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nr. 191 781 van 8 september 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn, op 16 januari 2017

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

staatlozen van 14 december 2016.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 juli 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 september 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat X loco advocaat X en van

attaché X, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen op 26 oktober 2015 samen met hun twee minderjarige

kinderen België zijn binnengekomen, dienden op 27 oktober 2015 een asielaanvraag in.

1.2. Op 14 december 2016 nam de Commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen werden

verzoekers bij aangetekend schrijven van 14 december 2016 ter kennis gebracht.

- De bestreden beslissing die is genomen ten aanzien van verzoeker luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 27/10/2015

Overdracht CGVS: 24/02/2016

U werd gehoord door het Commissariaat-generaal op 17 juni 2016 van 9.10 uur tot 12.18 uur, bijgestaan
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door een tolk die het Arabisch machtig is. Uw advocaat, Meester X loco Meester X, was gedurende het

volledige gehoor aanwezig. Op 7 november 2016 werd u nogmaals gehoord door het Commissariaat-

generaal van 9.10 uur tot 11.50 uur, bijgestaan door een tolk die het Arabisch machtig is. Uw advocaat,

Meester X loco Meester X, was gedurende het volledige gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaarde een Iraaks staatsburger te zijn, van Arabische origine, sjiitisch moslim, en afkomstig uit de

stad Basra. U bent gehuwd met A.H.H.J.K. (O.V. (…)). In 2008 begon u in Basra te werken als

politieagent. Ongeveer zes maanden later na het offensief van het Iraakse leger in Basra kregen u en

andere politieagenten van het ministerie het bevel om jullie werk tijdelijk stop te zetten. Pas in 2013

begon u opnieuw te werken als politieagent. Na ongeveer zes maanden kreeg u samen met enkele

andere collega’s de opdracht om over de veiligheid van amid (brigadegeneraal) S. te waken. Zo

vergezelde u hem onder meer tijdens controleacties langs de wegen. Begin 2015 merkte u tijdens een

dergelijke controleactie dat een persoon uit een taxi stapte en te voet verderging. U vroeg hem om zijn

identiteitskaart te tonen en fouilleerde hem. U trof hasj aan in zijn zakken. Daarop gaf amid S. u

opdracht om hem te boeien. Toen u vervolgens de gegevens van deze persoon, A.L. genaamd,

invoerde in de computer zag u dat hij al gezocht werd voor betrokkenheid bij gewapende overvallen.

Een broer van A.L. was een militieleider bij Asaib Ahl Al Haq. Amid S. beval u en uw collega A. om

samen met naqib (kapitein) N. de arrestant naar de antidrugseenheid te begeleiden. Op 10 april 2015

kwamen verschillende familieleden van A.L. behorende tot de Hamadnestam u thuis opzoeken. Ze

vroegen u om niet te gaan getuigen tegen hun familielid tijdens zijn proces voor de rechtbank. Toen u

weigerde om dit te doen, bedreigden ze u. Op 16 april 2015 getuigde u in de rechtbank toch tegen A.L..

Familieleden van hem waren aanwezig in de rechtszaal. Toen u op 5 juni 2015 samen met uw zoontjes

M. en H. naar de supermarkt ging, werden jullie onderweg opzettelijk aangereden door een wagen die

onmiddellijk doorreed. Uw zoontje H. raakte hierbij zwaar gewond. Buren brachten jullie nog met de

wagen naar het ziekenhuis, maar uw zoontje bleek al overleden te zijn. U vertelde de arts in het

ziekenhuis wat er gebeurd was waarna hij het doorgaf aan de politie. U ging vervolgens zelf naar het

politiekantoor om officieel klacht in te dienen. U verklaarde dat u vermoedde dat de familieleden van

A.L. hiervoor verantwoordelijk waren. De politie deed de nodige vaststellingen op de plaats van het

ongeval. Op 10 juni 2015 bent u ook tegen deze personen klacht gaan indienen bij de rechtbank.

Dezelfde avond nog werd u telefonisch bedreigd door de familieleden van A.L. dat ze u en uw andere

gezinsleden ook zouden vermoorden. Op 10 oktober 2015 schoot uw broer A.A.T. per ongeluk iemand

dood van de Garamshe-stam. Daarna vluchtte hij. U kreeg dezelfde dag ‘s middags telefoon van de

sheikh van uw stam dat de stamleden van de vermoorde persoon wraak wilden nemen en dat u moest

vluchten. U vertrok onmiddellijk samen met uw echtgenote en jullie kinderen met de wagen naar uw

schoonfamilie in de Al Amara-wijk in Bagdad. Daar vernam u van uw buurvrouw dat jullie huis in Basra

in brand was gestoken. Op 13 oktober 2015 vertrok u samen met uw echtgenote en jullie kinderen

met het vliegtuig naar Turkije. Vandaaruit staken jullie met een bootje de zee over naar Griekenland.

Jullie reisden vervolgens over land verder naar België waar jullie op 26 oktober 2015 aankwamen. U en

uw echtgenote dienden op 27 oktober 2015 een asielaanvraag in.

Ter staving van uw identiteit en of uw asielrelaas legden u en uw echtgenote de volgende documenten

voor: uw identiteitskaart, uw woonstkaart, de identiteitskaarten van uw echtgenote en jullie kinderen, het

reispaspoort van jullie zoontje H., jullie huwelijksakte, uw werkkaart van de politie, een kopie en

afgedrukte foto van de overlijdensakte van jullie zoontje H., enkele foto’s van jullie overleden zoontje H.

en een foto van zijn graf, nationaliteitsbewijzen van u, uw echtgenote en jullie kinderen, enkele foto’s

van u in politie-uniform, foto’s van jullie afgebrande huis, een brief van de sheikh van uw stam, een

kopie van een attest van uw opleiding aan de politieschool, een kopie van de puntenlijst van uw

opleiding aan de politieschool, een kopie van een document betreffende de geldbedragen die u van uw

collega’s ontving na het overlijden van jullie zoontje H., een kopie van een attest van een militaire

training, een kopie van het bevel van het ministerie betreffende het stopzetten van uw werk als

politieagent in de periode na het offensief van het Iraaks leger in Basra, een kopie van een attest van de

politie ter staving van uw Iraakse nationaliteit, een kopie van een attest van de politie dat u een wapen

ontvangen heeft, een kopie van een geboortebewijs van jullie zoontje Ali in België, een attest van

CAW De Kempen vzw in verband met het feit dat uw gezin in psychosociale begeleiding is, en een

kopie van een geneesmiddelenvoorschrift op uw naam.

B. Motivering
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U verklaarde uw land van herkomst ontvlucht te zijn, omdat u met de dood bedreigd werd door leden

van de Garamshe-stam nadat uw broer A.A.H. per ongeluk iemand van deze stam had gedood (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 17/06/2016, p. 5, 11-13). Daarnaast stelde u ook

vervolging te vrezen vanwege familieleden van een zekere A.L. behorende tot de Hamadne-stam. Nadat

u bij hem tijdens uw werk als politieagent drugs had aangetroffen, werd hij gearresteerd en werd u

opgeroepen om tegen hem te getuigen in de rechtbank. Omdat u niet inging op het verzoek van zijn

familieleden om niet te gaan getuigen in de rechtbank, zorgden ze ervoor dat u samen met uw twee

zoontjes aangereden werd door een wagen. Uw zoontje H. kwam daarbij om het leven (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 17/06/2016, p. 4-10). Tenslotte verklaarde u nog in geval

van terugkeer strafrechtelijke vervolging te riskeren omwille van desertie (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 17/06/2016, p. 13).

Er dient echter te worden vastgesteld dat u er omwille van onderstaande redenen niet in geslaagd bent

om uw asielrelaas aannemelijk te maken.

Vooreerst dient er op gewezen te worden dat u onaannemelijk vage verklaringen aflegde met betrekking

tot het incident waarbij uw broer per ongeluk een lid van de Garamshe-stam doodde. Zo kon u de naam

van deze gedode persoon niet opgeven (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 17/06/2016, p.

11 en gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016, p. 3). U was er verder niet eens zeker

van of het een collega of een vriend van uw broer betrof dan wel een persoon die hij helemaal niet

kende (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016, p. 6). U kon evenmin enige verdere

informatie geven aangaande de concrete omstandigheden van het ongeluk (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016, p. 3). Aangezien uit uw verklaringen gebleken is dat u ook na

uw vertrek uit uw land nog regelmatig contact hebt met de sheikh van uw stam die u aanvankelijk had

ingelicht over het incident en die zelf contact had met de leden van Garamshe-stam (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016, p. 3, 6, 7), en zeker gezien u uw land verlaten hebt in voor u

toch erg onduidelijke omstandigheden, kan verwacht worden dat u zich hierover dan desnoods na uw

vertrek verder zou informeren. Uw gebrek aan interesse ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van

uw beweerde ernstige vervolgingsvrees.

Bovendien bevatten uw verklaringen in verband met uw vervolgingsproblemen met de leden van de

Garamshestam nog enkele opmerkelijke tegenstrijdigheden en incoherenties waardoor verder afbreuk

gedaan wordt aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Zo verklaarde u tijdens uw eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal dat u na uw aankomst in

België niets meer vernomen had van de leden van de Garamshe-stam (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 17/06/2016, p. 13). In uw tweede gehoor stelde u in strijd met uw

voorgaande verklaringen echter dat u van de sheikh van uw stam vernomen had dat de stamleden ook

na uw vertrek uit het land nog regelmatig bij hem langskomen om naar u te informeren (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016, p. 6, 7). Toen u vervolgens met deze

tegenstrijdigheid geconfronteerd werd, had u hier geen afdoende uitleg voor, maar bleef u slechts bij uw

laatste verklaringen (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016, p. 7), waardoor de

vastgestelde tegenstrijdigheid niet opgeheven werd.

Toen u tijdens uw tweede gehoor voor het Commissariaat-generaal gevraagd werd of de sheikh van uw

stam al dan niet enige pogingen ondernomen had om met de leden van de Garamshe-stam te

onderhandelen, stelde u aanvankelijk dat hij geen pogingen ondernomen had (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016, p. 5). Ook toen u later in hetzelfde gehoor gevraagd werd of

de sheikh de stamleden dan niet verzocht had om toch in te stemmen met een bepaalde periode dat ze

u met rust zouden laten, verklaarde u opnieuw dat de sheikh geen pogingen ondernomen heeft om met

hen te onderhandelen (zie gehoorverslag Commissariaatgeneraal, d.d. 07/11/2016, p. 7), wat niet

overeenstemde met uw verklaringen in uw eerste gehoor dat de sheikh de stamleden wel gevraagd had

om u een periode van tien dagen te geven waarin ze u met rust zouden laten en u de mogelijkheid zou

hebben om uw broer A.A.H. te zoeken (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 17/06/2016, p.

12). Toen u tijdens uw tweede gehoor vervolgens nog een keer uitdrukkelijk gevraagd werd of de sheikh

dan helemaal niet gevraagd had aan de leden van de Garamshe-stam om u gedurende een periode met

rust te laten, wijzigde u opeens uw eerdere verklaringen en stelde u dat hij dit wel gevraagd had (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016, p. 7).

De vaststelling dat u dit feit tijdens uw eerste gehoor spontaan kon aangeven en u dat het zich tijdens

uw tweede gehoor blijkbaar pas kon herinneren nadat u enkele keren dezelfde vraag werd gesteld, is op

zich al weinig aannemelijk te noemen. Bovendien verklaarde u tijdens uw tweede gehoor dan nog dat de
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stamleden er wel mee instemden om u gedurende een periode van tien dagen met rust te laten, maar

dat ze u daarna opnieuw begonnen te zoeken (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

07/11/2016, p. 7) wat dan weer niet strookt met uw verklaringen in uw eerste gehoor dat de stamleden

hier helemaal niet mee ingestemd hadden (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 17/06/2016,

p. 12).

Wat betreft de andere door u aangehaalde vervolgingsproblemen met de familieleden van de crimineel

A.L., kan worden opgemerkt dat uw opeenvolgende verklaringen alsook de verklaringen van uw

echtgenote enkele opmerkelijke tegenstrijdigheden bevatten en dat er ook tegenstrijdigheden tussen

jullie beide verklaringen werden vastgesteld.

Zo verklaarde u tijdens uw eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal dat de familieleden van

A.L. al op 10 april 2015 naar uw huis gekomen zijn om u onder druk te zetten niet te gaan getuigen in de

rechtbank op 16 april 2015 (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 17/06/2016, p. 5-6). Uw

echtgenote stelde tijdens haar eerste gehoor echter in strijd met uw verklaringen dat die personen pas

de avond zelf voor uw getuigenis in de rechtbank zijn langsgekomen (zie gehoorverslag Commissariaat-

generaal van echtgenote, d.d. 17/06/2016, p. 4). Toen uw echtgenote vervolgens op deze tegenstrijdige

verklaringen gewezen werd, had ze hier geen afdoende uitleg voor en bleef ze enkel bij haar

verklaringen (zie gehoorverslag Commissariaatgeneraal, d.d. 17/06/2016, p. 4). In haar tweede gehoor

verklaarde uw echtgenote dan weer in strijd met haar eerdere verklaringen dat de familieleden van A.L.

u vijf dagen voor uw getuigenis in de rechtbank kwamen bedreigen (zie gehoorverslag Commissariaat-

generaal, d.d. 07/11/2016, p. 3). Toen uw echtgenote daarop met deze tegenstrijdige verklaringen

geconfronteerd werd, beweerde ze dat ze het zich niet meer precies kon herinneren (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016, p. 3). Deze uitleg is evenwel niet overtuigend. Van dergelijke

ingrijpende gebeurtenissen kan namelijk verwacht worden dat ze normaal gezien in iemands geheugen

gegrift zouden zijn zodat die persoon daar achteraf nauwkeurige en coherente verklaringen over kan

afleggen.

Verder verklaarde u in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal, die ingevuld werd op de

Dienst Vreemdelingenzaken, dat de familieleden van A.L., nadat u bij de rechtbank klacht had

ingediend tegen hen wegens de dood van uw zoontje, u opnieuw thuis kwamen bedreigen (zie

vragenlijst Commissariaatgeneraal, vraag nr. 3.5). In uw tweede gehoor voor het Commissariaat-

generaal stelde u daarentegen echter dat de familieleden van A.L. u toen enkel telefonisch bedreigd

hebben (zie gehoorverslag Commissariaatgeneraal, d.d. 07/11/2016, p. 8). Toen u vervolgens op deze

tegenstrijdige verklaringen gewezen werd, herhaalde u slechts uw laatste verklaringen (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal d.d. 07/11/2016, p. 9-10), wat geen aanvaardbare uitleg biedt. U

haalde verder aan dat u vergeetachtig bent door de medicatie die u neemt. In verband hiermee dient er

op gewezen te worden dat u ter staving van deze beweerde geheugenproblemen geen enkel medisch

en/of psychologisch attest voorlegde waardoor u niet aannemelijk kan maken dat de

vastgestelde tegenstrijdigheden hieraan te wijten zouden zijn.

Uw echtgenote verklaarde in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal dat ze niet wist of u na uw

klacht in de rechtbank wegens de dood van jullie zoontje al dan niet nog bedreigd werd door de

familieleden van A.L. (zie vragenlijst Commissariaat-generaal van echtgenote, vraag nr. 3.5). In haar

eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal stelde ze daarentegen echter dat u de avond zelf nadat

u klacht bij de rechtbank had ingediend nog door deze personen bedreigd werd (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal van echtgenote, d.d. 17/06/2016, p. 4). Toen uw echtgenote op deze

tegenstrijdigheid gewezen werd, ontkende ze voor de Dienst Vreemdelingenzaken dergelijke

verklaringen afgelegd te hebben (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal van echtgenote, d.d.

17/06/2016, p. 5), waardoor de vastgestelde tegenstrijdigheid niet opgeheven werd.

De vastgestelde tegenstrijdigheden en incoherenties hebben allen betrekking op de kern van jullie

asielrelaas en ondermijnen de geloofwaardigheid ervan bijgevolg ernstig.

Met betrekking tot de door u en door uw echtgenote bij het begin van jullie tweede gehoor voor het

Commissariaatgeneraal aangehaalde problemen met de tolk bij jullie eerste gehoor kan worden

opgemerkt dat het hier louter blote beweringen betreft. Zo verklaarde u dat u de indruk had dat de tolk u

tijdens uw eerste gehoor niet goed begreep en ook niet correct vertaalde.

Toen u vervolgens gevraagd werd welke concrete verklaringen dan volgens u foutief werden

weergegeven, stelde u dat het eigenlijk gewoon maar een gevoel was dat u had (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016, p. 2 ). Ook uw echtgenote kon de beweerde
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vertaalproblemen niet staven met enig concreet gegeven (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal

van echtgenote, d.d. 07/11/2016, p. 2 ). Bovendien werd bij het begin van het eerste gehoor voor het

Commissariaat-generaal toch uitdrukkelijk aangegeven dat eventuele problemen met de tolk en/of

vertaalproblemen gemeld moesten worden. Er werden echter noch door u noch door uw echtgenote

tijdens jullie eerste gehoor enige opmerkingen gemaakt aangaande het verloop van het gehoor en

evenmin betreffende mogelijke communicatie- en /of vertaalproblemen. Bijgevolg bent u er niet in

geslaagd om aannemelijk te maken dat de vastgestelde tegenstrijdigheden en incoherenties werkelijk

hieraan te wijten zouden zijn.

Wat uw vrees betreft om bij een terugkeer naar Irak omwille van uw ongewettigde afwezigheid bij de

politie in de gevangenis opgesloten te worden (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

17/06/2016, p. 13), merkt het CGVS vooreerst op dat u geen enkel begin van bewijs heeft neergelegd

ter staving van uw bewering dat de Irakese autoriteiten u daadwerkelijk strafrechtelijk zullen vervolgen

omdat u ongewettigd afwezig bent gebleven.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Internal Security Forces Penal Code die in februari 2008

in voege trad, met betrekking tot ongewettigde afwezigheid voorziet in straffen die, naargelang de

situatie, variëren van het inhouden van salaris tot gevangenisstraffen. De doodstraf is niet bij wet

voorzien bij ongewettigde afwezigheid, enkel bij welbepaalde, andere overtredingen. Bovendien blijkt uit

dezelfde informatie dat ongewettigde afwezigheid in de praktijk doorgaans enkel aanleiding geeft tot

ontslag, het verlies van salaris of gevangenisstraffen met uitstel. Er zijn geen gevallen bekend van

buitensporige bestraffing van politielui omwille van hun ongewettigde afwezigheid. Tevens blijkt uit de

informatie dat veel politielui die ontslag willen nemen, verkiezen om ongewettigd afwezig te blijven

boven de normale procedure voor het nemen van ontslag, omdat dit minder tijdrovend is. Dit is eens te

meer een indicatie van het lage risico op een buitensporige bestraffing omwille van ongewettigde

afwezigheid.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat ongewettigde afwezigheid geen

aanleiding geeft tot een disproportionele bestraffing door de Irakese autoriteiten. U reikt bovendien geen

overtuigende, concrete elementen aan die kunnen aantonen dat uw situatie hiervan afwijkt.

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

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

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

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

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

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

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

Iraq” van oktober 2014 in rekening genomen. Zowel uit voornoemd advies van UNHCR als de COI

Focus “Irak, Veiligheidssituatie Zuid-Irak” van 4 augustus 2016 (waarvan een kopie werd toegevoegd

aan uw administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013

verslechterd is, doch anderzijds blijkt dat de toename in geweld- en terreurdaden geconcentreerd is in

een aantal Centraal-Iraakse provincies, waarbij vooral de Iraakse grootsteden worden getroffen.

Daarenboven blijkt dat het grondoffensief dat de Islamitische Staat (IS) sinds juni 2014 in Irak voert

hoofdzakelijk gesitueerd is in Centraal- Irak.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweldsniveau, de impact van het terreurgeweld, en de

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

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

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

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

in casu de veiligheidssituatie in de provincie Basra te worden beoordeeld.

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

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

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

van Bagdad aanvalsroutes naar de hoofdstad te openen.

Dit offensief ging gepaard met talrijke aanslagen en ook met hevige gevechten in enkele steden. De

overwinning van de Iraqi Security Forces en de Popular Mobilization Units (PMU) op IS in Jurf al-

Sakhar eind oktober 2014, heeft op middellange termijn bijgedragen tot de afname van het geweld in
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Noord-Babil. IS is er sindsdien niet meer in geslaagd om in Babil een territorium onder controle te

krijgen. Het geweld dat er anno 2015-2016 in de provincie plaatsvindt, is voornamelijk geconcentreerd in

het gebied tussen de grens met de provincie Bagdad en de stad Hilla, niet ver van Jurf Al Sakhar. Het

aantal burgerslachtoffers in de hele provincie is vanaf begin 2015 duidelijk afgenomen. Deze reductie

stabiliseerde in de loop van 2015 en ook begin 2016 bleef het aantal conflictgerelateerde

burgerslachtoffers beperkt. Deze relatief kalme periode eindigde in maart 2016. De provincie werd dan

getroffen door twee zeer zware aanslagen en aantal kleinere incidenten. In de

daaropvolgende maandemaanden is het geweld in Babil terugvallen tot op het niveau dat de periode

maart 2016 voorafging.

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

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

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

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

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

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

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

provincies heel ver onder dat van Centraal-Irak.

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

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

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

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

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

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

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

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

liggen aan de grondslag van deze schietpartijen.

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

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

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

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

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

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

Karbala blijven evenwel uitzonderlijk en zijn doorgaans kleinschalig.

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

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

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

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

valt, is beperkt.

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

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

hoofdzakelijk kleinschalige terreuraanslagen die in deze provincies plaatsvinden, zijn doorgaans

gesitueerd in de steden Kut (Wassit) en Nasseriyah (Thi Qar). Het aantal burgerslachtoffers is er

beperkt gebleven. Het offensief dat IS in de zomer van 2014 inzette, bereikte voornoemde provincies

niet. Het geweld in deze provincies is beperkt tot sporadische terreuraanslagen met een relatief laag

aantal burgerslachtoffers tot gevolg. In april – mei 2016 vonden er echter twee zware aanslagen plaats,

een in de provincie Thi Qar en een in de provincie Al-Muthanna. Volledigheidshalve wordt hierbij

aangestipt dat het Iraakse zuiden niet alleen over de weg bereikbaar is. Uit de beschikbare

informatie blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen vluchten aanbieden op Irak en dat een terugvlucht

naar Irak niet noodzakelijk via de luchthaven van Bagdad dient te verlopen. Naast Baghdad International

Airport beschikt Irak immers over internationale luchthavens in Basra, en Najaf, dewelke onder de

controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn. Personen die naar Irak wensen terug

te keren kunnen via deze luchthavens naar hun bestemming in Zuid-Irak reizen zonder dat zij via

Centraal-Irak moeten reizen.

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

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

territorium van de tegenstander (in dit geval het sjiitische Zuiden van Irak) om het Iraakse leger, de
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politie en de PMU te dwingen een groter deel van de strijdkrachten in te zetten voor de beveiliging van

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

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

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

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

of uw persoon in het kader van een gewapend conflict.

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

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

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

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

Bovenstaande vaststellingen zijn niet van die aard dat er in uw hoofde een gegronde 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, kan worden weerhouden.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard dat ze afbreuk kunnen doen aan

bovenstaande argumentatie.

Uw identiteitskaart, uw woonstkaart, de identiteitskaarten van uw echtgenote en jullie kinderen, het

reispaspoort van jullie zoontje H., jullie huwelijksakte, de nationaliteitsbewijzen van u, uw echtgenote en

jullie kinderen, en de kopie van het geboortebewijs van jullie zoontje A. in België bevatten louter

persoonsgegevens van u en uw gezinsleden die hier niet in twijfel getrokken worden. Uw werkkaart van

de politie, enkele foto’s van u in politieuniform, de kopie van een attest van uw opleiding aan de

politieschool, de kopie van de puntenlijst van uw opleiding aan de politieschool, de kopie van een attest

van een militaire training, de kopie van het bevel van het ministerie betreffende het stopzetten van uw

werk als politieagent in de periode na het offensief van het Iraaks leger in Basra, de kopie van een attest

van de politie ter staving van uw Iraakse nationaliteit, en de kopie van een attest van de politie dat u een

wapen ontvangen hebt, tonen enkel aan dat u bij de politie gewerkt hebt wat op zich niet betwist wordt,

maar bevatten verder geen informatie die uw beweerde vervolgingsfeiten kan staven. De kopie

en afgedrukte foto van de overlijdensakte van jullie zoontje H., enkele foto’s van jullie overleden zoontje

H. en een foto van zijn graf, de kopie van een document betreffende de geldbedragen die u van uw

collega’s ontving na het overlijden van jullie zoontje H., bevestigen weliswaar het overlijden van jullie

zoontje H., maar uit deze documenten kan echter nergens afgeleid worden door welke oorzaak of in

welke precieze omstandigheden hij om het leven kwam waardoor deze documenten de

geloofwaardigheid van uw beweerde vervolgingsfeiten niet kunnen staven. In verband met de door u

voorgelegde overlijdensakte dient er immers vooreerst op gewezen te worden dat zowel op de kopie als

op de afgedrukte foto ervan de handgeschreven gegevens, onder meer de naam van de overledene en

de oorzaak van het overlijden niet leesbaar zijn. Bovendien is de bewijswaarde van een kopie en een

afgedrukte foto op zich al relatief. Tenslotte kan er nog op gewezen worden dat uit de informatie

waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat er in Irak een hoge graad

van corruptie heerst en er allerhande documenten tegen betaling verkregen kunnen worden. Wat betreft

de brief van de sheikh van uw stam, kan worden opgemerkt dat dit geen officieel document is en dat om

enige bewijskracht aan een dergelijk document te ontlenen, het dient te worden ondersteund door

geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is. De foto’s

waarop volgens uw verklaringen jullie afgebrande huis te zien is, kunnen de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas evenmin ondersteunen aangezien de authenticiteit en de herkomst van deze foto’s op geen

enkele wijze geverifieerd kunnen worden. De kopie van het attest van CAW De Kempen vzw bevestigt

dat u en uw gezinsleden in psychosociale begeleiding zijn omwille van het verlies van jullie zoontje H.

en uw moeder. Ofschoon zeker begrip kan worden opgebracht voor de psychologische problemen

waaraan u en uw echtgenote zouden lijden, kan worden opgemerkt dat dit attest geenszins kan

aantonen dat er enig causaal verband zou bestaan tussen deze psychologische problemen en uw

beweerde vervolgingsfeiten. Bovendien toont dit attest evenmin aan dat u en uw echtgenote aan

geheugenproblemen zouden lijden waardoor jullie zich bepaalde gebeurtenissen niet meer precies

zouden kunnen herinneren. De kopie van het geneesmiddelenvoorschrift kan uw beweerde

geheugenproblemen evenmin ondersteunen en bevat verder ook geen informatie ter staving van uw

beweerde vervolgingsfeiten.

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal in hoofde van uw

echtgenote, A. H. H. J. K. (O.V. (…)), die zich voor haar asielaanvraag op dezelfde motieven als
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u baseerde, eveneens een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus heeft genomen.

C. Conclusie

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

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

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

- De bestreden beslissing die is genomen ten aanzien van verzoekster luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 27/10/2015

Overdracht CGVS: 24/02/2016

U werd gehoord door het Commissariaat-generaal op 17 juni 2016 van 12.30 uur tot 13.27 uur,

bijgestaan door een tolk die het Arabisch machtig is. Op 7 november 2016 werd u nogmaals gehoord

door het Commissariaatgeneraal van 11.55 uur tot 12.23 uur, bijgestaan door een tolk die het Arabisch

machtig is. Uw advocaat, Meester X loco Meester X, was gedurende het volledige gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaarde een Iraaks staatsburger te zijn, van Arabische origine, sjiitisch moslim, en afkomstig uit de

stad Basra. U bent gehuwd met A.T.S.H.I. (O.V.(…)). Uw echtgenoot werkte als politieagent. Hij was

verantwoordelijk voor de veiligheid van amid (brigadegeneraal) S. en vergezelde hem onder

meer tijdens controleacties langs de wegen. Begin 2015 merkte hij tijdens een controleactie dat een

persoon uit een taxi stapte en te voet verderging. Uw echtgenoot vroeg hem om zijn identiteitskaart te

tonen en fouilleerde hem. Hij trof hasj aan in zijn zakken. Daarop beval amid S. uw echtgenoot om deze

persoon te arresteren. In april 2015 kwamen verschillende familieleden van de gearresteerde crimineel

uw echtgenoot thuis opzoeken. Ze vroegen hem om niet te gaan getuigen tegen hun familielid tijdens

zijn proces voor de rechtbank. Toen uw echtgenoot weigerde om dit te doen, bedreigden ze hem. Uw

echtgenoot getuigde vervolgens toch in de rechtbank tegen de gearresteerde crimineel. Toen uw

echtgenoot op 5 juni 2015 samen met jullie zoontjes M. en H. naar de supermarkt ging, werden ze

onderweg opzettelijk aangereden door een wagen die onmiddellijk doorreed. Jullie zoontje H. raakte

hierbij zwaar gewond. Buren brachten hen met de wagen nog naar het ziekenhuis, maar jullie zoontje

bleek al overleden te zijn. Uw echtgenoot diende bij de rechtbank klacht in tegen de familieleden van de

crimineel. Dezelfde avond nog werd hij telefonisch bedreigd door deze personen. Op 10 oktober 2015

schoot uw schoonbroer A.A.H. per ongeluk iemand dood van de Garamshe-stam. Daarna vluchtte hij.

Uw echtgenoot kreeg dezelfde dag ‘s middags telefoon van de sheikh van zijn stam dat de stamleden

van de vermoorde persoon wraak wilden nemen en dat hij moest vluchten. Jullie vertrokken onmiddellijk

samen met de kinderen met de wagen naar uw familie in de Al Amara-wijk in Bagdad. Daar vernamen

jullie van een buurvrouw dat jullie huis in Basra in brand was gestoken. Op 13 oktober 2015 vertrokken

jullie samen met de kinderen met het vliegtuig naar Turkije. Vandaaruit staken jullie met een bootje de

zee over naar Griekenland. Jullie reisden vervolgens over land verder naar België waar jullie op 26

oktober 2015 aankwamen. U en uw echtgenoot dienden op 27 oktober 2015 een asielaanvraag in.

B. Motivering

Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal blijkt dat u zich voor uw asielaanvraag baseert op

dezelfde motieven als degene die werden aangehaald door uw echtgenoot, A.T.S.H.A. (O.V. (…)). In

het kader van zijn asielaanvraag werd besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden

tot het bestaan van een gegronde 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.

De beslissing van uw echtgenoot werd als volgt gemotiveerd:

[idem motivering van de bestreden beslissing van verzoeker]

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoekers voeren een schending aan van de volgende bepalingen:

- artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet

- artikel 1, A, (2) van het vluchtelingenverdrag

- artikel 1, (2) van het Protocol betreffende de Status van vluchtelingen

- de materiële motiveringsplicht

Verzoekers lichten aangaande de vluchtelingenstatus toe als volgt:

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

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

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

1/

Tegenpartij haalt aan dat er verschillende tegenstrijdigheden zijn in het aangehaalde

vervolgingsprobleem met de familieleden van de crimineel A.L..

Zo stelde tegenpartij dat er tegenstrijdige verklaringen werden afgelegd tussen man en vrouw met

betrekking tot de datum waarop de familieleden van A.L. naar zijn huis is gekomen om verzoeker onder

druk te zetten om niet te gaan getuigen.

Verzoeker wenst op te merken dat de familieleden inderdaad op 10 april 2015 naar hun huis zijn

gekomen om hem onder druk te zetten. De eerste verklaringen van zijn echtgenote waren inderdaad

fout, wat zij tijdens haar tweede interview wel heeft rechtgezet (zie CGVS gehoorverslag dd.

07/11/2016, p.3).

De echtgenote verklaarde geheugenproblemen te hebben omwille van de traumatische ervaringen die

zij heeft meegemaakt. Het verliezen van een kind, wat door tegenpartij niet betwist wordt, kan wel

degelijk zulke gevolgen met zich meebrengen.

Zo leggen verzoekers beiden een medisch attest neer van psychiater C. van CAW De Kempen uit

Turnhout van 04.01.2017, waarin wordt bevestigd dat beide verzoekers leiden aan depressie en post-

traumatische stressstoornis (zie bijlage, stuk 3a-b).

Uit deze medische attesten blijkt duidelijk dat er trauma is ontstaan na aanleiding van de moord op hun

3,5 jarig zoontje H. waardoor beiden last hebben van concentratieproblemen.

Bij verzoekster staat ook vermeldt dat deze klachten al reeds minstens 3 maanden bestaan, waardoor

deze symptomen ook een invloed moeten hebben gehad op het gehoor van verzoekster!

Hoewel tegenpartij niet ontkent dat verzoekers in psycho- sociale begeleiding zijn, zijn zij de mening

toegedaan dat hieruit geen causaal verband kan worden afgeleid tussen de psycho- sociale problemen

en de beweerde vervolgingsfeiten.

Hier kunnen verzoekers zich niet mee verzoenen!

Het psychisch welzijn kan wel degelijk een invloed hebben op de verklaringen van verzoekers, des te

meer omdat verzoekers recente attesten neerleggen waaruit deze psychische kwetsbaarheid blijkt!

Zo oordeelde uw Raad nog in een recent arrest dat de psychische kwetsbaarheid wel degelijk mee in

rekening dient te worden genomen:

“De bevindingen uit dit verslag alsook de ter terechtzitting vermelde zelfmoordpoging van eerste

verzoekster, K.Z.N., en de psychische kwetsbaarheid die hieruit blijkt, plaatsen de feitelijke

vaststellingen uit de bestreden beslissing dan ook in een ander daglicht.”

“(…) Gelet op het gestelde in het psychologisch verslag is het evenmin onredelijk dat verzoekers

onderling niet steeds geheel gelijklopende verklaringen afleggen.”

(eigen onderstreping en vetjes)

(arrest RVV nr. X dd. 22 maart 2016, p. 29)

De psychische toestand van verzoekers kan dan ook niet zomaar naast zich neergelegd worden.

2/

Vervolgens hecht tegenpartij weinig geloof aan de neergelegde documenten met betrekking tot de

precieze omstandigheden van het overlijden van hun zoontje H..

Tegenpartij is de mening toegedaan dat het overlijden van H. wel bevestigd wordt, maar dat nergens

kan worden afgeleid in welke omstandigheden of welke oorzaak.

Verzoekers leggen dan ook een kopie neer van het uittreksel uit de overlijdensakte van het Ministerie

van Gezondheid en Sociale Zaken van de Republiek Irak, Dienst Gezondheids- en Levensstatistieken,

dat werd uitgereikt door het Algemeen Ziekenhuis Bassorah en overgemaakt aan het hoofdkwartier van

de politie te Bassorah (zie bijlage, stuk 4a-b).
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Dit document werd opgevraagd op 09/11/2016, en dus na het tweede gehoor van verzoekers.

Verzoekers willen met dit document de precieze omstandigheden aantonen waarin hun zoontje H. is

overleden.

Hierin staat duidelijk vermeld, onder oorzaak overlijden: opzettelijk overreden.

Dit strookt volledig met de verklaringen die verzoekers hebben gedaan over het overlijden van hun

zoontje!

Deze overlijdensakte werd daarbij ook nog eens opgemaakt naar aanleiding van de beslissing van de

rechter.

Er kan dan ook moeilijk nog twijfel rijzen over de precieze omstandigheden waarin hun zoontje kwam te

overlijden.

3/

Vervolgens legt verzoekende partij nog internetartikels neer die hun persoonlijke vervolgingsverhalen

staven (zie bijlage, stuk 5a-e).

Het gaat hier om internetartikels waarin verzoeker met zijn naam in staat vermeld en deze bevestigen

nogmaals het asielrelaas.

Een vertaling zal nog aan uw Raad worden overgemaakt.

Verzoekende partij vraagt dan ook met aandrang aan uw Raad om grondig deze nieuwe informatie met

betrekking tot zijn beweerde vervolgingsverhaal te onderzoeken.

4/

Tenslotte haalt tegenpartij ook nog aan dat verzoekers onaannemelijke verklaringen hebben gedaan

met betrekking tot het incident waarbij zijn broer per ongeluk een lid van de Garamshe-stam doodde.

Verzoeker wenst te benadrukken dat hij inderdaad weinig informatie heeft omtrent deze problematieken.

Verzoekende partij werd in diezelfde periode namelijk al geconfronteerd met zijn eigen problemen en de

traumatische gebeurtenissen die volgde uit het overlijden van zijn zoontje.

Verzoeker verklaarde dat hij uit een regio komt waar verschillende families, elk met een eigen sjeik, aan

de macht zijn. Het was dan ook de sjeik van zijn familie die hem gewaarschuwd had over het incident

van zijn broer, zonder verder enige informatie te geven.

Het enige wat verzoeker is te weten gekomen, is dat het incident is gebeurd op de universiteit waar zijn

broer was tewerk gesteld als security agent. Hij was op dat moment zijn wapen aan het kuisen en dit is

per ongeluk afgegaan, waardoor hij iemand geraakt heeft.

Meer informatie heeft verzoeker nooit gekregen. Sindsdien heeft verzoeker ook geen contact meer

gehad met zijn broer, want die is spoorloos verdwenen.

Het kan dan ook niet onlogisch zijn dat verzoeker, hoewel hij nog contact heeft met de sjeik, hij niet

meer informatie kan bekomen, aangezien de broer spoorloos is verdwenen en sindsdien elk spoor van

hem ontbreekt.

Tegenpartij haalt aan dat verzoeker bij zijn eerste gehoor heeft verklaard dat hij, na zijn aankomst in

België, niks meer had vernomen van de stam, doch dat hij bij zijn tweede gehoor verklaarde dat de sjeik

hem had verklaard dat de stamleden wel nog achter hem op zoek waren.

Verzoeker wenst op te merken dat er tussen het eerste en het tweede gehoor een tijdspanne van

ongeveer 5 maanden is, waardoor het niet onlogisch is dat verzoeker ondertussen nog meer informatie

probeerde te achterhalen omtrent zijn situatie!

Ook wenst verzoeker op te merken dat de vraagstelling op een andere wijze geïnterpreteerd kon

worden.

Zo werd tijdens het eerste gehoor aan hem gevraagd of hij na zijn aankomst in België niets meer

vernomen had van de leden van de Garamshe-stam (zie gehoorverslag dd. 17/06/2016, blz. 13) terwijl

verzoeker bij zijn tweede gehoor verklaarde dat hij van de sjeik van zijn stam had vernomen dat ze nog

naar hem op zoek waren (zie gehoorverslag dd. 07/11/2016, blz. 6,7).

Het gaat hier dan ook in kwestie om twee verschillende soorten vragen, die verzoeker op een andere

manier geïnterpreteerd heeft. De eerste vraag ging letterlijk of verzoeker nog iets had vernomen van de

stamleden zélf, terwijl verzoeker tijdens zijn tweede gehoor vertelde dat hij nieuwe informatie had

vernomen van de sjeik van zijn stam.

Rekening houdend met de psychische kwetsbaarheid van verzoeker (zie supra) kan het verzoeker dan

ook niet kwalijk worden genomen dat hij, volgens tegenpartij dan toch, foutief op de vragen antwoordde

en dit voor tegenstrijdigheden zorgde.

Verzoekers menen dat zij de gegrondheid van hun vrees voor vervolging dan ook voldoende

aannemelijk hebben gemaakt, zodat tegenpartij had dienen te besluiten tot het erkennen van verzoekers

als vluchteling in de zin van de Vluchtelingenconventie.

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

Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht.
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Dat het eerste middel gegrond is.”

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus, stellen verzoekers dat zij het niet eens zijn met de

bevinding van de Commissaris-generaal dat zij over een intern vluchtalternatief naar Basra beschikken.

Verzoekers verwijzen hiervoor naar verschillende krantenartikelen en rapporten. Zo citeren zij uit het

“OSAC Iraq 2016 Crime & Safety Report: Basrah”, waarin de precaire veiligheidssituatie van de

provincie Basra wordt verduidelijkt. Zo heeft de aanwezigheid van IS nog altijd een zeer grote invloed op

de veiligheid in Basra. Verzoekers stellen eveneens dat Basra regelmatig wordt geteisterd door

conflicten tussen verschillende clans en citeren uit een krantenartikel van “The New Arab”. Verzoekers

citeren eveneens uit het “Iraq Situation Report” van 7 januari 2016 van het “Institute for the Study of

War”. Verzoekers wijzen erop dat veel Iraakse troepen worden uitgezonden om te gaan strijden tegen

IS, wat tot gevolg heeft dat in Basra criminaliteit en conflicten welig tieren. Zij citeren hierbij uit een

artikel van “The Independent”. Verzoekers stellen dat uit dit artikel blijkt dat in Basra voornamelijk

stammenconflicten woeden, en verwijzen hierbij naar hun eigen situatie. Verzoekers zijn dan ook van

mening dat de actuele situatie in Basra momenteel niet van die aard is dat verzoekers kunnen

terugkeren naar Basra.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep brengen verzoekers volgende documenten bij:

- Medische attesten van verzoekers van 4 januari 2017 (stukken 3a en 3b)

- Uittreksel van de overlijdensakte van de zoon van verzoekers van 5 juni 2015 (stuk 4)

- Selectie internetartikelen waarin verzoeker vermeld wordt (stukken 5a tot 5e)

- Rapport “Iraq 2016 Crime & Safety Rapport: Basrah” van “OSAC” van 3 oktober 2016 (stuk 6)

- Artikel “Security detoriates in Iraqi city of Basra” van The New Arab van 7 januari 2016 (stuk 7)

- “Iraq Situation Report: January 7-11, 2016” van the Institute for Study of War (stuk 8)

- Artikel “Iraq: Crime soars in Basra as army leaves to fight Isis” van The Independent van 10 januari

2016 (stuk 9) .

2.1.3. In een aanvullende nota van 20 juli 2017 brengen verzoekers een beëdigde vertaling bij van stuk

5a in het verzoekschrift.

2.1.4. In een aanvullende nota van 18 juli 2017 voegt de Commissaris-generaal de COI Focus “Irak,

Veiligheidssituatie in Zuid-Irak” van Cedoca van 4 februari 2017 toe.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet worden verzoekers’ asielaanvragen in hetgeen

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3

van de vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De

Raad dient daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoekers al dan niet

beantwoorden aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk

en ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissingen te nemen.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen. Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn. De afgelegde verklaringen

mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. Hij dient door een coherent relaas en kennis van

voor het relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas

mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau

van de relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet

alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als voldaan is aan de

voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

2.3. De Raad stelt vast dat de geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekers wordt ondergraven

door verschillende tegenstrijdigheden en onwaarschijnlijkheden. Vooreerst dient vastgesteld te worden

dat geen geloof kan gehecht worden aan verzoekers’ relaas dat zij met de dood bedreigd worden door

leden van de Garamshe-stam. Waar verzoekers in hun verzoekschrift aanvoeren dat zij over niet meer

informatie beschikken over het incident waarbij verzoekers broer iemand neerschoot, dient opgemerkt te
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worden dat verzoekers zich in wezen beperken tot het herhalen van hun afgelegde verklaringen, doch

hiermee geenszins afbreuk doen aan de motivering van de bestreden beslissingen. De Commissaris-

generaal oordeelde immers terecht dat het niet aannemelijk is dat verzoeker over dermate weinig

informatie zou beschikken over feiten die aanleiding geven tot zijn vlucht uit het land van herkomst. Zo

verklaarde verzoeker dat hij geen weet heeft van de naam van de persoon die door zijn broer werd

neergeschoten (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 3), welke relatie zijn broer had met deze persoon

(CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 6) en geen weet heeft van de concrete omstandigheden van het

ongeluk (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 3). De Raad benadrukt dat van een asielzoeker verwacht

kan worden dat hij ernstige pogingen onderneemt om zich te informeren met betrekking tot de

essentiële elementen van zijn asielrelaas waarvan hij geen kennis heeft. In dit opzicht stelt de Raad vast

dat verzoeker verklaarde dat hij na zijn aankomst in België nog contact heeft gehad met de sjeik van zijn

stam, diegene die hem had ingelicht over het incident (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 3 en 7).

Bovendien verklaarde verzoeker dat de stamleden die verzoeker vervolgen omwille van het incident

verschillende keren contact hebben opgenomen met de sjeik (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 7). In

het licht van deze vaststellingen kan van verzoeker verwacht worden dat hij meer informatie zou kunnen

bekomen omtrent deze feiten. Verzoekers onwetendheid en zijn nalatige handelingen om zich te

informeren wijzen aldus op een manifest gebrek aan interesse in hoofde van verzoekers en doen aldus

ernstige twijfels rijzen over de gegrondheid van de vrees voor vervolging.

Verzoekers verweer dat verzoeker de vragen tijdens het CGVS-interview of hij nog nieuws had van de

leden van de Garamshe-stam verkeerd heeft geïnterpreteerd, kan niet dienstig worden aanvaard.

Verzoeker werd tijdens het eerste CGVS-interview immers gevraagd: “Hebt u nog iets gehoord sinds u

in België bent over stamleden Gharamshe?” waarop verzoeker antwoordde dat dit niet het geval was

(CGVS-gehoorverslag 1, stuk 10, p. 13). Verzoeker kan niet ernstig voorhouden dat hij deze vraag heeft

geïnterpreteerd alsof gevraagd werd of “verzoeker nog iets had vernomen van de stamleden zélf”, zoals

hij aanvoert in zijn verzoekschrift. De Raad stelt aldus vast dat deze verklaringen tegenstrijdig zijn met

verzoekers verklaringen tijdens het tweede CGVS-interview, waar hij verklaarde dat hij sinds zijn

aankomst in België had vernomen dat de stamleden nog actief op zoek zijn naar hem (CGVS-

gehoorverslag 2, stuk 5, p. 7). Waar verzoekers in hun verzoekschrift aanvoeren dat verzoeker deze

informatie slechts heeft bekomen na het eerste CGVS-interview, merkt de Raad op dat verzoeker dit feit

niet vermeldde toen hij tijdens het tweede CGVS-interview werd geconfronteerd met zijn tegenstrijdige

verklaringen, doch slechts verklaarde dat “de sjeik heeft het me verteld, dat is zo” (CGVS-

gehoorverslag 2, stuk 5, p. 7). De Raad is bijgevolg van mening dat het bovenstaande verweer van

verzoekers een “post factum verklaring” betreft, die na reflectie tot stand gekomen is na kennisname van

de bestreden beslissingen en die derhalve niet wordt aangenomen.

Verzoekers betwisten bovendien geenszins de motivering in de bestreden beslissingen dat verzoeker

tegenstrijdige verklaringen aflegde op de vraag of de sjeik van zijn stam pogingen had ondernomen om

te onderhandelen met de leden van de Garamshe-stam. Verzoeker verklaarde tijdens het eerste CGVS-

interview immers dat de sjeik had onderhandeld met de stamleden om hem gedurende een periode van

10 dagen met rust te laten, maar dat de stamleden dit weigerden (CGVS-gehoorverslag 1, stuk 10, p.

12). Verzoeker verklaarde tijdens het tweede CGVS-interview echter meermaals dat de sjeik geen

poging gedaan had om te onderhandelen met de stamleden om verzoeker met rust te laten (CGVS-

gehoorverslag 2, stuk 5, p. 5, 7). Verzoeker nogmaals gevraagd of de sjeik niets gevraagd had aan de

stamleden, verklaarde verzoeker dat “hij heeft wel degelijk poging gedaan om te onderhandelen, maar

heeft geen zin, heeft periode van rust gevraagd van tien dagen waarmee ze instemden, maar achteraf

zijn ze weer begonnen” (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 7), hetgeen echter tegenstrijdig is met

verzoekers eerdere verklaringen tijdens het eerste CGVS-interview dat de stamleden een rustperiode

weigerden. De Raad stelt vast dat de geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekers verder

ondermijnd wordt door deze tegenstrijdigheden.

De bestreden beslissingen stelden bovendien terecht vast dat geen geloof gehecht kan worden aan het

asielrelaas van verzoekers omtrent hun vervolging omwille van problemen met de familieleden van A.L.

De Raad stelt vast dat verzoekers zich in wezen beperken tot een herhaling van hun afgelegde

verklaringen, doch hiermee geenszins afbreuk doen aan de motivering van de bestreden beslissingen,

die terecht oordeelden dat:

“Zo verklaarde u tijdens uw eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal dat de familieleden van

A.L. al op 10 april 2015 naar uw huis gekomen zijn om u onder druk te zetten niet te gaan getuigen in de

rechtbank op 16 april 2015 (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 17/06/2016, p. 5-6). Uw

echtgenote stelde tijdens haar eerste gehoor echter in strijd met uw verklaringen dat die personen pas

de avond zelf voor uw getuigenis in de rechtbank zijn langsgekomen (zie gehoorverslag Commissariaat-
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generaal van echtgenote, d.d. 17/06/2016, p. 4). Toen uw echtgenote vervolgens op deze tegenstrijdige

verklaringen gewezen werd, had ze hier geen afdoende uitleg voor en bleef ze enkel bij haar

verklaringen (zie gehoorverslag Commissariaatgeneraal, d.d. 17/06/2016, p. 4). In haar tweede gehoor

verklaarde uw echtgenote dan weer in strijd met haar eerdere verklaringen dat de familieleden van A.L.

u vijf dagen voor uw getuigenis in de rechtbank kwamen bedreigen (zie gehoorverslag Commissariaat-

generaal, d.d. 07/11/2016, p. 3). Toen uw echtgenote daarop met deze tegenstrijdige verklaringen

geconfronteerd werd, beweerde ze dat ze het zich niet meer precies kon herinneren (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016, p. 3). Deze uitleg is evenwel niet overtuigend. Van dergelijke

ingrijpende gebeurtenissen kan namelijk verwacht worden dat ze normaal gezien in iemands geheugen

gegrift zouden zijn zodat die persoon daar achteraf nauwkeurige en coherente verklaringen over kan

afleggen.

Verder verklaarde u in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal, die ingevuld werd op de

Dienst Vreemdelingenzaken, dat de familieleden van A.L., nadat u bij de rechtbank klacht had

ingediend tegen hen wegens de dood van uw zoontje, u opnieuw thuis kwamen bedreigen (zie

vragenlijst Commissariaatgeneraal, vraag nr. 3.5). In uw tweede gehoor voor het Commissariaat-

generaal stelde u daarentegen echter dat de familieleden van A.L. u toen enkel telefonisch bedreigd

hebben (zie gehoorverslag Commissariaatgeneraal, d.d. 07/11/2016, p. 8). Toen u vervolgens op deze

tegenstrijdige verklaringen gewezen werd, herhaalde u slechts uw laatste verklaringen (zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal d.d. 07/11/2016, p. 9-10), wat geen aanvaardbare uitleg biedt. U

haalde verder aan dat u vergeetachtig bent door de medicatie die u neemt. In verband hiermee dient er

op gewezen te worden dat u ter staving van deze beweerde geheugenproblemen geen enkel medisch

en/of psychologisch attest voorlegde waardoor u niet aannemelijk kan maken dat de

vastgestelde tegenstrijdigheden hieraan te wijten zouden zijn.

Uw echtgenote verklaarde in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal dat ze niet wist of u na uw

klacht in de rechtbank wegens de dood van jullie zoontje al dan niet nog bedreigd werd door de

familieleden van A.L. (zie vragenlijst Commissariaat-generaal van echtgenote, vraag nr. 3.5). In haar

eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal stelde ze daarentegen echter dat u de avond zelf nadat

u klacht bij de rechtbank had ingediend nog door deze personen bedreigd werd (zie gehoorverslag

Commissariaat-generaal van echtgenote, d.d. 17/06/2016, p. 4). Toen uw echtgenote op deze

tegenstrijdigheid gewezen werd, ontkende ze voor de Dienst Vreemdelingenzaken dergelijke

verklaringen afgelegd te hebben (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal van echtgenote, d.d.

17/06/2016, p. 5), waardoor de vastgestelde tegenstrijdigheid niet opgeheven werd.”

De bestreden beslissingen oordeelden bovendien terecht dat de door verzoekers aangehaalde

tolkproblemen tijdens het eerste CGVS-interview niet dienstig kunnen worden aanvaard als verweer:

“Met betrekking tot de door u en door uw echtgenote bij het begin van jullie tweede gehoor voor het

Commissariaatgeneraal aangehaalde problemen met de tolk bij jullie eerste gehoor kan worden

opgemerkt dat het hier louter blote beweringen betreft. Zo verklaarde u dat u de indruk had dat de tolk u

tijdens uw eerste gehoor niet goed begreep en ook niet correct vertaalde. Toen u vervolgens gevraagd

werd welke concrete verklaringen dan volgens u foutief werden weergegeven, stelde u dat het eigenlijk

gewoon maar een gevoel was dat u had (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d. 07/11/2016,

p. 2 ). Ook uw echtgenote kon de beweerde vertaalproblemen niet staven met enig concreet gegeven

(zie gehoorverslag Commissariaat-generaal van echtgenote, d.d. 07/11/2016, p. 2 ). Bovendien werd bij

het begin van het eerste gehoor voor het Commissariaat-generaal toch uitdrukkelijk aangegeven dat

eventuele problemen met de tolk en/of vertaalproblemen gemeld moesten worden. Er werden echter

noch door u noch door uw echtgenote tijdens jullie eerste gehoor enige opmerkingen gemaakt

aangaande het verloop van het gehoor en evenmin betreffende mogelijke communicatie- en /of

vertaalproblemen. Bijgevolg bent u er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat de vastgestelde

tegenstrijdigheden en incoherenties werkelijk hieraan te wijten zouden zijn.”

Verzoekers’ verwijzingen naar hun psychische kwetsbaarheid en geheugenproblemen volstaan evenmin

om de in hun asielrelaas vastgestelde tegenstrijdigheden te verschonen. Verzoekers voeren in hun

verzoekschrift aan dat zij lijden aan posttraumatische stress, dat zij hierdoor concentratieproblemen

kenden en dat verzoekster geheugenproblemen heeft, hetgeen invloed gehad heeft op de verklaringen

van verzoekers. Verzoekers leggen medische attesten neer ter staving van dit verweer. De Raad stelt

echter vast dat uit de neergelegde attesten blijkt dat verzoekers inderdaad te kampen hebben met

posttraumatische stress en concentratieproblemen, doch hieruit blijkt niet dat het cognitief geheugen

van verzoekers dermate is aangetast waardoor zij niet in staat zouden zijn een coherent en consistent

asielrelaas naar voor te brengen. Verzoekers brengen hiertoe geen enkel bewijs bij. Zo merkt de Raad
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op dat het medisch attest van verzoekster geen melding maakt van enige geheugenproblemen.

Dergelijke medische documentatie laat derhalve geenszins toe om de motieven van de bestreden

beslissingen in een ander daglicht te stellen. Verder merkt de Raad nog op dat dergelijke psychologisch

attesten geen sluitend bewijs vormen voor de omstandigheden waarin verzoekers hun psychische

problemen opliep. Een arts doet weliswaar vaststellingen betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt, maar kan nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden schetsen waarin een bepaalde fysieke of mentale gesteldheid is ontstaan. Aldus

kunnen deze attesten de geloofwaardigheid van het asielrelaas niet herstellen. De Raad merkt

bovendien op dat een verwijzing naar een arrest van de Raad niet dienstig is bij gebrek aan

precedentenwerking.

In de bestreden beslissingen wordt verder terecht gesteld als volgt:

“Wat uw vrees betreft om bij een terugkeer naar Irak omwille van uw ongewettigde afwezigheid bij de

politie in de gevangenis opgesloten te worden (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal, d.d.

17/06/2016, p. 13), merkt het CGVS vooreerst op dat u geen enkel begin van bewijs heeft neergelegd

ter staving van uw bewering dat de Irakese autoriteiten u daadwerkelijk strafrechtelijk zullen vervolgen

omdat u ongewettigd afwezig bent gebleven.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de Internal Security Forces Penal Code die in februari 2008

in voege trad, met betrekking tot ongewettigde afwezigheid voorziet in straffen die, naargelang de

situatie, variëren van het inhouden van salaris tot gevangenisstraffen. De doodstraf is niet bij wet

voorzien bij ongewettigde afwezigheid, enkel bij welbepaalde, andere overtredingen. Bovendien blijkt uit

dezelfde informatie dat ongewettigde afwezigheid in de praktijk doorgaans enkel aanleiding geeft tot

ontslag, het verlies van salaris of gevangenisstraffen met uitstel. Er zijn geen gevallen bekend van

buitensporige bestraffing van politielui omwille van hun ongewettigde afwezigheid. Tevens blijkt uit de

informatie dat veel politielui die ontslag willen nemen, verkiezen om ongewettigd afwezig te blijven

boven de normale procedure voor het nemen van ontslag, omdat dit minder tijdrovend is. Dit is eens te

meer een indicatie van het lage risico op een buitensporige bestraffing omwille van ongewettigde

afwezigheid.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat ongewettigde afwezigheid geen

aanleiding geeft tot een disproportionele bestraffing door de Irakese autoriteiten. U reikt bovendien geen

overtuigende, concrete elementen aan die kunnen aantonen dat uw situatie hiervan afwijkt.”

De door verzoekers neergelegde documenten kunnen de geloofwaardigheid van het asielrelaas van

verzoekers niet vermogen te herstellen. Hieromtrent motiveerden de bestreden beslissingen terecht dat:

“Uw identiteitskaart, uw woonstkaart, de identiteitskaarten van uw echtgenote en jullie kinderen, het

reispaspoort van jullie zoontje H., jullie huwelijksakte, de nationaliteitsbewijzen van u, uw echtgenote en

jullie kinderen, en de kopie van het geboortebewijs van jullie zoontje A. in België bevatten louter

persoonsgegevens van u en uw gezinsleden die hier niet in twijfel getrokken worden. Uw werkkaart van

de politie, enkele foto’s van u in politieuniform, de kopie van een attest van uw opleiding aan de

politieschool, de kopie van de puntenlijst van uw opleiding aan de politieschool, de kopie van een attest

van een militaire training, de kopie van het bevel van het ministerie betreffende het stopzetten van uw

werk als politieagent in de periode na het offensief van het Iraaks leger in Basra, de kopie van een attest

van de politie ter staving van uw Iraakse nationaliteit, en de kopie van een attest van de politie dat u een

wapen ontvangen hebt, tonen enkel aan dat u bij de politie gewerkt hebt wat op zich niet betwist wordt,

maar bevatten verder geen informatie die uw beweerde vervolgingsfeiten kan staven. De kopie

en afgedrukte foto van de overlijdensakte van jullie zoontje H., enkele foto’s van jullie overleden zoontje

H. en een foto van zijn graf, de kopie van een document betreffende de geldbedragen die u van uw

collega’s ontving na het overlijden van jullie zoontje H., bevestigen weliswaar het overlijden van jullie

zoontje H., maar uit deze documenten kan echter nergens afgeleid worden door welke oorzaak of in

welke precieze omstandigheden hij om het leven kwam waardoor deze documenten de

geloofwaardigheid van uw beweerde vervolgingsfeiten niet kunnen staven. In verband met de door u

voorgelegde overlijdensakte dient er immers vooreerst op gewezen te worden dat zowel op de kopie als

op de afgedrukte foto ervan de handgeschreven gegevens, onder meer de naam van de overledene en

de oorzaak van het overlijden niet leesbaar zijn. Bovendien is de bewijswaarde van een kopie en een

afgedrukte foto op zich al relatief. Tenslotte kan er nog op gewezen worden dat uit de informatie

waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat er in Irak een hoge graad

van corruptie heerst en er allerhande documenten tegen betaling verkregen kunnen worden. Wat betreft

de brief van de sheikh van uw stam, kan worden opgemerkt dat dit geen officieel document is en dat om
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enige bewijskracht aan een dergelijk document te ontlenen, het dient te worden ondersteund door

geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is. De foto’s

waarop volgens uw verklaringen jullie afgebrande huis te zien is, kunnen de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas evenmin ondersteunen aangezien de authenticiteit en de herkomst van deze foto’s op geen

enkele wijze geverifieerd kunnen worden. De kopie van het attest van CAW De Kempen vzw bevestigt

dat u en uw gezinsleden in psychosociale begeleiding zijn omwille van het verlies van jullie zoontje H.

en uw moeder. Ofschoon zeker begrip kan worden opgebracht voor de psychologische problemen

waaraan u en uw echtgenote zouden lijden, kan worden opgemerkt dat dit attest geenszins kan

aantonen dat er enig causaal verband zou bestaan tussen deze psychologische problemen en uw

beweerde vervolgingsfeiten. Bovendien toont dit attest evenmin aan dat u en uw echtgenote aan

geheugenproblemen zouden lijden waardoor jullie zich bepaalde gebeurtenissen niet meer precies

zouden kunnen herinneren. De kopie van het geneesmiddelenvoorschrift kan uw beweerde

geheugenproblemen evenmin ondersteunen en bevat verder ook geen informatie ter staving van uw

beweerde vervolgingsfeiten.”

Waar verzoekers in hun verzoekschrift een overlijdensakte neerleggen van hun overleden zoontje H. dat

de precieze omstandigheden aantoont waarin deze is overleden, dient opgemerkt te worden dat deze

overlijdensakte de oorzaak van overlijden van hun zoontje vermeldt, doch dit document kan de

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen niet herstellen. De Raad merkt op dat de overlijdensakte

een kopie betreft waarvan de inhoud en vorm gemakkelijk via knip- en plakwerk te fabriceren is. De

Raad stelt bovendien vast dat de overlijdensakte als datum van overlijden “4/6/2015” staat in plaats van

5/6/2015, als leeftijd van het zoontje van verzoekers “2012” en als plaats van overlijden “een andere

plaats”, zodat het voormelde document onvoldoende garanties biedt op authenticiteit. In dit opzicht

verwijst de Raad naar objectieve informatie (Landeninformatie, stuk 17, nr. 2), met name de “COI Focus,

Irak. Corruptie en documentenfraude” van Cedoca van 8 maart 2016, waaruit blijkt dat er in Irak op grote

schaal gefraudeerd wordt met documenten en nagenoeg alle documenten vervalst worden of via

corruptie, zowel in Irak als daarbuiten, kunnen worden aangekocht. Verzoekers gaan er bovendien aan

voorbij dat een document, om bewijswaarde te hebben, coherente en geloofwaardige verklaringen dient

te ondersteunen. Gelet op bovenstaande vaststellingen is dit in casu niet het geval.

Wat betreft de door verzoekers neergelegde internetartikelen, dient te worden opgemerkt dat een

document, om bewijswaarde te hebben, coherente en geloofwaardige verklaringen dient te

ondersteunen. Gelet op bovenstaande vaststellingen is dit in casu niet het geval. Er dient opgemerkt te

worden dat de internetartikelen 5b tot 5e die door verzoekers werden neergelegd niet gesteld zijn in de

taal van de rechtspleging, maar in het Arabisch, en niet vergezeld zijn van een voor eensluidend

verklaarde vertaling. Met toepassing van artikel 8 van het PR RvV neemt de Raad bij gebreke aan een

vertaling naar de taal van de rechtspleging deze documenten niet in overweging. Daarnaast stelt de

Raad vast dat het vertaalde internetartikel 5a gepubliceerd werd op 30 december 2016, twee weken na

de kennisgeving van de bestreden beslissingen, waardoor het document een gesolliciteerd karakter

vertoont. Bovendien stemt de inhoud van het artikel niet overeen met verzoekers verklaringen. Zo kan

nog worden opgemerkt dat verzoeker tijdens het tweede CGVS-interview vermeldde dat A.L.

veroordeeld was tot een celstraf van veertien jaar (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 2), hetgeen niet

vermeld wordt in het internetartikel waar wel wordt gesteld dat A.L. erin geslaagd was te vluchten nadat

één van de officieren het onderzoek vertraagde. Het krantenartikel vermeldt eveneens dat luitenant

N.A.A. en agent A., twee collega’s van verzoeker aanwezig bij de arrestatie van A.L., vermoord werden,

feiten die verzoeker niet vermeldde gedurende zijn asielprocedure, noch in zijn verzoekschrift.

Verzoeker verklaarde tijdens het tweede CGVS-interview bovendien dat zijn collega A. niet bedreigd

werd door de familieleden van A.L. om te getuigen in de rechtbank (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p.

9), zodat de Raad het niet waarschijnlijk acht dat A. ineens wel een doelwit is geworden van de

familieleden van A.L. Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen dat A.L. reeds geseind stond voor

twee gewapende feiten, dat verzoeker en zijn collega A. een getuigenverklaring over de arrestatie van

A.L. dienden af te leggen, zodat verzoekers getuigenverklaring geenszins doorslaggevend zou zijn in

procedure voor de rechtbank (CGVS-gehoorverslag 1, stuk 10, p. 5-6). Ook stelt verzoeker dat enkel hij

en zijn collega A. dienden te getuigen, maar dat zijn collega niet werd bedreigd om te getuigen.

Verzoekers verklaringen dat zijn collega A. niet werd bedreigd is in strijd met het artikel dat nu voorligt

waaruit zou moeten blijken dat A. werd vermoord (verzoekschrift en aanvullende nota, stuk 5a).

Gelet op het bovenstaande, is de Raad van oordeel dat het door verzoekers neergelegde document niet

van die aard is om de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas te herstellen. Deze vaststellingen

ondermijnen verzoekers geloofwaardigheid nog meer.
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Gezien de motieven van de bestreden beslissingen niet dienstig worden weerlegd, blijven deze

onverminderd gehandhaafd. De motivering in de bestreden beslissingen is pertinent, correct en vindt

steun in het administratief dossier en wordt aldus overgenomen door de Raad.

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 verzoekers een gegronde vrees

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

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoekers zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroepen op

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

dienaangaande. Verzoekers tonen niet aan dat zij in aanmerking komen voor de toekenning van de

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

Verzoekers kunnen niet worden bijgetreden dat de Commissaris-generaal heeft geoordeeld dat

verzoekers een intern vluchtalternatief naar Basra hebben, gelet op het feit dat verzoekers afkomstig zijn

uit Basra. Gezien de ongeloofwaardigheid van verzoekers, wordt evenmin geloof gehecht aan het feit

dat verzoekers verhuisd zouden zijn naar Bagdad omwille van hun problemen met leden van de

Garamshe-stam. Aldus dient de beoordeling over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

in de zin van artikel 48/4, § 2, c) te gebeuren ten opzichte van de situatie in Basra, Zuid-Irak.

Uit het geheel van de informatie opgenomen in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 17,

nrs. 1 en 4) kan niet worden afgeleid dat de situatie in Zuid-Irak valt onder de bepalingen van artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet. De Commissaris-generaal is terecht tot de conclusie gekomen

dat er voor burgers in de provincie Basra thans geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden

van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het

kader van een gewapend conflict. De Raad is van oordeel dat op basis van de thans voorliggende

landeninformatie er geen reëel risico op ernstige schade is in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet voor burgers in Zuid-Irak.

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

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

lijn als de informatie waarop de voormelde analyse van de veiligheidssituatie in Zuid-Irak is gesteund.

Deze motivering is pertinent, deugdelijk en de gedane vaststellingen vinden allen steun in het

administratief dossier. Ook hier wordt de motivering door de Raad overgenomen. Waar verzoekers

aanvoeren dat in Basra voornamelijk stammenconflicten plaatsvinden en verwijzen naar hun eigen

asielrelaas, merkt de Raad op dat verzoekers er niet in slagen om hun problemen in concreto

aannemelijk te maken, gelet op het feit dat geen geloof kan gehecht worden aan hun asielrelaas.

Dat de voormelde analyse van de veiligheidssituatie in verzoekers’ regio van herkomst nog actueel is,

blijkt verder uit de COI Focus “Irak. Veiligheidssituatie in Zuid-Irak” van Cedoca van 4 februari 2017, die

door de Commissaris-generaal bij aanvullende nota van 18 juli 2017 werd toegevoegd. Uit deze

informatie blijkt immers genoegzaam dat de situatie in Zuid-Irak, waaronder ook de provincie Basra,

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

Verzoekers tonen gelet op het voormelde niet aan dat er wat hen betreft zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land en regio van herkomst een reëel risico

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

2.5. Verzoekers vragen in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissingen te vernietigen. Uit wat

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

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekers hebben evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissingen zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissingen te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de Commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht september tweeduizend zeventien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


