van uw beschieting 11 juni 2012 was (gehoorverslag

CGVS I, p.2). Ten tweede stelde u bij DVZ dat u in 2014 een klacht had ingediend bij het politiekantoor

van Al Shaab naar aanleiding van een dreigbrief (vragenlijst DVZ, vraag 5), terwijl u bij het CGVS zei dat

u op 1 maart 2012 bedreigd werd en dat u op diezelfde dag klacht hebt ingediend bij het politiekantoor

van Al Slekh (CGVS I, pp.2 en 9). Ten derde zei u bij DVZ dat u op 24 april 2015 Irak met het vliegtuig

verlaten had (verklaring DVZ, punt 33), terwijl u bij het CGVS zei dat u op 11 augustus 2013 Irak met de

auto verlaten had (CGVS I, p.2 en CGVS II, p.11). Gevraagd waarom u deze verschillende jaartallen

gegeven had, verklaarde u dat andere Irakese vluchtelingen u aanraadden om niets over uw verblijf in

Turkije te vertellen en dat u bang was om de waarheid te zeggen (CGVS I, pp.13 en 23).

Echter, indien u werkelijk beschoten werd is het volstrekt onlogisch dat u dit op een totaal ander moment

situeert dan de werkelijke beschieting, namelijk op een fictief moment verder in het verleden. Zeggen

dat de beschieting op 11 juni 2012 plaatsvond zou evengoed geen enkele informatie vrijgegeven

hebben over uw verblijf in Turkije vanaf augustus 2013.

Bovendien ontkrachtte u met de foutieve data ook uw eigen schriftelijke bewijsmateriaal: enerzijds legde

u een attest neer van uw opname in het Al Yarmouk ziekenhuis waarin ondubbelzinnig genoteerd staat

dat u van 11 juni 2012 tot 11 augustus 2013 opgenomen was wegens een kogelwond aan uw been
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(stuk 15); anderzijds legde u een arrestatiebevel tegen Hadi en Sejad neer dat op 10 maart 2012

opgesteld werd naar aanleiding van uw klachtneerlegging op 1 maart 2012 (stuk 6). Hieruit blijkt

duidelijk dat u er zonder enige aannemelijke reden voor koos om bij DVZ een totaal andere datum van

de beschieting en een andere datum van klachtneerlegging op te geven. Deze willekeur in uw

verklaringen ondermijnt evenzeer de algehele geloofwaardigheid van uw verklaringen bij het CGVS,

evenals de bewijswaarde van de door u neergelegde documenten. Bovendien dient te worden

opgemerkt dat uit informatie waarover het Commissariaat-Generaal beschikt en waarvan een kopie aan

het administratief dossier werd toegevoegd (COI Focus Irak: Corruptie en documentenfraude, dd. 8

maart 2016), blijkt dat in Irak corruptie wijdverspreid is en dat allerlei documenten al dan niet tegen

betaling kunnen worden verkregen. Samengenomen met bovenvermelde vaststelling omtrent

de verschillende data kunnen het ziekenhuisattest en het arrestatiebevel dan ook onmogelijk als

doorslaggevende bewijsstukken beschouwd worden.

Naast de afwijkende verklaringen omtrent de data van de bedreigingen, legde u ook totaal

verschillende verklaringen af omtrent de inhoud van deze bedreigingen en de identiteit van uw

bedreigers. Zo zei u bij DVZ dat u reeds in 2007 constant telefonisch bedreigd werd door het Al Mehdi-

leger, dat u in 2009 beschoten werd door onbekenden, dat u in 2012 telefonisch bedreigd werd door

AAH, dat u in 2014 een dreigbrief ontving en dat u gedurende lange periodes uit angst op uw werk bleef

overnachten. U zou klacht ingediend hebben bij Al Selekh politie, maar omdat zij niets voor u deden

diende u opnieuw klacht in bij de Al Shaab politie (vragenlijst DVZ, vraag 5). Dit stemt in zijn geheel niet

overeen met uw feitenrelaas zoals hierboven uiteengezet. Bij het CGVS verklaarde u dat u nooit

telefonisch bedreigd bent geweest en dat u nooit bedreigd bent geweest door het Al Mehdi-leger (CGVS

I, pp.15 en 23). U zou slechts twee à drie nachten op uw werkplaats geslapen hebben om zaken voor

het werk voor te bereiden (CGVS I, p.23). U zou ook enkel bij de politie van Al Slekh klacht

ingediend hebben -en niet die van Al Shaab- die uw verklaringen noteerden en zorgden voor een

arrestatiebevel (CGVS I, p.21). Geconfronteerd met de opmerking dat u bij DVZ heel andere feiten

verteld hebt, stelde u dat u alles verteld had op basis van het advies van andere Irakese vluchtelingen

omdat men u had afgeraden om over uw verblijf in Turkije te praten (CGVS I, p.15 en CGVS II, p.24). U

maakte bij DVZ geen enkele melding van de mondelinge bedreiging door AAH die het startpunt was van

al uw problemen, noch legde u de link tussen de dreigbrief en uw beschieting, en u vertelde bij DVZ

evenmin over uw verblijf in het Al Yarmouk ziekenhuis waar u persoonlijk bewaakt werd. Het is frappant

dat u aan het begin van uw gehoor op het CGVS weliswaar de data van de feiten corrigeert maar geen

enkele opmerking maakt omtrent de inhoud van de feiten. Er werd u nochtans uitdrukkelijk gevraagd of

u uw belangrijkste problemen had kunnen vertellen bij DVZ, waarop u bevestigend antwoordde

(CGVS I, p.2). Toen u gevraagd werd waarom u bij DVZ een totaal ander verhaal vertelde hoewel u wel

degelijk serieuze en concrete problemen met de AAH gehad zou hebben, zei u dat u die problemen óók

verteld had maar dat u al dacht dat er iets mis was met de tolk (CGVS I, p.15). Nogmaals gevraagd of u

op DVZ dezelfde feiten reeds verteld had, antwoordde u dat u het niet meer wist, dat het te lang geleden

was en dat u het van de ambtenaar kort moest houden (CGVS I, pp.15-16). Deze verklaringen

overtuigen absoluut niet. Indien u in de loop van 2012 werkelijk bedreigd en beschoten bent, is het

bijzonder vreemd dat u op DVZ een totaal verschillende weergave van deze feiten gaf.

Los van bovenstaande opmerkingen werden ook ongerijmdheden vastgesteld tussen uw

opeenvolgende verklaringen op het Commissariaat-generaal omtrent uw werk als politieagent. Zo stelde

u tijdens uw eerste gehoor dat u in het magazijn samenwerkte met kapitein Mohammed en twee

collega’s, Rosul en Soufian. Enkel Soufian was sjiiet, Rosul en Mohammed waren soennieten. Jullie

zouden altijd samengewerkt hebben (CGVS I, pp.19-20). Echter, tijdens uw tweede gehoor verklaarde u

dat u samenwerkte met kolonel (naqib) Mohammed en twee collega’s waarvan u zich de namen niet

meer kon herinneren. U verklaarde uitdrukkelijk dat zij alle drie soennitisch waren. U kon zich niet zo

goed herinneren hoe lang jullie samengewerkt hadden, maar u dacht één of twee jaar (CGVS II, p.7).

Aangezien u bedreigd werd omwille van uw soennitische geloofsstrekking in combinatie met uw werk als

politieagent, is het zeer merkwaardig dat u tegenstrijdige verklaringen aflegde over uw collega’s die net

hetzelfde risico konden lopen indien zij soennitisch waren. Hoewel uw werk reeds dateert van 2012

kan van u toch verwacht worden dat u preciezere en overeenstemmende verklaringen aflegde omtrent

uw collega’s. U werkte immers lange tijd intensief met hen samen en kwam goed met hen overeen

(CGVS II, p.8). U zou ook met uw collega’s overlegd hebben over uw bedreigingen (CGVS II, p.15). U

was bovendien wél in staat om zeer gedetailleerde verklaringen af te leggen over uw bedreigingen

(beschrijving fysiek uiterlijk, kledij, automerken, tijdstippen, locaties en afstanden). Toch ging het hier om

eenmalige feiten die eveneens reeds van 2012 dateren.

Het is niet aannemelijk dat u geen eenduidige verklaringen kon afleggen over uw werk, hoewel uw werk

als politieagent net de rechtstreekse aanleiding was van uw doodsbedreigingen.

Voorts hebt u ook niet aannemelijk gemaakt dat u na de bedreigingen werkelijk nog gevaar liep. U zou

immers een jaar en twee maanden in het Al Yarmouk ziekenhuis doorgebracht hebben en gedurende
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deze lange periode werd noch u, noch uw familie benaderd door eventuele bedreigers (CGVS I, p.16). U

stelde dat u er veilig was omdat het ziekenhuis zich in Al Karch bevond terwijl AAH vooral actief was in

Rusafa; omdat het ziekenhuis ver weg van uw huis gelegen was waardoor uw bedreigers er nooit aan

zouden denken u daar te gaan zoeken (CGVS I, p.16); en omdat u al die tijd op een bewaakte dienst lag

(CGVS I, p.18). Echter, aangezien het ziekenhuis in Al Karkh zich slechts een tiental kilometer van uw

huis in Caïrowijk bevindt (zie afprint google maps, waarvan een kopie werd toegevoegd aan dit dossier)

en in dezelfde wijk als uw werkplaats (CGVS II, p.15), en aangezien u regelmatig bezoek ontving van

uw familie (CGVS II, p.19), is het onwaarschijnlijk dat uw bedreigers u nooit konden traceren indien zij u

werkelijk persoonlijk wilden viseren. Geconfronteerd met deze opmerking herhaalde u bovenvermelde

stellingen en voegde u eraan toe dat de persoon die u beschoten had vermoedelijk

ergens ondergedoken was uit angst om herkend te worden (CGVS II, pp.18-19). Deze verklaring is

echter niet afdoende aangezien er geen getuigen waren van de beschieting en u ook geen klacht meer

had ingediend van de beschieting (CGVS II, pp.17 en 18). Het feit dat zowel u als uw familie gedurende

deze lange periode volledig ongemoeid werden gelaten ondermijnt uw bewering dat u op de dag van uw

ontslag uit het ziekenhuis Irak moest verlaten uit vrees voor de AAH.

Ook legde u tegenstrijdige verklaringen af over de oproepingsbrief gericht aan uw broer Ali. Zo

verklaarde u tijdens uw eerste gehoor dat Ali begin 2016 een oproepingsbrief van de AAH ontving

(CGVS I, p.16). U legde tevens een kopie van deze brief voor die dateert van 23 januari 2016 (stuk 17).

Tijdens uw tweede gehoor verklaarde u daarentegen dat uw broer deze brief op 23 januari 2015 ontving

(CGVS II, p.20). U bevestigde deze datum twee maal (CGVS II, p.20 en 21). Toen u gevraagd werd of

er dan ongeveer een jaar tussen het ontvangen van de brief en het overlijden was, corrigeerde u de

datum naar 23 december 2015. Gevraagd waarom u zich over deze datum vergiste, stelde u dat u reeds

drie dagen niet geslapen had en dat u medicatie nam voor uw been. Deze verklaring is echter niet

afdoende omdat u, zoals hierboven reeds uiteengezet, wel in staat was om gedetailleerde verklaringen

af te leggen over uw eigen bedreigingen, inclusief data. Gewezen op het feit dat u tijdens uw

eerste gehoor gezegd had dat uw broer de brief in januari 2016 ontvangen had, bevestigde u

uitdrukkelijk uw stelling dat Ali de brief op 23 december 2015 ontvangen had en vermoord was op 2

februari 2016. Hoewel het CGVS begrip kan opbrengen voor het feit dat u zich louter zou vergissen van

jaartal, is het eerder merkwaardig dat u ook nog eens de maand aanpaste en aldus verwarde

verklaringen aflegde omtrent de directe aanleiding van de moord op uw broer.

Bovendien legde u eveneens tegenstrijdige verklaringen af over het overlijden van uw broer Ali. Zo zei u

eerst dat u niet wist of hij op 2 februari 2016 ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds neergeschoten was

(CGVS II, p.22). Nochtans verklaarde u eveneens dat uw moeder u op diezelfde dag had ingelicht over

zijn dood, dat er een autopsie gedaan was, dat het lichaam van uw boer gewassen was en dat hij

diezelfde dag nog begraven was in de namiddag. Geconfronteerd met de stelling dat indien de

begrafenis in de late namiddag was, u toch enigszins zou moeten kunnen duiden wanneer hij overleden

was, zei u dat u zeker was dat hij ’s ochtends gedood was (CGVS II, pp.21-22). Hiermee verklaarde u

dus het omgekeerde van wat u eerst zei. Aangezien het hier gaat over een zeer persoonlijke en

ingrijpende gebeurtenis, namelijk de moord op uw eigen broer, is het niet aannemelijk dat u zulke vage

en tegenstrijdige verklaringen aflegde over het moment van zijn overlijden, temeer daar u op de dag

van de feiten met uw moeder gesproken zou hebben. Deze onaannemelijkheid, samengenomen met

bovenvermelde verwardheid over de oproepingsbrief van uw broer, tasten de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas ernstig aan.

De overige door u neergelegde documenten zijn niet van die aard om deze beoordeling te weerleggen.

U legde een kopie neer van de oproepingsbrief gericht aan uw broer, opgemaakt op 23 januari 2016;

een kopie van de overlijdensakte van uw broer, afgeleverd op 2 februari 2016 te Bagdad; en uw eigen

originele dreigbrief, niet gedateerd. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de documenten

betreffende uw broer slechts kopieën zijn die makkelijk vatbaar zijn voor manipulatie. Zoals reeds

vermeld blijkt uit informatie waarover het Commissariaat- Generaal beschikt dat in Irak corruptie

wijdverspreid is en dat allerlei documenten al dan niet tegen betaling kunnen worden verkregen. Deze

documenten kunnen dan ook bovenvermelde vaststellingen niet ontkrachten.

U legde tevens de volgende documenten neer: originele röntgenfoto’s van uw voet; een originele

oproepingsbrief voor een afspraak in het ziekenhuis van Luik, d.d. 5 november 2015; een origineel

medisch attest van de dokter van het opvangcentrum te Manhay, d.d. 4 augustus 2015; een originele

brief van het ziekenhuis van Luik gericht aan uw huisdokter, d.d. 21 oktober 2015; een origineel medisch

attest uit Turkije, d.d. 23 mei 2014; en een kopie van uw bewijs van ontslag uit het ziekenhuis van

Bagdad, afgeleverd op 11 augustus 2013.

Deze documenten bevestigen dat u aan uw been een wonde heeft die u hebt opgelopen door een kogel.

De documenten zeggen echter niets over de omstandigheden waarin u deze wonde opliep en vormen,

gezien uw ongeloofwaardig bevonden asielrelaas, dan ook geen doorslaggevend bewijs.
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Daarnaast legde u ook de volgende documenten neer: uw originele identiteitskaart, afgeleverd op 18

januari 2007 te Bagdad; uw originele nationaliteitsbewijs, afgeleverd op 23 januari 2007 te Bagdad; uw

originele registratiebewijs van UNHCR, afgeleverd op 26 augustus 2013; twee originele verblijfskaarten

uit Turkije, afgeleverd op 4 oktober 2013 en op 25 september 2014; een kopie van de eerste pagina van

uw paspoort, afgeleverd op 7 maart 2009 (moeilijk leesbaar) te Bagdad; uw originele bewijs van

aanstelling als agent, afgeleverd op 23 februari 2005; uw originele diploma van de politie-opleiding,

afgeleverd op 24 februari 2005 te Bagdad; uw originele diploma van de Combat Patrol Readiness Class,

afgeleverd op 1 oktober 2005 te Bagdad; en drie foto’s van uzelf in politie-uniform. Deze documenten

staven uw identiteit, uw verblijf in Turkije en uw werk bij de politie, gegevens die op zich niet betwist

worden door het CGVS. Deze documenten staven echter uw persoonlijke asielrelaas niet en doen niets

af aan de gedane vaststellingen omtrent uw asielrelaas. Het feit dat u enkel een kopie van de eerste

bladzijde van uw paspoort voorlegde, en niet uw originele paspoort, doet verder twijfels rijzen. U had

namelijk geen plausibele verklaring voor het ontbreken van uw paspoort. U verklaarde dat u uw

paspoort onderweg verloren zou zijn in zee. Er zou water in de boot gekomen zijn, waarop u uw tas met

paspoort erin overboord hebt gegooid (CGVS II, p.11). Gezien de risico’s van de overtocht op zee

algemeen bekend zijn, kan het niet overtuigen dat u geen voorzorgsmaatregelen zou genomen hebben

om uw paspoort, een zeer belangrijk reis- en identiteitsdocument- niet te verliezen bij deze overtocht,

wetende dat u nog de rest van Europa moest doorkruisen alvorens uw bestemming te bereiken.

Daarenboven zei u herhaaldelijk dat u reeds vijf jaar buiten Irak bent (CGVS II, pp.3, 7 en 24), hoewel u

Irak verlaten zou hebben op 11 augustus 2013 (CGVS I, p.2), wat maakt dat u drie jaar en vijf maanden

buiten Irak zou zijn en geen vijf. Deze vaststelling, samengenomen met het feit dat u uw paspoort niet

voorlegt, doet vermoeden dat u doelbewust uw paspoort achterhoudt om gegevens te verbergen voor

het CGVS, zoals een eerdere vertrekdatum uit Irak of een verblijf in een derde land, ander dan Turkije.

Dit tast dan ook verder uw algehele geloofwaardigheid aan.

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat u uw land van oorsprong heeft verlaten uit

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of dat u bij een eventuele terugkeer een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, volgens art. 48/4, §2, a) en b) van de Belgische Vreemdelingenwet.

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

beschermingsstatus toegekend worden wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat

een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§2, c) van de vreemdelingenwet.

Bij de evaluatie van de nood aan subsidiaire bescherming houdt het CGVS er rekening mee dat de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

om de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Overeenkomstig de jurisprudentie van het Hof van
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Justitie kan het bestaan van een binnenlands gewapend conflict immers slechts leiden tot toekenning

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

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

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

persoon van de aanvrager van de subsidiaire bescherming (….) teweeg te brengen, omdat de mate van

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

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken

land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel

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

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

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

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

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

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

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

2011, para. 54).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

april 2016).

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

van november 2016 in rekening genomen. Zowel uit dit advies, als de COI Focus “Irak: De

veiligheidssituatie in Bagdad” van6 februari 2017 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

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

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

2014 verder geëscaleerd is. In de loop van 2015 kwam IS/ISIL/ISIS meer en meer onder druk te staan in

verschillende regio’s in Irak en slaagden de Iraqi Security Forces (ISF), de sjiitische milities en de

Koerdische pesghmerga er in om IS uit een deel van de veroverde gebieden te verdrijven. In de loop

van 2016 werd IS/ISIL/ISIS verder teruggedrongen en werden grote stukken van het gebied onder

controle van IS/ISIL/ISIS terug ingenomen door regeringstroepen. Rechtstreekse militaire confrontaties

tussen het Iraakse leger en de sjiitische milities aan de ene, en IS/ISIL/ISIS aan de andere kant vinden

hoofdzakelijk plaats in de Centraal-Iraakse provincies Ninewa, Anbar en Kirkuk. Nergens in

voornoemd advies van het UNHCR wordt geadviseerd om voortgaande op een analyse van de

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

Integendeel, UNHCR adviseert om Irakezen afkomstig uit “ 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.”

niet gedwongen terug te sturen en besluit dat deze waarschijnlijk in aanmerking komen voor de

vluchtelingstatus of de status van subsidiair beschermde. Aldus bevestigt UNHCR’s “Position on

Returns to Iraq” dat het geweldsniveau en de impact van het geweld nog steeds regionaal erg

verschillend zijn. Deze sterk regionale verschillen typeren het conflict in Irak. Om die redenen dient niet

alleen rekening te worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de

veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot

uw herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad te worden beoordeeld.

Dit gebied omvat de hoofdstad Bagdad en het omliggende gebied, inclusief Al-Mahmudiya, Tarmia,

Mada’in en Abu Ghraib.

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

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

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

Hoewel de groepering zowel de Irakese veiligheidsdiensten (politie en leger), als burgers tot doelwit
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heeft, is het duidelijk dat de terreurcampagne van IS/ISIL/ISIS hoofdzakelijk op burgers gericht is. Hierbij

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

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

Uit dezelfde informatie blijkt ook dat Bagdad niet belegerd wordt door IS/ISIL/ISIS, noch 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 voerde, heeft in Bagdad wel tot de mobilisatie van sjiitische milities

geleid. De aanwezigheid van deze milities heeft er voor gezorgd dat de aard, de intensiteit en de

frequentie van de acties van IS/ISIL/ISIS in Bagdad veranderd zijn. Voordat IS zijn offensief in Centraal-

Irak in juni 2014 had ingezet, vonden er goed gecoördineerde golven van aanslagen over het hele land

plaats, al dan niet gekoppeld met uitgebreide militaire operaties, ook in Bagdad. Anno 2015 vonden er

daarentegen nauwelijks gecombineerde militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen en aanvallen van

guerrillastrijders meer plaats. Eerder werd de geweldcampagne van IS in Bagdad getypeerd door

frequente, vaak minder zware aanslagen. In de periode van april tot augustus 2016 nam het aantal

zware aanslagen in Bagdad echter weer toe. IS zette weer sterker in op bomauto’s. De gebeurtenissen

in deze periode werden overschaduwd door een enkele, bijzonder dodelijke aanslag op een winkelstraat

in de Karrada-wijk in het centrum van Bagdad. In diezelfde periode vielen nog drie aanslagen in de

hoofdstad waarbij telkens meer dan tien dodelijke burgerslachtoffers te betreuren vielen. Naast

aanvallen gericht op specifieke doelwitten, waaronder de Iraqi Security Forces (ISF), het leger,

de politie, en Popular Mobilization Units (PMU), vinden er dagelijks kleinschaligere aanslagen plaats.

Het blijven nog altijd deze kleinere aanvallen die de meeste burgerslachtoffers maken. Ondanks de

herhaaldelijke golven van bomaanslagen door IS blijft het aantal slachtoffers in Bagdad sinds begin

2015 nagenoeg constant. De sjiitische milities blijken op hun beurt, samen met criminele bendes en

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

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

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

hier het slachtoffer van te worden. Uit de beschikbare informatie blijkt derhalve dat een groot deel van

het geweld dat er in de provincie Bagdad plaatsvindt, doelgericht van aard is.

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

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

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

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

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

een welbepaald niveau moet bereiken opdat er sprake kan zijn van ernstige en individuele bedreiging

van het leven of de persoon van de aanvrager van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4,

§ 2, c Vw..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in verhouding tot 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 zware aanslagen in de maanden april tot augustus 2016, hebben bovendien geen negatieve impact

gehad op het dagelijks leven in Bagdad. De provincie Bagdad, met een oppervlakte van 4555 km², telt

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

functionerende grootstad. Ondanks de aanwezige veiligheidsrisico’s blijven de infrastructuur, het
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bedrijfsleven en de publieke sector verder functioneren. Bagdad is geen belegerde stad, de

bevoorrading met levensmiddelen en andere consumptiegoederen is er verzekerd en winkels, markten,

restaurants, cafés, enz. blijven er geopend. Goederen worden verhandeld en zijn vrij verkrijgbaar, al is

de levensduurte in Bagdad gestegen en hebben veel inwoners het moeilijk om financieel rond te komen.

Het CGVS erkent dat er zich bepaalde problemen voordoen in de drinkwaterbevoorrading en de

sanitaire inrichtingen en dat dit in overbevolkte wijken gezondheidsproblemen met zich meebrengt, doch

benadrukt dat dit gegeven geen afbreuk doet aan de conclusie dat de bevoorrading met

levensnoodzakelijke goederen in Bagdad is verzekerd.

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

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

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

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

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

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

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

hetgeen in casu echter niet het geval blijkt te zijn.

Uit dezelfde informatie blijkt eveneens dat er in Bagdad gezondheidszorg voorhanden is, ook al staat

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

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

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

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

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

verkeerswegen open, en is de internationale luchthaven operationeel. Ook deze vaststellingen vormen

een relevante overweging in het kader van de beoordeling van de ernst van de veiligheidssituatie en de

impact van het geweld op het leven van de inwoners van Bagdad. Hieruit blijkt immers dat de Iraakse

autoriteiten van mening waren dat de veiligheidssituatie dermate verbeterd was dat deze een opheffing

van het nachtelijk uitgaansverbod toeliet. Bovendien kan er redelijkerwijs van uitgegaan worden dat

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

bewegingsvrijheid binnen de stad zouden hebben beperkt.

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

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

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

Volledigheidshalve wijst het CGVS er op dat het EHRM in het arrest J.K. and Others v. Sweden van 23

augustus 2016 zijn standpunt omtrent de mogelijke schending van artikel 3 EVRM omwille van de

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

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

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

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

van 23 augustus 2016, §110-111).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Het verzoekschrift

2.1.1. Volgens verzoeker is de bestreden beslissing in strijd met:

“- artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna EVRM) ;



RvV X - Pagina 9

- artikel 1A van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 ;

- artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie ;

- art. 48/4 van de wet van 15 december 1980 ;

- art 48/6 van de wet van 15 december 1980 ;

- artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen (gebrek in de motivering) ;

- artikel 26 van het Koninklijk Besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ; het algemeen beginsel van

voorzichtigheid ;

- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een

behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente

elementen) ;”

2.1.2. In hoofdorde stelt verzoeker in aanmerking te komen voor de erkenning van de status van

vluchteling.

“Omtrent de tegenstrijdigheden die worden aangehaald worden door de tegenpartij, dienen er

verschillende opmerkingen te worden gemaakt.

Ten eerste dient te worden herhaald dat alle tegenstrijdigheden werden aangekaart door de verzoeker

ZELF in het begin van het interview op de CGVS. (p.1-2, CGVS I)

Met andere woorden heeft hij zich ingezet om eventuele twijfels en tegenstrijdigheden van in het begin

weg te wuiven.

Deze kans moet gegeven worden aan elke asielzoeker die zich bij de CGVS aanmeldt, zonder hem

deze tegenstrijdigheden a posteriori kwalijk te nemen.

Ten tweede dient de nadruk opnieuw te worden gelegd op het feit dat de verzoeker zich heeft laten

beïnvloeden door externe kennissen en contacten. De invloed en overtuigingskracht van externe

personen kan in het geval van asielzoekers in geen geval onderschat worden.

De verzoeker heeft aangegeven dat hij hierdoor sterk werd beïnvloed.

Er wordt herinnerd aan de tegenpartij dat deze invloed niet enkel over Turkije ging maar ook andere

aspecten betrof.

De verzoeker was hier extra kwetsbaar voor aangezien hij angstig was in verband met zijn

asielaanvraag en absoluut niet wou terugkeren naar zijn vaderland. (p.21, CGVS II), (p.12-13, CGVS I).

Het wordt trouwens duidelijk dat verzoeker tijdens het verhoor nog steeds onder stress was en wou

weten of hij alles in alle vrijheid kon vertellen (p. 13-14, CGVS I)

Ten derde dient te worden benadrukt dat het feit dat de asielzoekers telkens worden herinnerd aan

het feit dat de interviews op de Dienst Vreemdelingenzaken zeer kort en samengevat moeten

worden. Dit helpt de asielzoekers niet om alles te vertellen. Zij weten ook niet op welke aspecten zij

de nadruk moeten leggen.

Ten vierde dient te worden opgemerkt dat de verzoeker op de dag van het interview medicijnen had

ingenomen en zeer gestresseerd was. Hij was slachtoffer van een acute vermoeidheid en kon zich

moeilijk concentreren. Bij het lezen van de rapporten van de twee verhoren merken we op dat de

tolk de vraag meermaals moet verduidelijken. (p. 21, CGVS II). Stuk 3 duidt duidelijk aan dat de

verzoeker pijnstillers neemt en hierdoor neveneffecten ondervindt.

Dit moet in beschouwing genomen worden.”

Verzoeker wijst op een aantal van zijn verklaringen bij het CGVS en stelt dat deze elementen in de

bestreden beslissing niet op valabele wijze worden betwist. “De bestreden beslissing heeft het enkel

over details omtrent algemene tegenstrijdigheden, het werk en de dood van de broer van de verzoeker.

Echter, de vervolgingen in se van de AAH worden niet in vraag gesteld.

De bestreden beslissing stelt niet in vraag dat de verzoeker bedreigd werd. Er wordt niet gesproken

over de dreigbrief en de verklaringen van de verzoeker hieromtrent.”

Verzoeker citeert nog een aantal verklaringen van bij het CVS die in de bestreden beslissing niet

uitdrukkelijk worden betwist.

Over zijn werk als politieagent en het gevaar dat hij liep, doet verzoeker gelden:

“Ten eerste is het belangrijk te herinneren aan de verwerende partij dat de asielzoekers die na

traumatiserende gebeurtenissen een nieuwe traumatiserende reis hebben afgelegd ook bepaalde zaken

vergeten, en dat kan van het één interview op het andere.

De verzoeker geeft toe dat hij menselijk is, en dat hij de namen van zijn collega's op dat moment niet in

gedachten had. Dit kan echter onmogelijk een argument zijn om de hele geloofwaardigheid van het

relaas te ondermijnen.
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Ten tweede dient te worden opgemerkt dat het niet is omdat twee verschillende gebeurtenissen

plaatsvonden in een bepaald jaar dat men zich één kan herinneren en het andere niet. De CGVS gaat

ervan uit dat indien zij in hetzelfde jaar plaatsvonden, de verzoeker zich allebei de gebeurtenissen had

moeten herinneren. Dit is echter volstrekt onlogisch. Er zijn, in de menselijke gedachtegang, natuurlijk

gebeurtenissen die psychologisch meer impact hebben en dus frisser in het geheugen blijven dan

andere, zonder dat dit psychologisch impact perse een logische verklaringen heeft.

De verwerende partij kan niet gevolgd worden in deze gedachtegang.

Ten derde dient te worden benadrukt dat de tegenpartij ook niet kan gevolgd worden in haar

gedachtegang betreffende het verblijf van de verzoeker in het ziekenhuis.

De verzoeker heeft aangeduid dat hij in het ziekenhuis verbleef maar in een zeer bewaakte dienst. Dit

wordt niet betwist door de tegenpartij. Het feit dat het ziekenhuis bewaakt was veronderstelt dat het

onmogelijk was voor gewapende militieleden om binnen te geraken of zelfs het ziekenhuis te

benaderen. (p. 13, CGVS II)

Wanneer er precieze informatie werd gevraagd aan de verzoeker na het gehoor op de CGVS was deze

in staat om vele details te geven over de bewaking.

(…)

Zo wordt ook logisch waarom de verzoeker geen problemen had tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis en

zijn familie die hem kwam bezoeken ook niet.

Zijn belagers hadden zeker en vast in gedachten om te wachten dat hij buiten zou komen en terug naar

huis zou keren om hem zonder bewaking te kunnen treffen.

Het gegeven dat noch de verzoeker noch zijn familie problemen heeft gekend tijdens zijn verblijf in het

ziekenhuis kan dus niet als gevolg hebben dat de vrees van de verzoeker niet gegrond is.

De verzoeker legt ook uit dat zijn belager zich waarschijnlijk verstopte na op de verzoeker geschoten te

hebben. (p. 19, CGVS II). Hier rept de tegenpartij geen woord over. Dit wordt niet geanalyseerd.

Aangezien het niet ter sprake komt in de bestreden beslissing, wordt het ook niet valabel betwist”

Omtrent de dood van zijn broer, betoogt verzoeker:

“Ten eerste moet opnieuw opgemerkt worden dat er geen excessieve aandacht aan het variëren van

data kan besteed worden. De verzoeker heeft verklaard die dag zeer moe te zijn en verschillende

nachten ervoor niet te hebben geslapen. De tegenpartij weet ook dat de verzoeker medicatie nam voor

zijn been. (p. 21, CGVS II)

Dit zijn omstandigheden die de mentale vermoeidheid van de verzoeker kunnen uitleggen en de

verwerende partij er ook aan herinneren dat asielzoekers menselijk zijn en geen perfect geheugen meer

hebben.

Ten tweede wat betreft de dood van zijn broer kan de verzoeker geen exacte informatie geven door het

feit dat hij fysiek niet aanwezig was toen het gebeurde.”

Verzoeker benadrukt voorts zijn werk als politieagent te hebben gestaafd met originele documenten.

Verweerder heeft echter geen volledige analyse gedaan over de risico’s die politieagenten in Bagdad

lopen. Verzoeker wijst op informatie over het verhoogde risico dat leden van de Iraakse

veiligheidsdiensten en troepen (ISF) lopen. Hij stelt een risicoprofiel te vertonen door het simpele feit dat

hij politieagent is. “Er moet inderdaad in beschouwing worden genomen door de tegenpartij dat de

verzoeker zijn risk profile uitzettend verhoogd door een arrestatie te hebben uitgevoerd van een key

actor van de sjiitische milities. Dit gevaar kan zowel van buiten zijn jobcontext komen als vanbinnen. De

tegenpartij heeft volledig nagelaten om de problematiek in alle dimensies te bestuderen. Er zijn

nochtans tal van bronnen die de infiltratie van de sjiitische milities binnen de politiediensten

documenteren.

(…)

De tegenpartij maakt geen enkele beschouwing over het high risk profile van de verzoeker als

werknemer bij de politie.

Nochtans werd dit profiel al eerder als risicovol beschouwd, zoals hierboven wordt uiteengezet. Niets

legt deze verandering van positie uit.

Uw Raad heeft al verschillende arresten uitgeleverd die dezelfde richting ingaan : CCE, arrêt n°115 692

du 13 décembre 2013 : http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/A115692.AN.pdf. CCE, arrêt n° 128

506 du 2 septembre 2014 : http://www.rvv- cce. be/sites/defa u It/f i les/arr/A128506. AN. pdf;

De verzoeker maakt dus wel degelijk aanspraak op een persoonlijke vervolgingsgrond.”

Verzoeker vestigt daarnaast de aandacht op zijn soennitische geloofsovertuiging. Hij geeft een

algemene theoretische uiteenzetting en stelt:
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“De verzoeker verklaarde soenniet te zijn, feit dat niet betwist wordt door de verwerende partij, hij wordt

vervolgd door zijn religieuze overtuiging. Hij heeft eveneens uitgelegd dat dit één van de elementen was

die aangekaart werd in de dreigbrief (p. 8, CGVS 1)

De bovenvermelde wettelijke bronnen duiden duidelijk aan dat het behoren tot een bepaalde religieuze

groep een voldoende element is als bewijs voor gegronde vrees, rekening houdend met de algemene

situatie in het land. Het hoofdstuk over de subsidiaire bescherming in Irak duidt voldoende aan dat de

soennieten een groter gevaar lopen louter door hun religieuze overtuiging.

De tegenpartij laat na om deze analyse concreet uit te voeren op basis van de algemene situatie in het

land. De religieuze overtuiging als motief van vervolging zomaar uitsluiten is tegenstrijdig met haar

onderzoeksplicht.”

Over de neergelegde documenten, voert verzoeker aan:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt er wel kan achterhaald worden hoe een wonde werd gemaakt. In

casu werd de asielzoeker geraakt door een kogel. Ook al wordt het niet betwist dat dit zijn asielrelaas

niet bevestigt, dient men wel te benadrukken dat een wonde dat door een kogel werd gemaakt sowieso

van criminele aard is en een gevaar veronderstelt.

Ten tweede dient de nadruk te worden gelegd op het feit dat de verzoeker in totaal 20 documenten

uitlevert aan de tegenpartij (indien men de foto's en röntgenfoto's telkens als één enkel document

beschouwt) waaronder 16 originele documenten.

De verzoeker is dus in staat om het merendeel van de aspecten van zijn asielaanvraag te ondersteunen

met ORIGINELE documenten. Het feit dat hij hiertoe al in staat is, is uitzonderlijk. Echter de tegenpartij

beperkt zich tot het opnieuw in vraag stellen van de bewijswaarde van de documenten en te verwijzen

naar het corruptieniveau van Irak. Er dient nochtans te worden benadrukt dat meer bewijzen vragen van

een asielzoeker die reeds 20 documenten uitlevert waarvan 16 documenten origineel is, buitensporig is.

Verder merkt men op dat de tegenpartij een onbegrijpelijke redenering maakt in de zin dat zij enerzijds

stelt dat de identiteit, het werk en het verblijf van de verzoeker in Turkije vaststaat en anderzijds steeds

beweert dat de algemene geloofwaardigheid ondermijnd is. Het ontbreken van de verdere pagina's van

het paspoort kan geen probleem zijn in de zin dat de verzoeker zijn identiteit niet betwist wordt en dat

zijn verblijf in Turkije vaststaat. De tegenpartij weet dat het verliezen van een paspoort op zee één van

de meest voorkomende problematieken is in asielaanvragen. Dit is WEL een plausibele verklaring.

Nochtans redeneert zij dat de verzoeker maatregelen had moeten nemen wat onbegrijpelijk is en getuigt

van het opzettelijk op zoek gaan naar zwakheden terwijl er geen zijn.

De verzoeker heeft duidelijk uitgelegd dat hij een foto van zijn paspoort op zijn gsm zocht tijdens het

verhoor. Logischerwijze maakt niemand foto's van zijn hele paspoort op zijn gsm. Er is dus absoluut

geen sprake van het opzettelijk achterhouden van bepaalde informatie.”

Verzoeker geeft nog een algemene uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de beoordeling van

asielaanvragen. Tevens stelt hij dat het voordeel van de twijfel moet worden verleend.

2.1.3. Verzoeker stelt in ondergeschikte orde in aanmerking te komen voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker verwijst in deze tevens naar artikelen 2 en 3 EVRM en naar rechtspraak over deze artikelen.

“In casu is verzoeker van mening dat Bagdad zich bevindt in een uitzonderlijke situatie van willekeurig

geweld en dat zijn aanwezigheid op het grondgebied van Bagdad een reëel gevaar vormt voor zijn

leven, zijn persoon en zijn integriteit.”

Verzoeker geeft een uiteenzetting omtrent de begrippen ‘gewapend conflict’ en ‘willekeurig geweld’.

Verzoeker herneemt de criteria zoals opgesomd door het EVRM, linkt deze aan deze van het CGVS een

geeft een uitgebreide uiteenzetting omtrent:

“a. de vraag naar de gebruikte oorlogsmethoden en tactieken door de partijen in het conflict die van aard

zijn om het risico van het aantal burgerslachtoffers te doen verhogen, of die rechtstreeks gericht zijn

tegen de burgers "(de doelstellingen die gestreven worden door de partijen in het conflict, de aard van

de gebruikte geweld en de intensiteit van deze incidenten)

(…)

b. het veel voorkomend karakter of niet van dergelijke methoden of tactieken in hoofde van de partij en

in het conflict (het aantal incidenten die betrekkeing hebben tot het conflict)

(…)

c. de gelokaliseerde- of verlengde aard van de gevechten

(…)
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d. het aantal omgekomen burgers, gewonden en ontheemden door de gevechten (het aantal burgers die

slachtoffers zijn van willekeurig geweld, de impact van het geweld op het leven van de burgers en de

mate burgers om hun land moeten verlaten omwille van het geweld of, indien van toepassing, hun regio

van herkomst)

(…)”

Verzoeker gaat vervolgens in op “Het ontbreken van een significante daling van het geweld in Bagdad

zoals beweerd wordt door de andere partij”. Hierbij verwijst hij vooreerst naar een COI Focus van 23 juni

2016 en stelt hij dat inzake deze COI Focus dezelfde kritiek geldt als deze geuit tegen een COI Focus

van 31 maart 2016.

Verzoeker verwijst voorts naar een aantal beleidsnota’s van het CGVS. Hij verwijt verweerder dat niet

wordt aangetoond in welke mate de situatie in Bagdad sedert juni 2015 en stelt dat de situatie werkelijk

niet is veranderd. Dit vindt bevestiging op de website van het CGVS, waarop erkend wordt dat het

aantal slachtoffers sedert begin 2015 stabiel blijft.

Verzoeker verwijst naar en citeert uit een COI Focus van 23 juni 2016. Het CGVS vermeldt een aantal

zaken niet. Dit werd met betrekking tot een COI Focus van 6 oktober 2015 ook aangegeven in twee

Franstalige arresten van de RvV van in april 2016.

Verzoeker uit kritiek op de wijze waarop de COI Focus van 23 juni 2016 werd opgesteld. Hij wijst

andermaal op een Franstalig arrest van de RvV van in april 2016. Eveneens wijst hij op een rapport van

Caritas International en CIRE. Hij verwijt het CGVS dat een aantal bronnen in de voormelde informatie

anoniem zijn.

Verzoeker tracht voorts aan te tonen dat een COI Focus van 23 juni 2016 onvoldoende actueel is en dat

er een gebrek aan verscheidenheid aan bronnen is.

Verder verwijt verzoeker het CGVS een onvolledige en verkorte weergave van de werkelijkheid. Hij

benadrukt daarbij dat de COI Focus van 23 juni 2016 niet overeenstemt met de werkelijkheid, de

verminkte visie van het CGVS bewijst, snel werd afgewerkt en de werkelijkheid niet weerspiegelt.

Verzoeker geeft vervolgens een overzicht van een aantal arresten van de RvV, geveld in mei 2015 en in

april, juni en september 2016.

Verzoeker gaat voorts in op de veiligheidssituatie in Bagdad. Hij citeert daarbij uit een aantal verslagen,

uit de internationale pers, uit een COI Focus van 23 juni 2016 en uit de website van het CGVS. In het

kader van zijn uiteenzetting, verwijst verzoeker eveneens naar zijn soennitische religie en op het

verhoogde risico dat soennieten in Bagdad lopen om slachtoffer te worden van bepaalde misbruiken.

Verzoeker geeft verder een overzicht van cijfers en gebeurtenissen inzake Bagdad voor de periode van

januari 2016 tot februari 2017.

Vervolgens gaat hij in op het onvermogen van de staat om de burgers te verdedigen, onder andere

tegen de sjiitische milities.

Verwijzend naar het reeds meermaals aangehaalde Franstalige arrest van de RvV van in april 2016,

verzet verzoeker zich tegen het argument inzake de toestroom van IDP’s in Bagdad. Het Cedoca-

document van 23 juni 2016 biedt geen verklaring. Verzoeker wijst in deze tevens op de “UNHCR

Position on Returns to Iraq” van oktober 2014. Dat mensen hun toevlucht zoeken tot Bagdad bewijst

volgens verzoeker de afwezigheid van blind geweld niet.

Verzoeker verzet zich eveneens tegen het argument omtrent het voortgaan van het openbare leven in

Bagdad.

In periodes waarin wel subsidiaire bescherming werd toegekend, viel dit openbare leven ook niet stil.

Andermaal verwijst verzoeker naar het Franstalige arrest van de RvV van in april 2016. Het Cedoca-

verslag van 23 juni 2016 rechtvaardigt het verschil in behandeling niet. Verder stelt verzoeker dat de

situatie in Damascus vergelijkbaar is en dat het CGVS daar wel subsidiaire bescherming verleent.

2.1.4. Verzoeker voert in uiterst ondergeschikte orde de schending aan van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.
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Hij verwijst naar hetgeen verweerder erkent en naar de inhoud van de “UNHCR Position on Returns to

Iraq” van oktober 2014.

Verder stelt hij dat de Vreemdelingenwet en de kwalificatierichtlijn geen spoor bevatten van de

vergelijking tussen de verschillende delen van een bepaald land om het bestaan van ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2, c) te bepalen. Het doet er niet toe dat sommige steden of regio’s gevaarlijker

zijn. Door het introduceren van een vergelijking, schendt verweerder voormeld wetsartikel.

Voorts stelt verzoeker dat artikel 48/4, § 2, c) niet spreekt van een zekere mate of bepaalde intensiteit

van het geweld. Integendeel impliceert de aanwezigheid van willekeurig geweld een bedreiging tegen

het leven van burgers. Door te beweren dat een zekere mate van geweld vereist is, is voormeld

wetsartikel geschonden.

Verzoeker baseert zich verder op de schending van artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli

1991. Volgens hem stelt verweerder ten onrechte dat UNHCR geen subsidiaire bescherming aanraadt

ten aanzien van mensen uit Irak.

Verder verwijt verzoeker het CGVS nogmaals dat niet gemotiveerd wordt waarom in het verleden

personen uit Bagdad wel nog subsidiaire bescherming kregen doch heden niet meer. Verweerder legt

volgens hem niet uit in welke mate de situatie in Bagdad is gewijzigd.

Verzoeker beroept zich vervolgens opnieuw op de schending van artikel 26 PR CGVS. Verweerder

verwijst naar een aantal vaststellingen zonder de beweringen te staven. Verzoeker verwijst naar

rechtspraak van de RvV. De bestreden beslissing wordt niet gestaafd nu deze verwijst naar informatie

die op zijn beurt niet wordt gestaafd. De COI Focus van 23 juni 2016 bevat enkele URL’s die niet

worden genoemd. Alle informatie afkomstig van het internet heeft daardoor geen referentie. Bovendien

wordt de auteur van enkele referenties niet gespecificeerd. Verzoeker verwijst andermaal naar

rechtspraak van de RvV.

2.2. Ter staving van zijn betoog voegt verzoeker een medisch attest (bijlage A3), een aantal

beleidsnota’s van het CGVS (bijlagen B4-B7) en algemene informatie en persartikels omtrent de

(veiligheids-)situatie in Irak en Bagdad (bijlagen B1-B3 en B8-B25) bij het verzoekschrift.

3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1. Verzoeker legt ter terechtzitting door middel van een aanvullende nota bijkomende medische

attesten neer (rechtsplegingsdossier, stuk 8).

3.2. Verweerder legt, benevens de informatie bij de nota met opmerkingen, geen nieuwe elementen

neer.

4. Beoordeling van de zaak

4.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker preciseert geheel niet hoe artikel 7 van

het Handvest, dat het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven behelst, in

casu zou (kunnen) zijn geschonden. Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

4.2. Verzoeker geeft evenmin aan op welke wijze hij het “algemeen beginsel van voorzichtigheid”

geschonden acht. Derhalve wordt ook deze schending niet dienstig opgeworpen.

4.3. Uit het verzoekschrift blijkt voorts dat verzoeker een veelheid aan kritiek spuit op (de wijze van

totstandkoming en het hanteren van) een COI Focus van 23 juni 2016. In dit kader verwijst hij onder

meer naar artikel 26 van het KB tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het CGVS.

Tevens blijkt dat verzoeker veelvuldig uit voormelde COI Focus citeert ter staving van zijn betoog. Hoe

zijn uiteenzetting dienaangaande in casu dienstig zou kunnen zijn, kan echter niet worden ingezien. Het

CGVS baseert zich niet op een COI Focus van 23 juni 2016.

In het administratief dossier en in het rechtsplegingsdossier is verder geen COI Focus van 23 juni 2016

opgenomen. Verzoeker brengt deze COI Focus evenmin bij.
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4.4. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het Verdrag

van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het onderzoek of een

persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de zin van artikel 3

EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille van één van de

gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR, Manual on

Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For Europe,

Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de orde.

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

1991, 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 motieven 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.

4.6. 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.

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.

4.7. Verzoeker stelt zijn land en regio van herkomst te hebben verlaten naar aanleiding van de

problemen die hij naar aanleiding van zijn religie en beroepsuitoefening zou hebben gekend met Asaeb

Ahl al Haq (AAH).

Omtrent deze problemen wordt in de bestreden beslissing echter terecht gemotiveerd:

“Vooreerst werd vastgesteld dat uw asielrelaas bij het CGVS in zijn geheel niet overeenstemt met uw

relaas bij Dienst Vreemdelingenzaken, wat uw geloofwaardigheid reeds ernstig ondermijnt.

In het begin van uw gehoor bij het CGVS verklaarde u dat u in het interview bij DVZ verkeerde data

opgegeven had. Ten eerste verklaarde u bij DVZ dat u op 28 december 2009 beschoten werd

(vragenlijst DVZ, vraag 5), terwijl u bij het CGVS zei dat de juiste datum van uw beschieting 11 juni 2012

was (gehoorverslag CGVS I, p.2). Ten tweede stelde u bij DVZ dat u in 2014 een klacht had ingediend

bij het politiekantoor van Al Shaab naar aanleiding van een dreigbrief (vragenlijst DVZ, vraag 5), terwijl u

bij het CGVS zei dat u op 1 maart 2012 bedreigd werd en dat u op diezelfde dag klacht hebt ingediend

bij het politiekantoor van Al Slekh (CGVS I, pp.2 en 9). Ten derde zei u bij DVZ dat u op 24 april 2015

Irak met het vliegtuig verlaten had (verklaring DVZ, punt 33), terwijl u bij het CGVS zei dat u op 11

augustus 2013 Irak met de auto verlaten had (CGVS I, p.2 en CGVS II, p.11). Gevraagd waarom u
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deze verschillende jaartallen gegeven had, verklaarde u dat andere Irakese vluchtelingen u aanraadden

om niets over uw verblijf in Turkije te vertellen en dat u bang was om de waarheid te zeggen (CGVS I,

pp.13 en 23).

Echter, indien u werkelijk beschoten werd is het volstrekt onlogisch dat u dit op een totaal ander moment

situeert dan de werkelijke beschieting, namelijk op een fictief moment verder in het verleden. Zeggen

dat de beschieting op 11 juni 2012 plaatsvond zou evengoed geen enkele informatie vrijgegeven

hebben over uw verblijf in Turkije vanaf augustus 2013. Bovendien ontkrachtte u met de foutieve data

ook uw eigen schriftelijke bewijsmateriaal: enerzijds legde u een attest neer van uw opname in het Al

Yarmouk ziekenhuis waarin ondubbelzinnig genoteerd staat dat u van 11 juni 2012 tot 11 augustus 2013

opgenomen was wegens een kogelwond aan uw been (stuk 15); anderzijds legde u een arrestatiebevel

tegen Hadi en Sejad neer dat op 10 maart 2012 opgesteld werd naar aanleiding van uw

klachtneerlegging op 1 maart 2012 (stuk 6). Hieruit blijkt duidelijk dat u er zonder enige aannemelijke

reden voor koos om bij DVZ een totaal andere datum van de beschieting en een andere datum van

klachtneerlegging op te geven. Deze willekeur in uw verklaringen ondermijnt evenzeer de

algehele geloofwaardigheid van uw verklaringen bij het CGVS, evenals de bewijswaarde van de door u

neergelegde documenten. Bovendien dient te worden opgemerkt dat uit informatie waarover het

Commissariaat-Generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd

toegevoegd (COI Focus Irak: Corruptie en documentenfraude, dd. 8 maart 2016), blijkt dat in Irak

corruptie wijdverspreid is en dat allerlei documenten al dan niet tegen betaling kunnen worden

verkregen. Samengenomen met bovenvermelde vaststelling omtrent de verschillende data kunnen het

ziekenhuisattest en het arrestatiebevel dan ook onmogelijk als doorslaggevende bewijsstukken

beschouwd worden.

Naast de afwijkende verklaringen omtrent de data van de bedreigingen, legde u ook totaal

verschillende verklaringen af omtrent de inhoud van deze bedreigingen en de identiteit van uw

bedreigers. Zo zei u bij DVZ dat u reeds in 2007 constant telefonisch bedreigd werd door het Al Mehdi-

leger, dat u in 2009 beschoten werd door onbekenden, dat u in 2012 telefonisch bedreigd werd door

AAH, dat u in 2014 een dreigbrief ontving en dat u gedurende lange periodes uit angst op uw werk bleef

overnachten. U zou klacht ingediend hebben bij Al Selekh politie, maar omdat zij niets voor u deden

diende u opnieuw klacht in bij de Al Shaab politie (vragenlijst DVZ, vraag 5). Dit stemt in zijn geheel niet

overeen met uw feitenrelaas zoals hierboven uiteengezet. Bij het CGVS verklaarde u dat u nooit

telefonisch bedreigd bent geweest en dat u nooit bedreigd bent geweest door het Al Mehdi-leger (CGVS

I, pp.15 en 23). U zou slechts twee à drie nachten op uw werkplaats geslapen hebben om zaken voor

het werk voor te bereiden (CGVS I, p.23). U zou ook enkel bij de politie van Al Slekh klacht

ingediend hebben -en niet die van Al Shaab- die uw verklaringen noteerden en zorgden voor een

arrestatiebevel (CGVS I, p.21). Geconfronteerd met de opmerking dat u bij DVZ heel andere feiten

verteld hebt, stelde u dat u alles verteld had op basis van het advies van andere Irakese vluchtelingen

omdat men u had afgeraden om over uw verblijf in Turkije te praten (CGVS I, p.15 en CGVS II, p.24). U

maakte bij DVZ geen enkele melding van de mondelinge bedreiging door AAH die het startpunt was van

al uw problemen, noch legde u de link tussen de dreigbrief en uw beschieting, en u vertelde bij DVZ

evenmin over uw verblijf in het Al Yarmouk ziekenhuis waar u persoonlijk bewaakt werd. Het is frappant

dat u aan het begin van uw gehoor op het CGVS weliswaar de data van de feiten corrigeert maar geen

enkele opmerking maakt omtrent de inhoud van de feiten. Er werd u nochtans uitdrukkelijk gevraagd of

u uw belangrijkste problemen had kunnen vertellen bij DVZ, waarop u bevestigend antwoordde

(CGVS I, p.2). Toen u gevraagd werd waarom u bij DVZ een totaal ander verhaal vertelde hoewel u wel

degelijk serieuze en concrete problemen met de AAH gehad zou hebben, zei u dat u die problemen óók

verteld had maar dat u al dacht dat er iets mis was met de tolk (CGVS I, p.15). Nogmaals gevraagd of u

op DVZ dezelfde feiten reeds verteld had, antwoordde u dat u het niet meer wist, dat het te lang geleden

was en dat u het van de ambtenaar kort moest houden (CGVS I, pp.15-16). Deze verklaringen

overtuigen absoluut niet. Indien u in de loop van 2012 werkelijk bedreigd en beschoten bent, is het

bijzonder vreemd dat u op DVZ een totaal verschillende weergave van deze feiten gaf.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten.

Dat verzoeker de tegenstrijdigheden bij het CGVS zelf en spontaan aankaartte, doet aan zijn initiële,

kennelijk leugenachtige verklaringen namelijk hoegenaamd geen afbreuk.

Verder vormen verzoekers vermeende angst en het beweerde slechte advies dat verzoeker zou hebben

gekregen geen afdoende verschoning voor zijn verklaringen bij de DVZ. Aan het feit dat iemand zich

wendt tot de autoriteiten van een bepaald land teneinde er diens status van vluchteling te doen

erkennen is namelijk vooreerst inherent het vertrouwen verbonden in de autoriteiten waaraan men de

bescherming vraagt.

Van een asielzoeker mag bovendien redelijkerwijze verwacht worden dat deze de asielinstanties van het

onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en

bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten.
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Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij de aanvang van de procedure zijn volle medewerking

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

nodige feiten en relevante elementen aan te brengen voor de asielinstanties, zodat deze kunnen

beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij de

asielinstanties zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit,

leefwereld en asielrelaas. Verzoeker werd bij de aanvang van het afleggen van zijn verklaringen bij de

DVZ uitdrukkelijk gewezen op de op hem rustende medewerkingsplicht. Er werd in dit kader op

gewezen dat hij steeds de waarheid moest vertellen, dat valse of onjuiste verklaringen tot gevolg

konden hebben dat de aanvraag zou worden verworpen en dat hij de personen niet mocht geloven die

hem aanraadden om feiten toe te voegen, uit te vinden of anders voor te stellen (administratief dossier,

vragenlijst, nr.1).

Hoe het gegeven dat een interview bij de DVZ kort is zou kunnen verklaren waarom verzoeker

leugenachtige verklaringen aflegde, kan verder niet worden ingezien. Verzoeker liet de feiten bij de DVZ

namelijk niet onvermeld doch verstrekte hierover een geheel andere versie dan bij het CGVS.

Dat verzoeker ten tijde van het interview bij de DVZ medicijnen had geslikt en gestresseerd en moe

was, vormt evenmin een dienstige uitleg. Vooreerst vermeldde verzoeker dit bij het CGVS blijkens zijn

voormeld gezegden niet als oorzaak voor zijn verklaringen bij de DVZ wanneer hij met deze

verklaringen werd geconfronteerd. Waar verzoeker heden tracht te laten uitschijnen dat hij bij de DVZ

niet bij machte zou zijn geweest om gedegen verklaringen af te leggen, strookt dit daarenboven niet met

zijn voormelde uitleg volgens dewelke hij bij de DVZ op aanraden van derden moedwillig leugenachtige

verklaringen aflegde. Bovendien kon worden verwacht dat, zo verzoeker onmachtig zou zijn geweest om

bij de DVZ gedegen verklaringen af te leggen, hij dit bij de DVZ zou hebben gemeld. De beweerde

vermoeidheid en stress doen dan ook geenszins afbreuk aan het gegeven dat van verzoeker bij de DVZ

redelijkerwijze mocht worden verwacht dat hij in staat was om voldoende duidelijke, nauwkeurige en

coherente verklaringen af te leggen met betrekking tot de belangrijke feiten en gebeurtenissen die hij

persoonlijk zou hebben meegemaakt, zeker deze gebeurtenissen die de essentie van het asielrelaas

uitmaken en de directe aanleiding hebben gevormd voor het vertrek uit het land van herkomst. De

aangehaalde gebeurtenissen kunnen, gezien deze een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid

en van determinerende invloed waren op zijn verdere leven, redelijkerwijze geacht worden in verzoekers

geheugen te zijn gegrift, zodat de aangevoerde vermoeidheid en stress geen aannemelijke verklaring

vormen voor de hoger gedane vaststellingen. Dit alles klemt nog des te meer nu verzoeker zijn

verklaringen bij de DVZ uitdrukkelijk ondertekende voor akkoord, waarmee hij aangaf dat deze juist zijn

en overeenstemmen met de werkelijkheid.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met reden gesteld:

“Los van bovenstaande opmerkingen werden ook ongerijmdheden vastgesteld tussen uw

opeenvolgende verklaringen op het Commissariaat-generaal omtrent uw werk als politieagent. Zo stelde

u tijdens uw eerste gehoor dat u in het magazijn samenwerkte met kapitein Mohammed en twee

collega’s, Rosul en Soufian. Enkel Soufian was sjiiet, Rosul en Mohammed waren soennieten. Jullie

zouden altijd samengewerkt hebben (CGVS I, pp.19-20). Echter, tijdens uw tweede gehoor verklaarde u

dat u samenwerkte met kolonel (naqib) Mohammed en twee collega’s waarvan u zich de namen niet

meer kon herinneren. U verklaarde uitdrukkelijk dat zij alle drie soennitisch waren. U kon zich niet zo

goed herinneren hoe lang jullie samengewerkt hadden, maar u dacht één of twee jaar (CGVS II, p.7).

Aangezien u bedreigd werd omwille van uw soennitische geloofsstrekking in combinatie met uw werk als

politieagent, is het zeer merkwaardig dat u tegenstrijdige verklaringen aflegde over uw collega’s die net

hetzelfde risico konden lopen indien zij soennitisch waren. Hoewel uw werk reeds dateert van 2012

kan van u toch verwacht worden dat u preciezere en overeenstemmende verklaringen aflegde omtrent

uw collega’s. U werkte immers lange tijd intensief met hen samen en kwam goed met hen overeen

(CGVS II, p.8). U zou ook met uw collega’s overlegd hebben over uw bedreigingen (CGVS II, p.15). U

was bovendien wél in staat om zeer gedetailleerde verklaringen af te leggen over uw bedreigingen

(beschrijving fysiek uiterlijk, kledij, automerken, tijdstippen, locaties en afstanden). Toch ging het hier om

eenmalige feiten die eveneens reeds van 2012 dateren.

Het is niet aannemelijk dat u geen eenduidige verklaringen kon afleggen over uw werk, hoewel uw werk

als politieagent net de rechtstreekse aanleiding was van uw doodsbedreigingen.”

Verzoeker voert ter weerlegging van voormelde motieven geen dienstige argumenten aan. Hij beperkt

zich tot het opperen van de algemene en ongefundeerde beweringen “dat de asielzoekers die na

traumatiserende gebeurtenissen een nieuwe traumatiserende reis hebben afgelegd ook bepaalde zaken

vergeten, en dat kan van het één interview op het andere” en “dat het niet is omdat twee verschillende

gebeurtenissen plaatsvonden in een bepaald jaar dat men zich één kan herinneren en het andere niet.

(…) Er zijn, in de menselijke gedachtegang, natuurlijk gebeurtenissen die psychologisch meer impact

hebben en dus frisser in het geheugen blijven dan andere, zonder dat dit psychologisch impact perse
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een logische verklaringen heeft”. Aangezien verzoeker voorhield dat hij werd geviseerd omwille van zijn

religie en beroepsactiviteiten, aangaf dat een aantal van zijn collega’s dezelfde religie hadden, stelde

dat hij met hen lange tijd intensief samenwerkte en goed overeenkwam en beweerde met hen te hebben

overlegd over zijn ontvangen bedreigingen, mocht wel degelijk redelijkerwijze van hem worden verwacht

dat hij over deze collega’s en hun geloofsovertuiging coherente verklaringen zou afleggen gedurende

zijn twee gehoren bij het CGVS.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing terecht gemotiveerd:

“Voorts hebt u ook niet aannemelijk gemaakt dat u na de bedreigingen werkelijk nog gevaar liep. U zou

immers een jaar en twee maanden in het Al Yarmouk ziekenhuis doorgebracht hebben en gedurende

deze lange periode werd noch u, noch uw familie benaderd door eventuele bedreigers (CGVS I, p.16). U

stelde dat u er veilig was omdat het ziekenhuis zich in Al Karch bevond terwijl AAH vooral actief was in

Rusafa; omdat het ziekenhuis ver weg van uw huis gelegen was waardoor uw bedreigers er nooit aan

zouden denken u daar te gaan zoeken (CGVS I, p.16); en omdat u al die tijd op een bewaakte dienst lag

(CGVS I, p.18). Echter, aangezien het ziekenhuis in Al Karkh zich slechts een tiental kilometer van uw

huis in Caïrowijk bevindt (zie afprint google maps, waarvan een kopie werd toegevoegd aan dit dossier)

en in dezelfde wijk als uw werkplaats (CGVS II, p.15), en aangezien u regelmatig bezoek ontving van

uw familie (CGVS II, p.19), is het onwaarschijnlijk dat uw bedreigers u nooit konden traceren indien zij u

werkelijk persoonlijk wilden viseren. Geconfronteerd met deze opmerking herhaalde u bovenvermelde

stellingen en voegde u eraan toe dat de persoon die u beschoten had vermoedelijk

ergens ondergedoken was uit angst om herkend te worden (CGVS II, pp.18-19). Deze verklaring is

echter niet afdoende aangezien er geen getuigen waren van de beschieting en u ook geen klacht meer

had ingediend van de beschieting (CGVS II, pp.17 en 18). Het feit dat zowel u als uw familie gedurende

deze lange periode volledig ongemoeid werden gelaten ondermijnt uw bewering dat u op de dag van uw

ontslag uit het ziekenhuis Irak moest verlaten uit vrees voor de AAH.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven in een ander daglicht te stellen. Dat het voor een (blijkens de

landeninformatie zoals aangereikt door partijen en zoals opgenomen in het administratief dossier)

machtige militie als AAH, tegen dewelke verzoeker overigens ook volgens zijn eigen gezegden in het

verzoekschrift geen bescherming kan verkrijgen in zijn land, onmogelijk zou zijn geweest om verzoeker

te raken in een bewaakte afdeling van een ziekenhuis, kan niet worden gevolgd. Hoe dan ook biedt

verzoeker hiermee geen verklaring voor het gegeven dat ook zijn familie (buiten het ziekenhuis) geheel

ongemoeid werd gelaten. Indien verzoeker werkelijk werd geviseerd door AAH, is dit niet aannemelijk.

In de bestreden beslissing wordt eveneens met reden gesteld:

“Ook legde u tegenstrijdige verklaringen af over de oproepingsbrief gericht aan uw broer Ali. Zo

verklaarde u tijdens uw eerste gehoor dat Ali begin 2016 een oproepingsbrief van de AAH ontving

(CGVS I, p.16). U legde tevens een kopie van deze brief voor die dateert van 23 januari 2016 (stuk 17).

Tijdens uw tweede gehoor verklaarde u daarentegen dat uw broer deze brief op 23 januari 2015 ontving

(CGVS II, p.20). U bevestigde deze datum twee maal (CGVS II, p.20 en 21). Toen u gevraagd werd of

er dan ongeveer een jaar tussen het ontvangen van de brief en het overlijden was, corrigeerde u de

datum naar 23 december 2015. Gevraagd waarom u zich over deze datum vergiste, stelde u dat u reeds

drie dagen niet geslapen had en dat u medicatie nam voor uw been. Deze verklaring is echter niet

afdoende omdat u, zoals hierboven reeds uiteengezet, wel in staat was om gedetailleerde verklaringen

af te leggen over uw eigen bedreigingen, inclusief data. Gewezen op het feit dat u tijdens uw

eerste gehoor gezegd had dat uw broer de brief in januari 2016 ontvangen had, bevestigde u

uitdrukkelijk uw stelling dat Ali de brief op 23 december 2015 ontvangen had en vermoord was op 2

februari 2016. Hoewel het CGVS begrip kan opbrengen voor het feit dat u zich louter zou vergissen van

jaartal, is het eerder merkwaardig dat u ook nog eens de maand aanpaste en aldus verwarde

verklaringen aflegde omtrent de directe aanleiding van de moord op uw broer.

Bovendien legde u eveneens tegenstrijdige verklaringen af over het overlijden van uw broer Ali.

Zo zei u eerst dat u niet wist of hij op 2 februari 2016 ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds

neergeschoten was (CGVS II, p.22). Nochtans verklaarde u eveneens dat uw moeder u op diezelfde

dag had ingelicht over zijn dood, dat er een autopsie gedaan was, dat het lichaam van uw boer

gewassen was en dat hij diezelfde dag nog begraven was in de namiddag. Geconfronteerd met de

stelling dat indien de begrafenis in de late namiddag was, u toch enigszins zou moeten kunnen duiden

wanneer hij overleden was, zei u dat u zeker was dat hij ’s ochtends gedood was (CGVS II, pp.21-22).

Hiermee verklaarde u dus het omgekeerde van wat u eerst zei.

Aangezien het hier gaat over een zeer persoonlijke en ingrijpende gebeurtenis, namelijk de moord op

uw eigen broer, is het niet aannemelijk dat u zulke vage en tegenstrijdige verklaringen aflegde over het

moment van zijn overlijden, temeer daar u op de dag van de feiten met uw moeder gesproken zou
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hebben. Deze onaannemelijkheid, samengenomen met bovenvermelde verwardheid over de

oproepingsbrief van uw broer, tasten de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig aan.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. De loutere herhaling van de verklaring dat hij

medicijnen had genomen en vermoeid was, kan geen afbreuk doen aan de voormelde, omtrent deze

verklaring gedane vaststellingen. Verzoekers medicijngebruik en vermoeidheid vormen geen afdoende

verklaring voor zijn meermaals frappant tegenstrijdige verklaringen over een dermate ingrijpende

gebeurtenis als het overlijden van zijn broer. Dat verzoeker bij deze gebeurtenis niet fysiek aanwezig

was, vormt voorts hoegenaamd geen verklaring voor de tegenstrijdige verklaringen over hetgeen hij

over deze gebeurtenis zou hebben vernomen. Evenmin kan dit verklaren waarom zijn verklaringen over

de datum van de dreigbrief niet stroken met de inhoud van deze dreigbrief. De algemene en

ongefundeerde bewering “dat asielzoekers menselijk zijn en geen perfect geheugen meer hebben” is

voorts niet van die aard dat zij afbreuk kan doen aan de voormelde vaststellingen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers beweerde asielrelaas.

De neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij de teloorgegane geloofwaardigheid van dit

relaas kunnen herstellen.

Ten aanzien van de documenten die benevens de reeds hoger besproken stukken zijn opgenomen in

het administratief dossier, wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“De overige door u neergelegde documenten zijn niet van die aard om deze beoordeling te weerleggen.

U legde een kopie neer van de oproepingsbrief gericht aan uw broer, opgemaakt op 23 januari 2016;

een kopie van de overlijdensakte van uw broer, afgeleverd op 2 februari 2016 te Bagdad; en uw eigen

originele dreigbrief, niet gedateerd. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de documenten

betreffende uw broer slechts kopieën zijn die makkelijk vatbaar zijn voor manipulatie. Zoals reeds

vermeld blijkt uit informatie waarover het Commissariaat- Generaal beschikt dat in Irak corruptie

wijdverspreid is en dat allerlei documenten al dan niet tegen betaling kunnen worden verkregen. Deze

documenten kunnen dan ook bovenvermelde vaststellingen niet ontkrachten.

U legde tevens de volgende documenten neer: originele röntgenfoto’s van uw voet; een originele

oproepingsbrief voor een afspraak in het ziekenhuis van Luik, d.d. 5 november 2015; een origineel

medisch attest van de dokter van het opvangcentrum te Manhay, d.d. 4 augustus 2015; een originele

brief van het ziekenhuis van Luik gericht aan uw huisdokter, d.d. 21 oktober 2015; een origineel medisch

attest uit Turkije, d.d. 23 mei 2014; en een kopie van uw bewijs van ontslag uit het ziekenhuis van

Bagdad, afgeleverd op 11 augustus 2013. Deze documenten bevestigen dat u aan uw been een wonde

heeft die u hebt opgelopen door een kogel. De documenten zeggen echter niets over de

omstandigheden waarin u deze wonde opliep en vormen, gezien uw ongeloofwaardig

bevonden asielrelaas, dan ook geen doorslaggevend bewijs.

Daarnaast legde u ook de volgende documenten neer: uw originele identiteitskaart, afgeleverd op 18

januari 2007 te Bagdad; uw originele nationaliteitsbewijs, afgeleverd op 23 januari 2007 te Bagdad; uw

originele registratiebewijs van UNHCR, afgeleverd op 26 augustus 2013; twee originele verblijfskaarten

uit Turkije, afgeleverd op 4 oktober 2013 en op 25 september 2014; een kopie van de eerste pagina van

uw paspoort, afgeleverd op 7 maart 2009 (moeilijk leesbaar) te Bagdad; uw originele bewijs van

aanstelling als agent, afgeleverd op 23 februari 2005; uw originele diploma van de politie-opleiding,

afgeleverd op 24 februari 2005 te Bagdad; uw originele diploma van de Combat Patrol Readiness Class,

afgeleverd op 1 oktober 2005 te Bagdad; en drie foto’s van uzelf in politie-uniform. Deze documenten

staven uw identiteit, uw verblijf in Turkije en uw werk bij de politie, gegevens die op zich niet betwist

worden door het CGVS. Deze documenten staven echter uw persoonlijke asielrelaas niet en doen niets

af aan de gedane vaststellingen omtrent uw asielrelaas.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen concrete en dienstige argumenten aan. Hij

erkent namelijk dat het medisch attest het asielrelaas niet bevestigt.

Voor het overige beperkt hij zich ertoe de nadruk te vestigen op de neergelegde documenten, te stellen

dat het onredelijk is om meer bewijzen te verwachten en te benadrukken dat zijn identiteit, herkomst,

beroepsactiviteiten en verblijf in Turkije niet worden betwist. Hiermee doet hij geen afbreuk aan de

voormelde vaststellingen inzake zijn neergelegde documenten. Bijgevolg blijven deze vaststellingen

onverminderd overeind.

Het medisch attest bij het verzoekschrift is evenmin van die aard dat het de teloorgegane

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen kan herstellen. Voor zover in dit attest gesteld wordt dat

verzoeker een litteken vertoont ten gevolge van een kogel, zich moeilijk kan verplaatsen en wacht op

een orthopedische schoen, kan dienstig worden verwezen naar de reeds hoger gedane vaststelling dat
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deze verwonding (de geloofwaardigheid van) zijn asielrelaas niet bevestigt. Verder wordt in dit attest

gesteld dat verzoeker verklaart pijn te lijden, pijnstillers te nemen en ingevolge deze pijnstillers aan

angsten te lijden. Te meer daar het medische attest op generlei uitspraak doet over (de waarachtigheid

van) deze verklaringen van verzoeker of de eventuele oorzaken van zijn medische problemen, kan niet

worden ingezien hoe deze verklaringen afbreuk kunnen doen aan de hoger gedane, concrete

vaststellingen. Evenmin kunnen zij volstaan om aan te tonen dat zijn relaas geloofwaardig zou zijn.

De medische attesten die benevens het reeds bij het verzoekschrift gevoegde medische attest worden

neergelegd ter terechtzitting zijn evenmin van die aard dat zij afbreuk kunnen doen aan het voorgaande.

Het attest van chirurg Adrien A. bevat een loutere vaststelling van verzoekers fysieke verwonding.

Opnieuw kan worden gewezen op hetgeen reeds meermaals omtrent deze verwonding werd gesteld,

met name dat deze loutere verwonding niet kan volstaan om de teloorgegane geloofwaardigheid van het

asielrelaas te herstellen.

Uit het attest van een psychiater blijkt dat verzoeker op 22 juni 2017 op consultatie ging bij deze

psychiater. In het attest wordt op basis van deze ene consultatie en op algemene wijze gesteld dat

verzoeker lijdt aan PTSD, een alcoholprobleem heeft en problemen kent met geheugen en concentratie.

In het attest wordt nergens aangegeven waarop deze diagnose precies gestoeld is. Verder wordt in het

attest geenszins gesteld en kan hieruit niet worden afgeleid dat verzoeker ten tijden van de gehoren die

in het kader van zijn asielprocedure plaatsvonden bij de DVZ en bij het CGVS niet bij machte mocht

worden geacht om de gehoren te volbrengen en in dit kader volwaardige verklaringen af te leggen.

Verzoeker formuleerde tegen het plaatsvinden van deze gehoren bovendien nooit enig bezwaar en

vermeldde evenmin dat hij niet bij machte zou zijn om volwaardige verklaringen af te leggen. Het

tegendeel blijkt daarenboven uit de inhoud van de gehoorverslagen. Zoals onder meer blijkt uit de reeds

hoger aangehaalde gezegden, blijkt namelijk dat de gehoren op normale wijze zijn geschied en dat

verzoeker in het kader van zijn gehoren op diverse andere vlakken wel degelijk uitgebreide en

gedetailleerde verklaringen kon afleggen. Uit de gehoorverslagen kunnen dan ook geen ernstige

geheugen- of concentratieproblemen in hoofde van verzoeker worden afgeleid. Dient bovendien te

worden opgemerkt dat een medisch attest geenszins een sluitend bewijs vormt voor de omstandigheden

waarin de hierin vastgestelde verwondingen werden opgelopen. De arts doet vaststellingen betreffende

de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen

kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen. Een arts kan echter

nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de verwondingen

werden opgelopen en dient zich hiervoor te steunen op de gezegden van de patiënt. Dit geldt des te

meer in het geval van een medisch attest, opgesteld door een psycholoog of een psychiater. Meer nog

dan in het geval van een arts die zich kan verlaten op fysieke letsels en symptomen, is een psycholoog

of een psychiater bij het vaststellen van zijn diagnose en de eventuele achterliggende feiten immers

afhankelijk van hetgeen hem in de gezegden van zijn patiënt wordt aangereikt.

Verzoeker vestigt de aandacht verder op zijn verleden als politieagent. Waar uit de landeninformatie in

het dossier kan worden afgeleid dat leden van de veiligheidsdiensten in Irak een verhoogd risico lopen

om slachtoffer te worden van bepaalde feiten, blijkt uit deze informatie niet dat het loutere gegeven dat

verzoekers profiel als (voormalig) politieagent volstaat om in zijn hoofde en op heden het bestaan van

een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken. Verzoeker dient het bestaan van zulke

vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, manifest

in gebreke.

In zoverre verzoeker daarnaast nog verwijst naar het feit dat hij soenniet is, dient te worden vastgesteld

dat uit de landeninformatie zoals aangereikt door de partijen en zoals opgenomen in het administratief

dossier blijkt dat de situatie voor soennieten in Bagdad zorgwekkend is maar niet in die mate dat het

loutere feit soenniet te zijn volstaat om aldaar een gegronde vrees voor vervolging te hebben.

In dit kader kan worden verwezen naar de “UNHCR Position on Returns to Iraq” van 14 november 2016,

waarvan de vindplaats is opgenomen in de eindnoten in de landeninformatie in het administratief dossier

en waaruit blijkt dat UNHCR niet oproept om soennieten niet gedwongen terug te sturen naar Bagdad.

Bovendien blijkt uit het voorgaande dat verzoeker geen concrete, ernstige en geloofwaardige, al dan

niet aan zijn religie verbonden problemen heeft aangehaald. Aldus zijn er in hoofde van verzoeker geen

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

geviseerd of vervolgd in Bagdad.

De verwijzing door verzoeker naar enkele arresten die in het verleden door de RvV werden geveld is

geenszins dienstig om afbreuk te doen aan het voorgaande. De precedentenwerking wordt namelijk niet

aanvaard in het Belgische recht. De rechtspraak van de RvV heeft geen precedentwaarde en elk

dossier wordt afzonderlijk en op individuele wijze onderzocht en beoordeeld, rekening houdend met de
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concrete situatie in het land van herkomst en met de individuele elementen zoals aangebracht door de

asielzoeker. Bovendien betreft het steeds de beoordeling van de situatie in het land van herkomst zoals

deze bestaat op het ogenblik van de beslissing inzake de asielaanvraag. De appreciatie van de feiten in

het licht van de bestaande situatie in het land van herkomst gebeurt in elk stadium van de

asielprocedure. Feiten en elementen eigen aan elke concrete asielaanvraag zijn daarbij bepalend bij de

beoordeling van het dossier.

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.

4.8. Betreffende de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, dient vooreerst te

worden opgemerkt dat deze bepaling slechts bescherming beoogt te bieden in de uitzonderlijke situatie

waarin de mate van het willekeurige geweld in een aan de gang zijnde gewapend conflict in het land of

de regio van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

een burger die terugkeert naar het betrokken land of de betrokken regio aldaar louter door zijn

aanwezigheid een reëel risico loopt op de in dit artikel bedoelde ernstige schade. Bijgevolg kan het

betoog niet worden aangenomen dat voormeld wetsartikel geschonden zou zijn doordat een zekere

mate van geweld wordt vereist. Dat zulke mate van geweld mag worden vereist, blijkt overigens

eveneens duidelijk uit de rechtspraak van zowel het HvJ als het EHRM; rechtspraak waarnaar verzoeker

nota bene zelf verwijst in het kader van zijn uiteenzetting omtrent de begrippen ‘gewapend conflict’ en

‘willekeurig geweld’.

Evenmin kan worden aangenomen dat artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet geschonden zou

zijn doordat er een regionale analyse van de veiligheidssituatie wordt gehanteerd. Vooreerst blijkt ook

dit uit de voormelde rechtspraak. Zo wordt in het arrest van het HvJ van 17 februari 2009 in de door

passage waarnaar verzoeker verwijst geschreven over “een burger die terugkeert naar het betrokken

land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied”. Verder blijkt dit duidelijk uit het gestelde in

artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. Tevens kan dit worden afgeleid uit het gegeven dat het risico

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet overeenkomstig het

gestelde in artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet “reëel” dient te zijn.

Betreffende de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet kan voorts worden

opgemerkt dat het niet ter betwisting staat dat er in Irak een gewapend conflict is. De Raad stelt 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 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. Naar dit standpunt, de “UNHCR Position on Returns to Iraq” van

14 november 2016, wordt verwezen in de landeninformatie in het administratief dossier en de vindplaats

van dit standpunt is opgenomen in de voetnoten in deze landeninformatie.

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
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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 die wordt bijgebracht door de partijen en die is opgenomen in het administratief

dossier kan niet worden afgeleid dat Bagdad onder één van de voormelde gebieden valt. Hoewel de

veiligheidssituatie in Bagdad complex, problematisch en ernstig is, kan uit de landeninformatie niet

worden opgemaakt dat er zich in Bagdad militaire acties afspelen. De landeninformatie in het dossier

maakt geen melding van militaire confrontaties in Bagdad. Het komt in Bagdad niet of nauwelijks tot

open gevechten en er is geenszins sprake van regelmatige of aanhoudende gevechten tussen IS en het

Iraakse leger. IS komt in Irak daarenboven meer en meer onder druk te staan en wordt steeds verder

teruggedrongen, weg van de hoofdstad Bagdad.

Bagdad blijkt ook een groot aantal intern ontheemden (“IDP’s”) op te vangen (“UNHCR Position on

Returns to Iraq”, 16 november 2016 nr. 34) en er blijken sinds het midden van 2015 een toenemend

aantal Irakezen terug te keren naar onder andere Bagdad (ibid., nr. 40).

UNHCR vermeldt nergens dat Irakezen die afkomstig zijn uit Bagdad niet naar Bagdad kunnen worden

teruggestuurd. Het standpunt van UNHCR van 14 november 2016 is bijgevolg een duidelijke aanwijzing

dat de situatie in Bagdad niet valt onder de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

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

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

minder (zware) terroristische aanslagen pleegt. Wel blijkt dat deze milities, samen met criminele bendes

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

meer individuele vormen van geweld die er in Bagdad plaatsvinden, met name mishandelingen,

ontvoeringen en moorden. Vooral soennitische burgers zouden een groter risico lopen om hiervan

slachtoffer te worden. Soennieten die afkomstig zijn uit andere regio’s van Irak (IDP’s) en sommigen uit

de zuidelijke voorsteden van Bagdad worden daarbij meer geviseerd.

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

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

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

openbare plaatsen waar burgers samenkomen. IS bedient zich nog nauwelijks van gecombineerde

militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen en aanvallen door guerrillastrijders. Aanvallen waarbij

militaire tactieken worden gehanteerd zijn uitzonderlijk. Wel pleegt IS sporadisch zware aanslagen.

Daarnaast vinden er frequent minder zware aanslagen plaats.

Het voormelde geweldspatroon heeft tot gevolg dat er in Bagdad maandelijks honderden doden en

slachtoffers te betreuren vallen. Wel blijkt uit de voorhanden zijnde landeninformatie dat het aantal

incidenten en slachtoffers in Bagdad in november en december 2016 gevoelig is gedaald.

Niettegenstaande het geweld in Bagdad veel doden en slachtoffers opeist, dienen ook andere

objectieve elementen meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Bagdad

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

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

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

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

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

burgers het slachtoffer zijn van doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied
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dat getroffen wordt door willekeurig geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale

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

mate waarin dit geweld burgers dwingt om Bagdad te verlaten.

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

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

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

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

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

gevrijwaard blijven van geweld.

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

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

worden verplaatsingen bemoeilijkt door de talrijke controles (die nu wel meer en meer worden

afgebouwd) en is de politieke en sociale onrust sinds de zomer van 2015 toegenomen.

Anderzijds is het openbare leven in Bagdad niet stilgevallen, blijven de infrastructuur, het verkeer, het

bedrijfsleven en de publieke sector er verder functioneren en is Bagdad, ondanks de veiligheidsrisico’s

en de frequente problemen met de infrastructuur, een functionerende grootstad.

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

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

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

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

nachtelijke uitgangsverbod dat voorheen meer dan een decennium gold werd begin 2015 opgeheven en

werd sedertdien niet meer terug ingevoerd. Verder zijn de scholen in Bagdad geopend en is er

gezondheidszorg voorhanden, ook al staat deze door een aantal factoren onder druk. De

verkeerswegen in Bagdad zijn open en de internationale luchthaven van Bagdad is operationeel. De

Iraakse autoriteiten hebben, hierin bijgestaan door de sjiitische milities, nog steeds de politieke en

administratieve controle over Bagdad. Diplomatieke vertegenwoordigers van diverse landen, alsook

verschillende humanitaire organisaties en agentschappen van de VN, blijven aanwezig in de hoofdstad.

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

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

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

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

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

bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico zou lopen

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

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

De verwijzing naar enkele arresten die in het verleden door de RvV werden geveld is geenszins dienstig

om afbreuk te doen aan het voorgaande. De precedentenwerking wordt namelijk niet aanvaard in het

Belgische recht. De rechtspraak van de RvV heeft geen precedentwaarde en elk dossier wordt

afzonderlijk en op individuele wijze onderzocht en beoordeeld, rekening houdend met de concrete

situatie in het land van herkomst alsook met de individuele elementen zoals aangebracht door de

asielzoeker. Bovendien betreft het steeds de beoordeling van de situatie in het land van herkomst zoals

deze bestaat op het ogenblik van de beslissing inzake de asielaanvraag. De appreciatie van de feiten in

het licht van de bestaande situatie in het land van herkomst gebeurt in elk stadium van de

asielprocedure.

Feiten en elementen eigen aan elke concrete asielaanvraag zijn bepalend bij de beoordeling van het

dossier. In dit kader kan worden opgemerkt dat de voormelde analyse van de veiligheidssituatie in

Bagdad is gesteund op een veelheid aan recentere informatie dan de informatie die in de voormelde

arresten in aanmerking werd genomen en dat deze informatie deels werd aangereikt door verzoeker

zelf.

Verzoeker verwijt het CGVS in het kader van het voorgaande nog dat niet gemotiveerd wordt waarom

het beleid gewijzigd is.

In zoverre hij zich daarbij baseert op de beleidsnota’s van het CGVS, kan echter vooreerst worden

opgemerkt dat deze nota’s een louter informatieve waarde hebben en geen juridisch afdwingbare

inhoud bevatten. Verzoeker kan aan de inhoud van de beleidsnota’s aldus geen rechten ontlenen en

kan deze niet gebruiken als middel om zijn verweer tegen de bestreden beslissing te staven.
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Verder dient opnieuw te worden opgemerkt dat iedere asielaanvraag afzonderlijk en op individuele wijze

moet worden onderzocht en beoordeeld, rekening houdend met de concrete situatie in het land van

herkomst alsook met de individuele elementen zoals aangebracht door de asielzoeker. Bovendien

betreft het steeds de beoordeling van de situatie in het land van herkomst zoals deze bestaat op het

ogenblik van de beslissing inzake de asielaanvraag. De appreciatie van de feiten in het licht van de

bestaande situatie in het land van herkomst gebeurt in elk stadium van de asielprocedure. Feiten en

elementen eigen aan elke concrete asielaanvraag zijn bepalend bij de beoordeling van het dossier.

De motiveringsplicht als vormvereiste voor administratieve rechtshandelingen vereist voorts niet dat het

CGVS ook de gronden voor zijn motieven of de redenen voor haar beleid(swijziging) moet weergeven.

Het CGVS moet enkel motiveren waarom het van oordeel is dat de situatie in Bagdad van aard is om

aan verzoeker al dan niet de status van subsidiair beschermde toe te kennen, hetgeen in casu gebeurd

is. De overwegingen ten grondslag van de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus worden

immers duidelijk en op omstandige wijze uiteengezet in de bestreden beslissing.

In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen nog beroept op zijn

profiel en zijn asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

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

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

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

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

schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf 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


