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nr. 193 366 van 9 oktober 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 6 maart 2017 heeft

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

31 januari 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 12 september 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

4 oktober 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. HINNEKENS loco advocaat V.

PEHARPRE en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 12 oktober 2017 België is binnengekomen, diende op

15 oktober 2017 een asielaanvraag in. Op 3 oktober 2015 werden verzoekers vingerafdrukken genomen

in Griekenland.

1.2. Op 31 januari 2017 nam de Commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

bij aangetekend schrijven van 31 januari 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing, die

luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 15/10/2015

Overdracht CGVS: 10/02/2016



RvV X - Pagina 2

U werd gehoord door het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen op 16/03/2016, van

11u25 tot 13u en van 14u30 tot 16u55, bijgestaan door een tolk Arabisch. U werd nogmaals gehoord op

19/01/2017, van 09u15 tot 10u30, bijgestaan door een tok Arabisch en uw advocaat, meester Gazzaz.

A. Feitenrelaas

U bent een Iraaks staatsburger en bent sjiit. U bent op 24/08/1993 geboren te Bagdad, waar u sinds

2012 in de Al Saidiyawijk woonde. U heeft drie broers en een zus. U studeerde aan de middelbare

school en werkte tegelijkertijd als assistent-cameraman in hetzelfde team van documentairemakers

waar ook uw oudere broer B. deel van uitmaakte. Na enkele jaren promoveerde u naar cameraman.

Naast eigen projecten werkten jullie ook voor de televisie-zender Al Rasheed. In 2011 werkte u als

assistent-cameraman mee aan een documentaire waarin ook Adel Mahdi voorkwam. De opnames

vonden plaats in een woelige periode, er vonden demonstraties plaats, Adel Mahdi en zijn gezin

ontvingen bedreigingen, ook jullie documentaireteam werd per sms bedreigd. In diezelfde periode werd

Adel Mahdi vermoord. U en uw televisieploeg werden in de periode 2012-2015 soms enkele

uren vastgehouden op een politiekantoor, maar telkens vrijgelaten. Er werd nooit een klacht tegen jullie

ingediend.

Desondanks bleef u uit idealisme meewerken aan het maken van documentaires over politiek

gevoelige onderwerpen, tot aan de betogingen op het Tahrirplein in de zomer van 2015. Elke vrijdag

werd er op aansturen van Jallal Al Shamaani, een bekende mensenrechtenactivist, betoogd op het

plein. U en uw team gingen tijdens deze betogingen filmen met de bedoeling er een documentaire van

te maken. Jullie zijn verschillende vrijdagen gaan filmen ter plaatse, maar moesten sommige vrijdagen

verstek laten gaan wegens andere werkopdrachten voor de tv-zender. Tijdens de betogingen merkten

jullie al snel onregelmatigheden, die jullie op camera wisten vastleggen. De betogersaantallen namen

week na week geleidelijk aan toe, en bereikten een hoogtepunt rond 19 of 20 september, toen u en uw

team Jallaal Al Shamaani wisten strikken voor een kort interview. Nadat Al Shamaani vertrok werden u

en uw team tegengehouden door 5 à 6 gewapende mannen in burger, die jullie bevolen om de camera

af te geven omdat filmen verboden zou zijn. Er ontstond een discussie en in het tumult vielen klappen.

Jullie materiaal werd afgenomen maar jullie konden vluchten. De dag nadien zouden

onbekende mannen bij de televisiezender waar jullie werkten naar u en uw broer B. zijn komen vragen.

Jullie werden hiervan telefonisch verwittigd door de zender, en besloten meteen bij uw tante in Al

Mansour onder te duiken waar u verbleef tot uw vertrek uit Irak. Twee dagen later kwamen ook

onbekende mannen in uw ouderlijke huis naar u en uw broer vragen.

U sprak af met uw oom (O.A.L.A.-M.) (ov (…)) en diens minderjarige zoon (Y.O.A.A.-M.) (ov (…)) om

samen Irak te verlaten. U vloog enkele uren eerder naar Erbil, om vervolgens samen vanuit Erbil jullie

reis per bus naar Turkije aan te vatten. Na een illegale oversteek vanuit Turkije naar Griekenland (waar

u geregistreerd werd) reisden jullie over land verder tot België. U kwam aan in België op 11 oktober

2015, en diende enkele dagen later, op 15/10/2015, een asielaanvraag in samen met uw oom en

neef. Uw asielmotieven houden geen verband met de problemen aangehaald door uw oom en neef.

Na uw aankomst in België, op 20/01/2016, werd uw broer B. vanuit jullie ouderlijke huis ontvoerd. Hij

was net als u eind september ondergedoken bij een oom en tante, maar keerde die bewuste nacht naar

huis terug om zijn gezin te bezoeken. Een kwartier na zijn aankomst thuis zou hij zijn meegenomen door

onbekenden. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten neer: uw identiteitskaart, uw

nationaliteitsbewijs, een kopie van de eerste pagina van uw reispaspoort, uw rijbewijs, een kopie van uw

promotie tot cameraman van zender Al-Rasheed, attest van bijwonen van een driedaagse opleiding in

2012, een perskaart van het 2de Iraakse Kortfilm Festival, een akte van waardering van de

internationale boekenbeurs van Bagdad uit 2011, een akte van waardering van de vereniging voor

literatuur, een werkbadge als cameraman bij de tv-zender Al-Rasheed, een kopie van de woonstkaart

van uw vader, een memorystick met een videofragment over Adel Mehdi, treintickets van uw reis door

Europa.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u vreest gedood of gearresteerd te worden door overheidsgesteunde

milities of anderen omdat u samen met uw team filmde tijdens protesten op Tahrir in zomer 2015. U zou

hierbij gevoelige beelden hebben gemaakt, sindsdien wordt jacht gemaakt op u en uw team.

Het Commissariaat-generaal kan in uw hoofde echter geen gegronde vrees voor vervolging, zoals

bepaald in de Vluchtelingenconventie, of reële vrees voor het lijden van ernstige schade, zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming, vaststellen.
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Immers, uw verklaringen aangaande de protesten op het Tahrirplein in de zomer van 2015 zijn dermate

vaag, onderling tegenstrijdig én in strijd met gekende info, dat aan uw aanwezigheid in de hoedanigheid

van lid van een journalistiek team niet het minste geloof kan worden gehecht.

Zo slaagt u er zelfs bij benadering niet in om aan te geven wanneer de protesten zouden gestart zijn,

hoewel u beweert van bij de allereerste betoging ter plaatste te zijn geweest om er te filmen. Tijdens uw

eerste gehoor op het CGVS schatte u de eerste dag van de vrijdagprotesten op eind augustus, of

september 2015. Een exacte datum of maand diende u schuldig te blijven (CG 1 p.21), ondanks de

relatief korte tijd tussen deze gebeurtenissen en uw eerste gehoor ten overstaan van het CGVS op 16

maart 2016, nota bene. Tijdens een tweede gehoor moest u opnieuw datum en zelfs maand van de start

van de protesten schuldig blijven (CG 2 p.2, p.3).

Er werd u vervolgens gevraagd hoe vaak u er ging filmen. Waar u tijdens uw eerste gehoor nog aangaf

dat u 5 à 6 keer ging filmen op het Tahrirplein (CG 1 p.21), gaf u tijdens uw tweede gehoor eerst aan dat

u “heel veel” ging filmen en u zich niet kon herinneren hoe vaak het was (CG 2 p.3). Wanneer u

vervolgens werd uitgenodigd om een – ruwe- schatting te maken gaf u plots aan dat u 10 vrijdagen ging

filmen. Aangezien u kort voordien had verklaard af en toe een week van protesten gemist te hebben

door andere opdrachten, zou dit impliceren dat de protesten volgens deze verklaringen minstens 3

maanden zouden moeten geduurd hebben (CG 2 p.3). Wanneer u hierop gewezen werd, herhaalde u

stellig dat u 10 keer ging filmen, in schril contrast overigens met uw aanvankelijke “ik weet niet meer

hoeveel het was” (CG p.3). Geconfronteerd met uw verklaringen uit uw eerste gehoor, toen u nog

melding maakte van 5 à 6 filmbeurten, herhaalde u slechts opnieuw dat u 10 keer gingen filmen (CG 2

p.3), wat de vastgestelde tegenstrijdigheid niet verklaart.

Los van het gebrek aan coherentie over het aantal keren dat u aanwezig was bij de protesten, hebben

uw nieuwe verklaringen eveneens een zware impact voor uw situering in de tijd van de betogingen.

Immers, uw laatste versie van de feiten impliceert dat de protesten minstens 3 maanden voor uw laatste

opnames rond 19-20 of 22-23 september 2015 (respectievelijk DVZ vragenlijst 3.5 en CG 1 p. 21)

moeten zijn gestart. Dit impliceert dat u de start van de protesten niet langer eind augustus – september

(CG 1 p.21), maar wel eind juni – begin juli 2015 situeert, een aanzienlijk verschil. Uw verklaringen zijn

onderling dan ook opnieuw tegenstrijdig. Bovendien gaan beide versies voorbij aan de werkelijkheid:

volgens de algemeen beschikbare informatie blijkt dat het allereerste vrijdagprotesten op het Tahrirplein

in de zomer van 2015 pas plaatsvond op de laatste vrijdag van juli, met name op 31/07/2015 (zie

informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Uw beide versies van deze feiten rijmen dan ook

geen van beiden met de gekende context. Te meer gezien uw aanwezigheid in hoedanigheid

van persmedewerker mag verwacht worden dat u accuratere verklaringen weet af te leggen over

gebeurtenissen die de kern uitmaken van uw asielrelaas.

Uw verklaringen over hoe de eerste protesten verliepen strookt evenmin met de gekende informatie. Zo

gaf u aan dat bij de eerste betoging “heel veel volk” aanwezig was en in de weken die volgden het

aantal betogers gestaag toenam (CG 2 p.2). U schatte het aantal deelnemers op ongeveer 2000

personen, ongeveer 3500 personen op de tweede vrijdag en zo’n 4000 betogers op de derde vrijdag

(CG 2 p.4-5 ), om een absoluut hoogtepunt te bereiken op de laatste dag dat u en uw team op Tahrir

gingen filmen (CG 2 p.5), met name rond 22-23 september 2015. Nochtans blijkt uit verschillende

mediabronnen, waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier, dat de allereerste

betoging in de reeks net werd beschreven als een heel kleine manifestatie, en geen “grote” zoals u

beweerde. De week nadien echter, op 07/08/2015, daagden plots tienduizenden betogers op.

Van iemand die beweert zowel bij de allereerste als bij de tweede betoging aanwezig te zijn geweest, en

ook nadien de situatie bleef opvolgen (CG 2 p.4-5), mag verwacht worden dat hij deze grote verschillen

zou hebben opgemerkt en nauwkeuriger zou kunnen beschrijven, te meer daar over de manifestaties

veelvuldig in binnenlandse en buitenlandse media werd bericht. Waar het CGVS niet veronderstelt dat u

exacte betogersaantallen zou kunnen memoriseren, mag van een cameraman/documentairemaker wel

verwacht worden dat hij dergelijke frappante, extreme verschillen in aanwezigen opmerkt, te meer daar

u bovendien zelf beweerde dat u wel degelijk ook de berichtgeving in de media over de betogingen

volgde (CG 2 p.5).

Ook uw kennis van de politieke actoren en maatschappelijke krachten achter de aanhoudende protesten

op het Tahrirplein is opvallend ondermaats.

Immers, los van het grote verschil in deelnemersaantallen verschilden de eerste en tweede betoging in

grote mate van deelnemersprofiel, wat door u op geen enkel ogenblik vermeld wordt, noch spontaan

wanneer gepeild werd naar de verschillen tussen beide betogingen(CG 2 p.4-5), noch wanneer u

expliciet gevraagd werd naar de initiatiefnemers van de betogingen (CG 2 p.5-6). U blijkt immers

geenszins een correct en volledig beeld te kunnen schetsen van de betogersprofielen.

Waar de eerste betoging een initiatief was van een kleine groep jonge linkse intellectuelen die voor de

seculiere staat ijverden, werd het initiatief de week erop gekaapt door een veel breder publiek met een

heel andere agenda, voornamelijk aanhangers van de sjiitische geestelijke leider Moqtada Al Sadr in
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coalitie met de Mustamerroun beweging. Echter, op één naam na, die van Jallal al Shamaani (CG

2 p.5), kan u geen enkele naam noemen van de gangbare individuen, bewegingen of partijen die

betrokken waren bij de protesten (CG 2 p.5-6). Ook wanneer u herhaaldelijk uitgenodigd werd om

zoveel mogelijk informatie aan te reiken omtrent de politieke context rond de manifestaties wist u niets

meer aan te brengen dan dat Jallal Al Shamaani de enige organisator was en hierin gesteund werd door

bekende Irakezen, waarvan u één acteur en één schrijver bij naam kan noemen (CG 2 p.5, p.7). Zoals

uit bijgevoegde informatie mag blijken, is de werkelijkheid een heel stuk complexer. Er moet benadrukt

worden dat u meermaals uitgenodigd werd om zo veel mogelijk informatie te geven. Dat u spontaan

weinig verder komt dan één publiek figuur te noemen wijst dan ook op het zoveelste pijnpunt in uw

verklaringen. Voorts werd u nog herhaaldelijk gevraagd naar de verschillende actoren die bij de

protesten betrokken waren, waarop u evenmin meer duiding wist te geven (CG 2 p.4-6, p.7).

Verder werd gepeild naar de situatie van andere journalisten op het Tahrirplein. Zo werd u gevraagd

of er journalisten het slachtoffer werden van geweld of agressie tijdens de betogingen(CG 2 p.6). U gaf

aan hierover niets te weten, om nog aan te vullen met de informatie dat één journalist van de zender

Mada bij een schermutseling gewond zou zijn geraakt en naar het ziekenhuis werd afgevoerd (CG 2

p.6). Nochtans zouden de tv-ploegen van maar liefst drie verschillende zenders, met name Al-

Baghdadia, Mada and Al- Sharqiyya TV, zijn aangevallen en hun apparatuur stukgemaakt. De feiten

werden gerapporteerd aan diverse journalistenverenigingen die de Iraakse overheid opriepen om de

vrijheid en veiligheid van de pers te respecteren. Hierna kwam een officiële reactie van een

woordvoerder van de sjiitische milities (zie info toegevoegd). Dat u van deze verschillende incidenten en

hun nasleep schijnbaar niet op de hoogte bent is gezien uw beweerde netwerk onder journalisten

hoogst eigenaardig. Zij nog opgemerkt dat uw tv-ploeg, in opdracht van Al Rasheed, nergens vermeld

wordt in de berichtgeving aangaande aanvallen tegen de pers tijdens de manifestaties, hoewel u

beweert van gelijkaardige feiten het slachtoffer te zijn geworden. Dat u ondanks uw netwerk niet op de

hoogte zou zijn van de vervolgingsfeiten tegen collega’s die op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats

als u opereerden, is onaannemelijk en wijst opnieuw op de ongeloofwaardigheid van uw relaas.

Uw verklaringen betreffende de protesten op het Tahrirplein in de zomer van 2015, waar u zelf bij

aanwezig zou geweest zijn, zijn dan ook manifest ontoereikend en strijdig met algemeen bekende info.

Er moet immers stellig benadrukt worden dat u niet louter beweerde bij de protesten aanwezig te zijn

geweest, maar dat u hier bovendien aanwezig was om er te komen filmen voor een documentaire (CG 1

p.14-15, CG 2 p.6). Van iemand die beweert een documentaire te draaien mag verwacht worden dat hij

- uitvoerig en spontaan - correcte informatie over zijn onderwerp kan verstrekken. Uw flagrant gebrek

aan kennis van feiten en context staat dan ook haaks op een geloofwaardig relaas.

Aangezien uw aanwezigheid bij de protesten niet geloofwaardig is gebleken, volgt hieruit dat ook de

vervolging waarvan u het slachtoffer zou zijn geworden omwille van uw aanwezigheid aldaar

ongeloofwaardig is.

De ongeloofwaardigheid van de vervolgingsfeiten die aanleiding zouden hebben gegeven tot uw vertrek,

vindt nog bevestiging in de verklaringen van uw oom O. Immers, u reisde vanaf Erbil samen met uw

oom en diens zoon naar België (CG 1 p.5, 13), waar jullie gelijktijdig een asielaanvraag indienden.

Hoewel jullie motieven voor jullie vlucht uit Irak verschillen (CG 1 p.5), mag verwacht worden dat jullie

minstens op de hoogte zijn van de kernpunten van elkaars vervolgingsvrees, indien deze geloofwaardig

zou zijn. Waar uw oom inderdaad nog in grote lijnen kan aangeven waarom u zou vertrokken zijn uit

Irak, valt op dat zijn verklaringen over het lot van uw broer, die om dezelfde redenen als u vervolgd zou

zijn, onaannemelijk vaag en tegenstrijdig zijn. Uw oom wist weliswaar te vertellen dat uw broer B. zou

zijn ontvoerd, maar gevraagd wanneer dit zou zijn gebeurd, diende hij een concreet antwoord schuldig

te blijven, om vervolgens aan te geven dat het in dezelfde periode was als de protesten en de

ontvoering van Jallal Al Shamaani (CG oom p. 4). Vervolgens gaf hij aan dat dit wellicht ongeveer een

jaar eerder moet zijn gebeurd (verklaring op 16/03/2016). Sindsdien zou uw familie geen nieuws meer

hebben over uw broer (CG oom p.4-5). Wanneer nog gepeild werd of u en uw oom nog in Irak verbleven

op het ogenblik van B.’s ontvoering, bevestigde hij (CG oom p.4). Er mag verwacht worden dat uw oom

concreter en vooral correcter zou kunnen aangeven wanneer zijn neef, uw broer, ontvoerd werd.

Immers, luidens uw verklaringen werd uw broer pas ontvoerd enkele maanden nà jullie aankomst in

België, meer bepaald in januari 2016, amper twee maanden voor jullie gehoor bij het CGVS. Uw loutere

verklaringen waaruit zou moeten blijken dat u na het vernemen van het nieuws over uw broer een

mentale inzinking kreeg in het opvangcentrum en medische assistentie nodig had kunnen in het licht

van de gedane vaststellingen dan ook niet aangenomen worden (CG 1 p.7). De onwetendheid van uw

oom is dan ook frappant, te meer daar uit de verdere verklaringen van uw oom blijkt dat hij nog

regelmatig contact heeft met familie in Irak, waaronder ook uw moeder, zijn zus (CG oom p.5).

De vaststelling dat uw oom, met wie u samen naar Europa kwam en met wie u samen in het

opvangcentrum verbleef, zelfs niet bij benadering het meest zwaarwichtige door u opgeworpen incident

kan situeren, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw relaas. Geconfronteerd met de
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tegenstrijdigheid van jullie verklaringen over uw broer wees u zelf ook nog op het feit dat uw oom

contact heeft met zijn en uw familie, zonder verder enige plausibele verklaring voor de vastgestelde

tegenstrijdigheid te bieden (CG 1 p.7-8). Hiermee wordt de ongeloofwaardigheid van uw relaas alleen

maar verder bekrachtigd.

Daarnaast doet uw flagrante onwetendheid aangaande de politiek-maatschappelijke context van

deze manifestaties, die sterk gemediatiseerd werden en een grote massa op de been brachten, ook

afbreuk aan uw voorgehouden profiel van cameraman die politiek gevoelige, maatschappijkritische

thema’s onder de aandacht bracht. Waar op zich niet betwist wordt dat u mogelijk in de media werkte en

als cameraman actief was (bij neutrale onderwerpen), wijst uw gebrekkige kennis van de recente,

grootschalige protesten op een duidelijk gebrek aan inzicht en engagement in de Iraakse politiek-

maatschappelijke context. Het is dan ook geenszins geloofwaardig dat u als cameraman politiek

gevoelige thema’s zou behandeld hebben zoals u beweerde (CG 1 p.19), hetgeen een gegronde vrees

voor vervolging in uw hoofde zou kunnen verantwoorden. Er wordt nog opgemerkt dat u zelf al aangaf

dat andere medewerkers van de zender Al Rasheed niet in de problemen kwamen omdat zij

‘gewone’ programma’s maakten (CG p.19). Het werken voor een televisiezender op zich blijkt dan ook

niet automatisch een risico op vervolging te impliceren zoals beschreven in de vluchtelingenconventie.

Gezien de ongeloofwaardigheid van de door u aangehaalde vervolgingsfeiten en gezien de

ongeloofwaardigheid van uw profiel als lid van een maatschappij-kritisch mediateam an sich, heeft u

geen reëel risico op vervolging in uw hoofde aannemelijk gemaakt.

De loutere verwijzing naar mediaberichten in verband met de vervolging van bepaalde journalisten in

Irak is in dit geval dan ook niet dienstig en wijzigt niets aan het voorgaande. Een asielzoeker moet zijn

persoonlijke vrees concreet en aannemelijk maken. Dergelijke algemene verwijzing naar andere

personen en incidenten, die op vele punten verschillen van uw persoonlijke situatie, volstaat dan ook

niet om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u

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

bescherming bestaat.

Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten zijn niet van dien aard dat ze

bovenstaande beslissing kunnen wijzigen. Uw identiteitskaart, uw nationaliteitsbewijs, een kopie van de

eerste pagina van uw reispaspoort, uw rijbewijs en een kopie van de woonstkaart van uw vader

bevatten uitsluitend identiteitsgegevens, die hier echter niet betwist worden. De (anonieme) treintickets

die u voorlegt staven evenmin betwiste elementen uit uw relaas. De anonieme en ongedateerde

perskaart van het 2de Iraakse Kortfilm Festival, een attest van bijwonen van een driedaagse opleiding in

2012, een akte van waardering van de internationale boekenbeurs van Bagdad uit 2011, een akte van

waardering van de vereniging voor literatuur, de memorystick met een videofragment over het leven en

de uitvaart van Adel Mehdi in 2011, waar uw naam zou terug te vinden zijn in de aftiteling (u was

destijds assistent-cameraman), bevatten evenmin informatie die relevant is voor de beoordeling van de

geloofwaardigheid van uw vluchtaanleiding in 2015. Een brief van uw promotie tot cameraman van

zender Al-Rasheed, en uw werkbadge als cameraman bij de tv-zender Al-Rasheed, levert een indicatie

dat u inderdaad als cameraman werkte voor een televisiezender, wat op zich niet betwist wordt. Wat wel

betwist wordt is de gevoelige aard van de recent door u behandelde onderwerpen. De stukken die u

voorlegt leveren geen verdere informatie hieromtrent. Er kan in de marge opgemerkt worden dat u geen

bewijsstukken voorlegt die uw aanwezigheid en werkzaamheden in de zomer van 2015 op het

Tahrirplein, alsook de problemen die u omwille hiervan zou gekend hebben, zouden staven.

Volledigheidshalve moet worden vermeld dat ten aanzien van uw oom (O.A.L.A.-M.)(ov (…)) en diens

minderjarige zoon (Y.O.A.A.-M.) (ov (…)), die zich evenwel baseerden op andere vervolgingsproblemen

dan de uwe, eveneens een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus werd genomen. U verklaarde nog een tante te hebben in België,

(A.A.L.A.-M.) (ov (…)). Zij diende nooit een aanvraag tot internationale bescherming in.

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
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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

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 “UNHCR Position on Returns to Iraq” van

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

veiligheidssituatie in Bagdad” van 23 juni 2016, en de COI Focus “Irak: De veiligheidssituatie in Bagdad,

ontwikkelingen van 1 juni tot 12 augustus 2016” van 12 augustus 2016 (waarvan een kopie werd

toegevoegd aan uw administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in Centraal-Irak sinds het
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voorjaar van 2013 verslechterd is, en dat de situatie, ingevolge het grondoffensief dat IS/ISIL/ISIS in Irak

voert, sinds juni 2014 verder geëscaleerd is. Dit grondoffensief is hoofdzakelijk gesitueerd is in de

Centraal-Iraakse provincies Ninewa, Salahaddin, Diyala, 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

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 zijn er

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

verwerven. Evenmin is er sprake van regelmatige of aanhoudende gevechten tussen IS/ ISIL/ISIS en

het Iraakse leger. Het offensief dat IS/ISIL/ISIS sinds juni 2014 in Irak voert, heeft in Bagdad wel tot de

mobilisatie van sjiitische milities geleid. De aanwezigheid van deze milities heeft er voor gezorgd dat 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 april en mei 2016 nam het

aantal zware aanslagen in Bagdad echter weer toe. IS zette weer sterker in op bomauto’s. 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. 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 COI Focus “Irak: De

actuele veiligheidssituatie in Bagdad” van 23 juni 2016 blijkt derhalve dat een groot deel van het geweld

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

Dit patroon houdt nog steeds stand, ook tijdens de periode juni tot begin augustus 2016. De

gebeurtenissen in deze periode werden overschaduwd door een enkele aanslag op een winkelstraat in

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

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

ontwikkelingen in de periode juni –augustus 2016 tonen echter aan dat IS nog steeds zijn toevlucht

neemt tot talrijke kleinschaliger aanslagen en regelmatig grotere aanslagen pleegt, voornamelijk op

plaatsen waar veel sjiieten samenkomen. De aard en het patroon van geweld in Bagdad is dan ook niet

fundamenteel gewijzigd.

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.
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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 hebben 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 recente opstoot van zware aanslagen in april en

mei 2016, heeft 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 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, bleven tijdens de

ramadan voor het eerst weer ’s nachts restaurants open, 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.

De impact van geweld is verder niet van dien aard dat inwoners massaal Bagdad verlaten. Bagdad

neemt daarentegen zelf grote vluchtelingenstromen op uit gebieden van het land die al geruime tijd door

oorlogsgeweld worden geteisterd. Het gegeven dat Bagdad een toevluchtsoord is voor Irakese burgers



RvV X - Pagina 9

die het geweld in hun regio van herkomst wensen te ontvluchten, wijst er op dat Irakezen zelf van

mening zijn dat het in Bagdad opmerkelijk veiliger is dan in hun eigen regio van herkomst. Daarenboven

blijkt dat er vanuit België, zoals vanuit andere lidstaten van de EU, relatief gezien veel personen naar

Irak terugkeren. Het gaat hierbij ook om personen afkomstig uit Bagdad. Deze vaststelling kan als een

indicatie gezien worden dat Bagdadis zelf van oordeel zijn dat zij actueel geen reëel risico lopen op

ernstige bedreiging bij terugkeer. Immers, indien de Bagdadis die vanuit België terugkeren van oordeel

waren dat de situatie in Bagdad dermate ernstig was dat zij aldaar ingevolge hun loutere aanwezigheid

een reëel risico op ernstige schade zouden lopen, kan aangenomen worden dat zij onder geen beding

zouden (willen) terugkeren.

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 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. Onderzoek van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert in wat zich aandient als een enig middel de schending aan van artikel 3 van het

EVRM, artikel 1, A van het vluchtelingenverdrag, artikel 7 van het Handvest van de Grondrechten van

de Europese Unie (Handvest), artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/6 en 62 van de vreemdelingenwet,

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

bestuurshandelingen, artikelen 4 en 26 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de

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

staatlozen (PR CGVS), “het algemeen beginsel van voorzichtigheid” en het algemeen beginsel van

behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid.

In hoofdorde vraagt verzoeker om aan hem de vluchtelingenstatus toe te kennen op basis van artikel 1,

A van het vluchtelingenverdrag, zoals vastgesteld in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker vangt zijn betoog aan met een verwijzing naar een aantal van de voormelde bepalingen en

beginselen, alsmede naar artikel 57/6, tweede lid van de vreemdelingenwet. Hij geeft hieromtrent een

algemene uiteenzetting.

Verzoeker wijst eveneens op artikelen 3, 5, 7, 9, 10, 11 en 14 van het EVRM. Hij voert aan:

“Dat zowel uit de verklaring van de verzoeker voor de Dienst Vreemdelingenzaken en voor het

Commissariaat-Generaal, als door de neergelegde rapporten en andere documenten in bijlage, blijkt dat

de bovenvermelde artikelen van het EVRM geschonden zijn in Irak ten aanzien van verzoeker, en ten

aanzien van de bevolking in het algemeen;
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Dat het onbetwistbaar is dat Irak trotseert met uiterst gevaarlijke milities, o.a Islamitische Staat in Irak en

de Levant (hierna IS of ISIS);

Dat het IS als een terroristische groepering is beschouwd op het internationaal vlak;

Dat de terreurakten door IS en andere extremistische milities begaan zijn, de meest fundamentele

rechten van elk persoon schenden;

Dat één ieder het slachtoffer van hun wreedheid kan worden, en dit zonder enig welbepaalde

reden;

(…)”

Verzoeker stelt dat aan hem het voordeel van de twijfel moet worden verleend. Verzoeker wijst op een

aantal niet-betwiste elementen, met name zijn herkomst en zijn werk als cameraman voor de zender Al-

Rasheed.

Verzoeker wijst erop dat hij tijdens zijn CGVS-interviews aangaf dat hij zich de precieze datum van de

start van de protesten niet kon herinneren. Verzoeker citeert uit de gehoorverslagen en stelt dat hij

tijdens het eerste CGVS-interview onder druk werd gezet. Daarom antwoordde hij uiteindelijk dat hij

dacht dat de protesten begonnen aan het einde van de achtste maand of de negende maand.

Verzoeker verwijst naar artikel 17 van het PR CGVS. Hij verwijt de Commissaris-generaal dat hij met de

tegenstrijdige verklaringen niet werd geconfronteerd.

Over het aantal keren dat hij ging filmen, citeert verzoeker andermaal uit de CGVS-gehoorverslagen. De

Commissaris-generaal heeft hem niet goed begrepen. Verzoeker sprak gedurende zijn eerste CGVS-

interview over “Een stuk of 5 à 6 keer”. Als iemand over “een stuk” spreekt, bestaat er een foutenmarge.

Verzoekers verklaringen zijn dus niet tegenstrijdig.

Betreffende de duur van de protesten, verwijst verzoeker andermaal naar zijn eerdere gezegden. De

Commissaris-generaal deed hiervan een valse analyse.

“Verzoeker heeft gezegd dat hij 10 keer heeft gefilmd in totaal. Hij heeft ook gezegd dat hij wist niet

wanneer was de eerste protest maar dat de laatste protest was rond 19-20 september, 22-23

september.

Protesten waren elke vrijdag, en er bestaat 4 vrijdag per maand. Dus 10 keer is ongeveer 2 maanden en

half.

De analyse van CGVS is niet volledig en hij moest vragen: 'is er een film per vrijdag'. De vraag was niet

gesteld en CGVS kan geen enkel conclusie trekken met de bovendien elementen.”

Waar hem verweten wordt dat zijn verklaringen over het aantal deelnemers bij de eerste protesten niet

stroken met de informatie in het dossier, doet verzoeker onder verwijzing naar een aantal van zijn

eerdere gezegden gelden:

“Verzoeker heeft gezegd dat "naast die grote aantallen mensen die elke vrijdag meer en meer werden."

Het is echt moeilijk om met zekerheid te kunnen zeggen hoeveel mensen waren aanwezig aan deze

protest. (STUK 4)”

Omtrent het profiel van de betogers, stelt verzoeker:

“Verzoeker heeft veel informaties over de protesten en herhaalt dat hij cameran is en dat hij

geen persartikels schreef.

CGVS kan niet de zelfde verwachting van verzoeker hebben dan een journalist.

Omwille van deze redenen, in uiterst ondergeschikte orde, dient de bestreden beslissing vernietigd te

worden en het dossier dient terug gestuurd te worden naar het Commissariaat-Generaal voor bijkomend

onderzoek”

Aangaande de verklaringen van zijn oom, geeft verzoeker aan:

“Volgens CGVS, is de ongeloofwaardigheid van de vervolgingsfeiten bevestigd door de verklaringen van

de oom van verzoeker.

Verzoeker was niet gehoord over deze incoherentie en heeft geen mogelijkheid gehad om zijn een uitleg

te geven.”

Verzoeker wijst verder op artikel 16, § 1 van het PR CGVS. Hij wijst erop dat het tolkennummer in het

tweede CGVS-gehoorverslag niet wordt vermeld.
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Verzoeker stelt veel details te hebben gegeven. Tevens verklaart hij dat er geen tegenstrijdigheden zijn

en dat hij een geloofwaardig verhaal heeft verteld. Verzoeker geeft een algemene en theoretische

uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de beoordeling van asielaanvragen.

Verzoeker verwijt de Commissaris-generaal nog een gebrek aan onderzoek en stelt dat zijn zaak in

ieder geval niet in dit opzicht heeft bestudeerd.

Verzoeker voert in ondergeschikte orde aan dat aan hem de subsidiaire beschermingsstatus moet

worden verleend. Hij wijst in deze op de inhoud van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en artikelen 2

en 3 van het EVRM.

Verzoeker voert aan:

“Overwegende dat in de bestreden beslissing, het CGVS zelf verklaart dat "de veiligheidssituatie in

Bagdad is nog altijd problematisch en ernstig".

Dat het duidelijk is dat de partijen die betrokkenen zijn in het conflict gebruik maken van

oorlogsmethoden en tactieken die van aard zijn om het risico te doen verhogen van het aantal

burgerslachtoffers.”

Vervolgens wijst hij erop dat Bagdad qua levenskwaliteit als laatste op de ranking van Le Mercer van

2016 staat en dat Irak als voorlaatste op de Global Peace Index van 2015 staat.

Verzoeker vervolgt:

“Overwegende dat de hoofdstad van irak het grootste doelwit is van IS sinds de zomer van 2014.

Dat Bagdad het hoogste aantal aanvallen die burgers viseren van Irak blijft ervaren. De

kidnappings, moorden, artisanale bommen, granaten («sticky bombs»), kamikazes, autobommen, het

schieten, ontdekkingen van anonieme lijken zijn courant te Bagdad. Vele incidenten die burgers raken

door geïmproviseerde explosieven, komen dagelijks voor in de Irakese hoofdstad (UNAMI AND

OHCHR, Report on the Protection ofCivilians in the Armed Conflict in Iraq: 1 May-31 0ctober2015,

January 11, 2016)

Dat Bagdad de enige stad is waarvoor het aantal incidenten de hoogte in gaat sinds 2015.

Dat het verwonderlijk is vast te stellen dat CEDOC (COI MAART 2016) 39 aanslagen heeft vastgesteld

voor het jaar 2015. Terwijl nog voor de actualisatie van dit rapport, het rapport van oktober 2015 gewag

maakt van 31 aanslagen (cijfer geactualiseerd op 3 september2015).”

Verzoeker verwijst vervolgens naar rechtspraak van de Raad.

Tevens stelt hij:

“Overwegende dat J. WING voor het jaar 2015 2.631 incidenten aanklaagt.

Dat daar waar de notie van aanslagen niet gedefinieerd wordt door de Cedoca, het opvallende verschil

met het aantal incidenten dat door J. Wing gerecenseerd worden voor het jaar 2015 te Bagdad, namelijk

2.631, te noteren valt. Dit verschil is des te meer verontrustend daar waar de Cedoca voor onderzoek

van de redactie van de COI refereert naar de blog van J Wing «Musings on Iraq ».

Bovendien moet genoteerd worden dat de Cedoca in de COI Focus Bagdad van 31 maart 2016 gewag

maakt van twee rechtstreekse confrontaties tussen IS en de Irakese veiligheidstroepen Volgens

Cedoca, vond er in 2015 geen enkele rechtstreekse confrontatie plaats, zodat het aanhalen van twee

voorvallen in twee maanden, duidelijk wijst op een vermeerdering van het geweld sinds januari 2016.

Ter herinnering, naast de cijfers voor wat betreft de burgerlijke slachtoffers, moet men oog hebben voor

de schendingen van de mensenrechten die op grote schaal plaatsvinden in de Irakese hoofdstad om

staat te kunnen maken op een betrouwbare evaluatie van de veiligheidssituatie en om te kunnen

besluiten tot de toekenning — of niet- van de subsidiaire bescherming; de stad Bagdad is voortdurend

het doelwit van schendingen van de mensenrechten;”

Verzoeker wijst op de inhoud van de bestreden beslissing. Verzoeker geeft een overzicht van incidenten

in de eerste helft van 2016 in Bagdad, zoals opgesteld door Caritas International. Tevens wijst hij op

drie recente aanslagen in Bagdad in mei en juli 2016.

Hij stelt nog als volgt:

“Overwegende dat het CEDOCA meent dat het leven in Bagdad zijn gewone gang gaat, weliswaar met

vele moeilijkheden.

Dat het CGVS stelt dat de scholen geopend zijn in Bagdad maar dat het aantal schoolverlatingen groter

is omwille van de onveiligheid op de weg naar school.

Dat er vele anti-corruptie manifestaties georganiseerd weerden in Bagdad.
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Dat de openbare gezondheidszorg er slecht aan toe is door het vertrek van vele geneesheren uit het

land: door het gebrek aan geneesmiddelen en door het gebrek aan medisch materiaal.”

Verzoeker verwijst naar artikel 26 van het PR CGVS. Verzoeker voert vervolgens aan dat hij in staat

moet zijn om de door het CGVS gebruikte informatie te verifiëren, hetgeen zeker niet het geval is. Hij

verwijst naar een rapport van Caritas International en stelt:

“Indien de volgende middelen worden gebruikt (brieven, fax, telefoon, elektronische briefwisseling) en

indien een beslissing gebaseerd wordt op deze elementen, dient het administratief dossier te vermelden

waarom de bron gecontacteerd werd en om welke redenen de betrouwbaarheid van de bron aanvaard

wordt.

Dat een persoon die telefonisch gecontacteerd werd; een verslag van de informatie bekomen via de

telefoon gedetailleerd moet worden om de verzoeker toe te laten om de betrouwbaarheid van de

verkregen informatie na te gaan.”

Verzoeker verwijt de Commissaris-generaal dat de gehanteerde bronnen onvoldoende actueel zijn.

Verzoeker gaat verder in op het begrip gewapend conflict en wijst erop dat in Bagdad het Iraakse leger,

IS en de sjiitische milities strijdende partijen zijn.

In uiterst ondergeschikte vraagt verzoeker de vernietiging van de bestreden beslissing omdat zijn zaak

onvoldoende grondig werd onderzocht en omdat er, los van de geloofwaardigheid van zijn relaas,

duidelijk uit de beschikbare informatie blijkt dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker is van mening dat dit element niet genoeg werd

onderzocht.

2.1.2. Ter staving van zijn betoog, voegt verzoeker algemene informatie en persartikels over de

manifestaties in Bagdad bij het verzoekschrift.

2.1.3. De Commissaris-generaal licht in een nota met opmerkingen toe dat de in het verzoekschrift

aangevoerde middelen ongegrond zijn. Hij voegt de volgende stukken bij de nota met opmerkingen: een

attest van de verantwoordelijke van de tolkendienst van het CGVS waarin bevestigd wordt dat tijdens

het gehoor van verzoeker op 19 januari 2017 gebruik werd gemaakt van de tolk Arabisch-Nederlands

met als tolknummer 1469 op wiens diensten het CGVS op vrij regelmatige basis beroep doet (bijlage 1)

en een update van de landeninformatie in het administratief dossier, met name COI Focus “Irak. De

veiligheidssituatie in Bagdad.” van Cedoca van 6 februari 2017 (bijlage 2).

De Commissaris-generaal legt in een aanvullende nota een update neer van de landeninformatie. Het

betreft een COI Focus “Irak. De veiligheidssituatie in Bagdad.” van Cedoca van 5 juli 2017 en 25

september 2017.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag 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 verzoeker al dan niet beantwoordt

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 beslissing te nemen. Een algemene of

theoretische toelichting of het citeren van bepaalde rechtsregels in het verzoekschrift laat op zich niet

toe om vast te stellen dat verzoeker aanspraak kan maken op een internationale beschermingsstatus.

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
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slechts worden toegestaan als voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de

vreemdelingenwet.

2.3. Waar verzoeker de schending aanvoert van artikel 26 van het PR CGVS, dient te worden

opgemerkt dat uit het eerste lid van voormeld artikel blijkt dat dit artikel betrekking heeft op informatie

die werd verkregen om bepaalde feitelijke aspecten van een specifiek asielrelaas na te gaan. De door

verzoeker bekritiseerde COI Focus betreft een algemeen rapport omtrent de veiligheidssituatie in

Bagdad met het oog op een toetsing van asielaanvragen, heeft geen betrekking op de feitelijke

aspecten van verzoekers specifieke asielrelaas en wordt niet gebruikt om verzoekers vrees tegen te

spreken. Bijgevolg valt dit rapport niet onder het toepassingsgebied van het voormelde artikel van het

PR CGVS en wordt de schending van dit artikel niet dienstig aangevoerd.

Verzoeker wijst op de inhoud van artikel 16, § 1 van het PR CGVS en stipt aan dat het tolkennummer in

het tweede CGVS-gehoorverslag niet wordt vermeld. Artikel 16 van het PR CGVS voorziet echter niet in

een sanctie voor het niet vermelden van het tolkennummer. Uit het CGVS-gehoorverslag blijkt

daarenboven duidelijk dat verzoeker tijdens het CGVS-interview werd bijgestaan door een tolk Arabisch

en dat verzoeker deze tolk begreep (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 1-2 en 7). Uit het attest dat de

Commissaris-generaal bij de nota met opmerkingen voegt blijkt dat tijdens het tweede CGVS-interview,

dat plaatsvond op 19 januari 2017, gebruik werd gemaakt van de tolk Arabisch-Nederlands met als

tolknummer 1469 op wiens diensten het CGVS op vrij regelmatige basis beroep doet. Verzoeker betwist

niet dat hij tijdens het tweede CGVS-interview werd bijgestaan door deze tolk. Evenmin voert verzoeker

inzake het voorgaande enig verder betoog.

2.4. Verzoeker stelt zijn land en regio van herkomst te hebben verlaten omwille van de problemen die hij

kreeg naar aanleiding van zijn werkzaamheden als cameraman/medewerker aan een documentaire bij

een aantal manifestaties op het Tahrirplein in Bagdad.

Hoewel hij beweerde van bij de allereerste betoging aanwezig te zijn geweest, bleek verzoeker echter

zelfs niet bij benadering te kunnen aangeven wanneer de protesten startten. In dit kader wordt in de

bestreden beslissing terecht aangegeven:

“Zo slaagt u er zelfs bij benadering niet in om aan te geven wanneer de protesten zouden gestart zijn,

hoewel u beweert van bij de allereerste betoging ter plaatste te zijn geweest om er te filmen. Tijdens uw

eerste gehoor op het CGVS schatte u de eerste dag van de vrijdagprotesten op eind augustus, of

september 2015. Een exacte datum of maand diende u schuldig te blijven (CG 1 p.21), ondanks de

relatief korte tijd tussen deze gebeurtenissen en uw eerste gehoor ten overstaan van het CGVS op 16

maart 2016, nota bene. Tijdens een tweede gehoor moest u opnieuw datum en zelfs maand van de start

van de protesten schuldig blijven (CG 2 p.2, p.3).”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten.

De verwijzing naar artikel 17 van het PR CGVS is in deze niet dienstig nu verzoeker in voormelde

motivering geen tegenstrijdige verklaringen verweten worden.

Dat verzoeker tijdens het eerste CGVS-interview onder druk zou zijn gezet om te antwoorden, kan uit de

betreffende passage, zoals aangehaald in het verzoekschrift, geheel niet worden afgeleid.

Hoe dan ook doet verzoeker met deze uitleg geen afbreuk aan de essentie van voormelde motivering,

met name dat hij niet bij machte bleek om zelfs maar bij benadering aan te geven wanneer de eerste

protesten, waarbij hij beweerde als cameraman aanwezig te zijn geweest, plaatsvonden. Verzoeker

bevestigt in het verzoekschrift overigens dat hij dit niet kon (p. 7). Nochtans mocht redelijkerwijze

worden verwacht dat hij dienaangaande meer precisering zou kunnen verschaffen.

Tevens wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Er werd u vervolgens gevraagd hoe vaak u er ging filmen. Waar u tijdens uw eerste gehoor nog aangaf

dat u 5 à 6 keer ging filmen op het Tahrirplein (CG 1 p.21), gaf u tijdens uw tweede gehoor eerst aan dat

u “heel veel” ging filmen en u zich niet kon herinneren hoe vaak het was (CG 2 p.3). Wanneer u

vervolgens werd uitgenodigd om een – ruwe- schatting te maken gaf u plots aan dat u 10 vrijdagen ging

filmen. Aangezien u kort voordien had verklaard af en toe een week van protesten gemist te hebben

door andere opdrachten, zou dit impliceren dat de protesten volgens deze verklaringen minstens 3

maanden zouden moeten geduurd hebben (CG 2 p.3). Wanneer u hierop gewezen werd, herhaalde u

stellig dat u 10 keer ging filmen, in schril contrast overigens met uw aanvankelijke “ik weet niet meer

hoeveel het was” (CG p.3).

Geconfronteerd met uw verklaringen uit uw eerste gehoor, toen u nog melding maakte van 5 à 6

filmbeurten, herhaalde u slechts opnieuw dat u 10 keer gingen filmen (CG 2 p.3), wat de vastgestelde

tegenstrijdigheid niet verklaart.”
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Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan.

Verzoeker verklaarde tijdens het eerste CGVS-interview blijkens de in het verzoekschrift aangehaalde

passage dat hij “Een stuk of 5 à 6 keer” ging filmen. Uit zijn terecht aangehaalde verklaringen in de

bestreden beslissing blijkt dat verzoeker tijdens het tweede CGVS-interview initieel aangaf dat hij “heel

veel” ging filmen en dat hij zich niet kon herinneren hoe vaak dit was. Later tijdens dit interview

beweerde verzoeker dan weer meermaals en stellig dat hij (exact) 10 keren ging filmen. Wanneer hij

vervolgens werd geconfronteerd met zijn verklaringen tijdens het eerste CGVS-interview dat hij 5 à 6

keer ging filmen, antwoordde verzoeker: “Neen, 10 keer” (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 3). Deze

drie versies van verzoekers verklaringen zijn duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar en met elkaar in

strijd. Zij laten geen ruimte voor de nuancering die verzoeker post factum tracht aan te brengen.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met reden gesteld:

“Los van het gebrek aan coherentie over het aantal keren dat u aanwezig was bij de protesten, hebben

uw nieuwe verklaringen eveneens een zware impact voor uw situering in de tijd van de betogingen.

Immers, uw laatste versie van de feiten impliceert dat de protesten minstens 3 maanden voor uw laatste

opnames rond 19-20 of 22-23 september 2015 (respectievelijk DVZ vragenlijst 3.5 en CG 1 p. 21)

moeten zijn gestart. Dit impliceert dat u de start van de protesten niet langer eind augustus – september

(CG 1 p.21), maar wel eind juni – begin juli 2015 situeert, een aanzienlijk verschil. Uw verklaringen zijn

onderling dan ook opnieuw tegenstrijdig. Bovendien gaan beide versies voorbij aan de werkelijkheid:

volgens de algemeen beschikbare informatie blijkt dat het allereerste vrijdagprotesten op het Tahrirplein

in de zomer van 2015 pas plaatsvond op de laatste vrijdag van juli, met name op 31/07/2015 (zie

informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Uw beide versies van deze feiten rijmen dan ook

geen van beiden met de gekende context. Te meer gezien uw aanwezigheid in hoedanigheid

van persmedewerker mag verwacht worden dat u accuratere verklaringen weet af te leggen over

gebeurtenissen die de kern uitmaken van uw asielrelaas.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven andermaal geen dienstige argumenten aan.

Met zijn uitleg verliest hij immers volledig uit het oog dat hij tijdens het tweede CGVS-interview niet

enkel aangaf dat hij 10 keer gefilmd had, doch dat hij tevens verklaarde dat hij af een toe een week van

protesten miste door andere opdrachten en dat hij soms een vrijdag ging filmen, soms een keer niet

(CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 3).

Derhalve blijven voormelde motieven onverminderd overeind.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Uw verklaringen over hoe de eerste protesten verliepen strookt evenmin met de gekende informatie. Zo

gaf u aan dat bij de eerste betoging “heel veel volk” aanwezig was en in de weken die volgden het

aantal betogers gestaag toenam (CG 2 p.2). U schatte het aantal deelnemers op ongeveer 2000

personen, ongeveer 3500 personen op de tweede vrijdag en zo’n 4000 betogers op de derde vrijdag

(CG 2 p.4-5 ), om een absoluut hoogtepunt te bereiken op de laatste dag dat u en uw team op Tahrir

gingen filmen (CG 2 p.5), met name rond 22-23 september 2015. Nochtans blijkt uit verschillende

mediabronnen, waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier, dat de allereerste

betoging in de reeks net werd beschreven als een heel kleine manifestatie, en geen “grote” zoals u

beweerde. De week nadien echter, op 07/08/2015, daagden plots tienduizenden betogers op.

Van iemand die beweert zowel bij de allereerste als bij de tweede betoging aanwezig te zijn geweest, en

ook nadien de situatie bleef opvolgen (CG 2 p.4-5), mag verwacht worden dat hij deze grote verschillen

zou hebben opgemerkt en nauwkeuriger zou kunnen beschrijven, te meer daar over de manifestaties

veelvuldig in binnenlandse en buitenlandse media werd bericht. Waar het CGVS niet veronderstelt dat u

exacte betogersaantallen zou kunnen memoriseren, mag van een cameraman/documentairemaker wel

verwacht worden dat hij dergelijke frappante, extreme verschillen in aanwezigen opmerkt, te meer daar

u bovendien zelf beweerde dat u wel degelijk ook de berichtgeving in de media over de betogingen

volgde (CG 2 p.5).”

Verzoeker slaagt er niet in afbreuk te doen aan deze motieven.

Met de loutere herhaling van een aantal van zijn eerdere gezegden, doet hij geenszins afbreuk aan de

voormelde, omtrent deze gezegden gedane vaststellingen.

Met de verwijzing naar een aantal persberichten omtrent de manifestaties in Bagdad en het hierop

gesteunde argument dat het moeilijk is om met zekerheid te kunnen zeggen hoeveel mensen aanwezig

waren, doet hij hieraan evenmin afbreuk. In de bestreden beslissing wordt met dit gegeven immers

uitdrukkelijk en terdege rekening gehouden.

Hoewel van verzoeker niet mocht worden verwacht dat hij exacte betogersaantallen zou kunnen geven,

mocht van hem wel redelijkerwijze worden verwacht dat hij de grote verschillen in aantallen zou hebben

opgemerkt en deze nauwkeuriger zou kunnen beschrijven indien hij werkelijk aanwezig was bij de
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eerste manifestaties. Dit geldt des te meer nu hij aangaf dat hij de berichtgeving omtrent deze

manifestaties volgde.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Ook uw kennis van de politieke actoren en maatschappelijke krachten achter de aanhoudende

protesten op het Tahrirplein is opvallend ondermaats.

Immers, los van het grote verschil in deelnemersaantallen verschilden de eerste en tweede betoging in

grote mate van deelnemersprofiel, wat door u op geen enkel ogenblik vermeld wordt, noch spontaan

wanneer gepeild werd naar de verschillen tussen beide betogingen(CG 2 p.4-5), noch wanneer u

expliciet gevraagd werd naar de initiatiefnemers van de betogingen (CG 2 p.5-6). U blijkt immers

geenszins een correct en volledig beeld te kunnen schetsen van de betogersprofielen. Waar de eerste

betoging een initiatief was van een kleine groep jonge linkse intellectuelen die voor de seculiere staat

ijverden, werd het initiatief de week erop gekaapt door een veel breder publiek met een heel andere

agenda, voornamelijk aanhangers van de sjiitische geestelijke leider Moqtada Al Sadr in coalitie met de

Mustamerroun beweging. Echter, op één naam na, die van Jallal al Shamaani (CG 2 p.5), kan u geen

enkele naam noemen van de gangbare individuen, bewegingen of partijen die betrokken waren bij de

protesten (CG 2 p.5-6). Ook wanneer u herhaaldelijk uitgenodigd werd om zoveel mogelijk informatie

aan te reiken omtrent de politieke context rond de manifestaties wist u niets meer aan te brengen dan

dat Jallal Al Shamaani de enige organisator was en hierin gesteund werd door bekende Irakezen,

waarvan u één acteur en één schrijver bij naam kan noemen (CG 2 p.5, p.7). Zoals uit bijgevoegde

informatie mag blijken, is de werkelijkheid een heel stuk complexer. Er moet benadrukt worden dat u

meermaals uitgenodigd werd om zo veel mogelijk informatie te geven. Dat u spontaan weinig verder

komt dan één publiek figuur te noemen wijst dan ook op het zoveelste pijnpunt in uw verklaringen.

Voorts werd u nog herhaaldelijk gevraagd naar de verschillende actoren die bij de protesten betrokken

waren, waarop u evenmin meer duiding wist te geven (CG 2 p.4-6, p.7).

Verder werd gepeild naar de situatie van andere journalisten op het Tahrirplein. Zo werd u gevraagd

of er journalisten het slachtoffer werden van geweld of agressie tijdens de betogingen(CG 2 p.6). U gaf

aan hierover niets te weten, om nog aan te vullen met de informatie dat één journalist van de zender

Mada bij een schermutseling gewond zou zijn geraakt en naar het ziekenhuis werd afgevoerd (CG 2

p.6). Nochtans zouden de tv-ploegen van maar liefst drie verschillende zenders, met name Al-

Baghdadia, Mada and Al- Sharqiyya TV, zijn aangevallen en hun apparatuur stukgemaakt. De feiten

werden gerapporteerd aan diverse journalistenverenigingen die de Iraakse overheid opriepen om de

vrijheid en veiligheid van de pers te respecteren. Hierna kwam een officiële reactie van een

woordvoerder van de sjiitische milities (zie info toegevoegd). Dat u van deze verschillende incidenten en

hun nasleep schijnbaar niet op de hoogte bent is gezien uw beweerde netwerk onder journalisten

hoogst eigenaardig. Zij nog opgemerkt dat uw tv-ploeg, in opdracht van Al Rasheed, nergens vermeld

wordt in de berichtgeving aangaande aanvallen tegen de pers tijdens de manifestaties, hoewel u

beweert van gelijkaardige feiten het slachtoffer te zijn geworden. Dat u ondanks uw netwerk niet op de

hoogte zou zijn van de vervolgingsfeiten tegen collega’s die op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats

als u opereerden, is onaannemelijk en wijst opnieuw op de ongeloofwaardigheid van uw relaas.”

Verzoeker tracht zijn voormelde, frappante gebrek aan kennis omtrent de manifestaties ten onrechte te

vergoelijken.

Gezien hij beweerde dat hij uit idealisme op de manifestaties ging filmen om een documentaire te

maken en dat hij de berichtgeving omtrent de manifestaties volgde, mocht worden verwacht dat hij beter

op de hoogte zou zijn aangaande de voormelde elementen.

Minstens kon worden verwacht dat hij zich hierin meer zou hebben verdiept naar aanleiding en ter

adstructie van de door hem ingediende asielaanvraag indien hij werkelijk deelnam aan de manifestaties

en daardoor problemen ondervond. Het is immers geenszins onredelijk om van een asielzoeker te

verwachten dat deze de belangrijkste elementen in zijn relaas kan onderbouwen aan de hand van het

verstrekken van de nodige achtergrondinformatie. Dat verzoeker naliet zich terdege te informeren

omtrent de manifestaties en eventuele lotgenoten, getuigt van een gebrek aan interesse in zijn

beweerde problemen en situatie en doet afbreuk aan de ernst en de oprechtheid van de aangevoerde

vrees.

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

aan verzoekers beweerde aanwezigheid bij en activiteiten op de manifestaties op het Tahrirplein in

Bagdad. Derhalve kan evenmin geloof worden gehecht aan de problemen die hieruit zouden zijn

voortgevloeid.

Dit geldt nog des te meer nu in de bestreden beslissing omtrent deze problemen met recht wordt

gesteld:
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“De ongeloofwaardigheid van de vervolgingsfeiten die aanleiding zouden hebben gegeven tot uw

vertrek, vindt nog bevestiging in de verklaringen van uw oom O. Immers, u reisde vanaf Erbil samen met

uw oom en diens zoon naar België (CG 1 p.5, 13), waar jullie gelijktijdig een asielaanvraag indienden.

Hoewel jullie motieven voor jullie vlucht uit Irak verschillen (CG 1 p.5), mag verwacht worden dat jullie

minstens op de hoogte zijn van de kernpunten van elkaars vervolgingsvrees, indien deze geloofwaardig

zou zijn. Waar uw oom inderdaad nog in grote lijnen kan aangeven waarom u zou vertrokken zijn uit

Irak, valt op dat zijn verklaringen over het lot van uw broer, die om dezelfde redenen als u vervolgd zou

zijn, onaannemelijk vaag en tegenstrijdig zijn. Uw oom wist weliswaar te vertellen dat uw broer B. zou

zijn ontvoerd, maar gevraagd wanneer dit zou zijn gebeurd, diende hij een concreet antwoord schuldig

te blijven, om vervolgens aan te geven dat het in dezelfde periode was als de protesten en de

ontvoering van Jallal Al Shamaani (CG oom p. 4). Vervolgens gaf hij aan dat dit wellicht ongeveer een

jaar eerder moet zijn gebeurd (verklaring op 16/03/2016). Sindsdien zou uw familie geen nieuws meer

hebben over uw broer (CG oom p.4-5). Wanneer nog gepeild werd of u en uw oom nog in Irak verbleven

op het ogenblik van B.’s ontvoering, bevestigde hij (CG oom p.4). Er mag verwacht worden dat uw oom

concreter en vooral correcter zou kunnen aangeven wanneer zijn neef, uw broer, ontvoerd werd.

Immers, luidens uw verklaringen werd uw broer pas ontvoerd enkele maanden nà jullie aankomst in

België, meer bepaald in januari 2016, amper twee maanden voor jullie gehoor bij het CGVS. Uw loutere

verklaringen waaruit zou moeten blijken dat u na het vernemen van het nieuws over uw broer een

mentale inzinking kreeg in het opvangcentrum en medische assistentie nodig had kunnen in het licht

van de gedane vaststellingen dan ook niet aangenomen worden (CG 1 p.7). De onwetendheid van uw

oom is dan ook frappant, te meer daar uit de verdere verklaringen van uw oom blijkt dat hij nog

regelmatig contact heeft met familie in Irak, waaronder ook uw moeder, zijn zus (CG oom p.5). De

vaststelling dat uw oom, met wie u samen naar Europa kwam en met wie u samen in het

opvangcentrum verbleef, zelfs niet bij benadering het meest zwaarwichtige door u opgeworpen incident

kan situeren, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw relaas. Geconfronteerd met de

tegenstrijdigheid van jullie verklaringen over uw broer wees u zelf ook nog op het feit dat uw oom

contact heeft met zijn en uw familie, zonder verder enige plausibele verklaring voor de vastgestelde

tegenstrijdigheid te bieden (CG 1 p.7-8). Hiermee wordt de ongeloofwaardigheid van uw relaas alleen

maar verder bekrachtigd.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze vaststellingen niet één concreet en dienstig argument aan.

Vooreerst is het niet ernstig dat verzoeker enerzijds aan de Commissaris-generaal verwijt dat hij de

mogelijkheid niet kreeg om uitleg te verschaffen doch anderzijds, en dit hoewel hij hiertoe de kans heeft,

in het verzoekschrift niet de minste poging doet om dit alsnog te doen.

De bewering dat hij niet met de strijdigheid tussen zijn gezegden en deze van zijn oom werd

geconfronteerd, vormt daarenboven een loutere en kennelijke miskenning van voormelde motieven en

de inhoud van het eerste CGVS-gehoorverslag. Uit de passage in het gehoorverslag waarnaar in dit

kader terecht verwezen wordt, blijkt dat verzoeker hiermee weldegelijk en zelfs tot drie maal toe werd

geconfronteerd.

Verzoeker laat de bestreden beslissing voor het overige volledig ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“Daarnaast doet uw flagrante onwetendheid aangaande de politiek-maatschappelijke context van

deze manifestaties, die sterk gemediatiseerd werden en een grote massa op de been brachten, ook

afbreuk aan uw voorgehouden profiel van cameraman die politiek gevoelige, maatschappijkritische

thema’s onder de aandacht bracht. Waar op zich niet betwist wordt dat u mogelijk in de media werkte en

als cameraman actief was (bij neutrale onderwerpen), wijst uw gebrekkige kennis van de recente,

grootschalige protesten op een duidelijk gebrek aan inzicht en engagement in de Iraakse politiek-

maatschappelijke context. Het is dan ook geenszins geloofwaardig dat u als cameraman politiek

gevoelige thema’s zou behandeld hebben zoals u beweerde (CG 1 p.19), hetgeen een gegronde vrees

voor vervolging in uw hoofde zou kunnen verantwoorden. Er wordt nog opgemerkt dat u zelf al aangaf

dat andere medewerkers van de zender Al Rasheed niet in de problemen kwamen omdat zij

‘gewone’ programma’s maakten (CG p.19). Het werken voor een televisiezender op zich blijkt dan ook

niet automatisch een risico op vervolging te impliceren zoals beschreven in de vluchtelingenconventie.

Gezien de ongeloofwaardigheid van de door u aangehaalde vervolgingsfeiten en gezien de

ongeloofwaardigheid van uw profiel als lid van een maatschappij-kritisch mediateam an sich, heeft u

geen reëel risico op vervolging in uw hoofde aannemelijk gemaakt.

De loutere verwijzing naar mediaberichten in verband met de vervolging van bepaalde journalisten in

Irak is in dit geval dan ook niet dienstig en wijzigt niets aan het voorgaande. Een asielzoeker moet zijn

persoonlijke vrees concreet en aannemelijk maken.

Dergelijke algemene verwijzing naar andere personen en incidenten, die op vele punten verschillen van

uw persoonlijke situatie, volstaat dan ook niet om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk
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wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat.”

De voormelde motieven vinden steun in het dossier en zijn pertinent en terecht. Gezien verzoeker deze

niet concreet aanvecht, blijven zij onverminderd gehandhaafd.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat in hoofd van verzoeker het bestaan van een

gegronde vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin niet kan worden aangenomen.

De neergelegde stukken zijn niet van die aard dat zij afbreuk kunnen doen aan de hoger gedane

vaststellingen.

De stukken opgenomen in het administratief dossier (stuk 13) kunnen aan deze vaststellingen omwille

van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker

overigens niet worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen.

De informatie bij het verzoekschrift is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op verzoekers

persoon. Dergelijke informatie kan niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker aanwezig zou zijn

geweest bij manifestaties en dat hij omwille van deze (of enige andere) reden bij een terugkeer naar zijn

land en regio van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient dit in

concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, manifest in gebreke.

Verzoeker brengt aldus tot op heden geen bewijsstukken bij die zijn beweerde aanwezigheid en

werkzaamheden in de zomer van 2015 op het Tahrirplein en de problemen die hij omwille hiervan

gekend zou hebben staven.

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 vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.5. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen daarnaast nog

beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane

vaststellingen dienaangaande. Ingevolge deze vaststellingen, toont verzoeker 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 verwijst naar de algemene veiligheidssituatie in Irak en Bagdad en stelt dat hij in aanmerking

komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

Het staat inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet niet ter betwisting dat

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

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

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

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

daarheen een risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet (European Asylum

Support Office, Article 15(c) Qualification Directive (2011/95/EU), A judicial analysis, December 2014,

nr. 1.8).

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

UNHCR inzake de terugkeer naar Irak. Dit standpunt, de “UNHCR Position on Returns to Iraq”, dateert

van 14 november 2016. Verweerder verwijst naar dit standpunt in zijn aanvullende nota’s en de

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

UNHCR verzet zich in dit standpunt 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 (cf. punt 47).

UNHCR vermeldt daarbij 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
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aanwijzing dat de situatie in Bagdad niet valt onder de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

Uit de overige landeninformatie in het onderhavige dossier kan evenmin worden afgeleid dat Bagdad

onder de toepassing van voormeld artikel 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 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 integendeel meer en meer

onder druk te staan en wordt steeds verder teruggedrongen, weg van de hoofdstad Bagdad. Eind 2016

waren de dichtstbijzijnde gebieden onder controle van IS meer dan 200 km van Bagdad verwijderd. In

de loop van 2017 werden ook Mosul en Tell Afar op IS heroverd. De herovering van gebieden bezet

door IS heeft een duidelijk voelbare impact op de veiligheidssituatie in Irak in het algemeen en de

provincie Bagdad in het bijzonder. In 2017 is er sprake van een verdere daling van het geweld in

Bagdad. De oorlog, die in 2014 nog voor de poorten van Bagdad werd gevoerd, is in 2017 honderden

kilometers verder weg. De dreiging dat de hoofdstad zou kunnen vallen is volledig geweken.

Het offensief dat IS sedert 2014 voerde 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 geweldspatroon in Bagdad heeft tot gevolg dat er maandelijks doden en slachtoffers te betreuren

vallen. Wel blijkt uit de informatie dat het aantal incidenten en slachtoffers in Bagdad sedert november

2016 gevoelig begon te dalen en in 2017 verder is gedaald. De frequentie en de zwaarte van de door IS

gepleegde aanslagen is sterk afgenomen. De algemene trend is duidelijk: er is een significante en bijna

constante afname van het geweld vast te stellen. Om de beveiliging van Bagdad te verbeteren namen

de Iraakse autoriteiten, na de golf van zware aanslagen in de lente en zomer van 2016, verschillende

maatregelen, zoals het verbod op het gebruik van nutteloze bomdetectoren, een herstructurering van

het veiligheidsapparaat en het vernieuwde concept met een muur rond de hoofdstad. Deze maatregelen

beginnen succes te hebben. Vanaf eind november 2016 begon het leger, na een periode van minder

aanslagen door IS, met de verplaatsing van twee legerbrigades van Bagdad naar Shirqat en Mosul, om

daar het front tegen IS te versterken. Daar het aantal aanslagen in de hoofdstad verder afnam, werden

de controleposten in 2017 verder afgebouwd.

Niettegenstaande het geweld in Bagdad 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 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
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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 gehinderd door de aanslagen en mensenrechtenschendingen, worden

verplaatsingen bemoeilijkt door controles (die nu zoals reeds hoger werd aangegeven 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, 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.

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).

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.

Verzoekers betoog is niet van die aard dat het afbreuk kan doen aan de vaststelling in de bestreden

beslissing. De door verzoeker 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

Bagdad is gesteund. De Raad merkt bovendien op dat de informatie vervat in de door de Commissaris-

generaal toegevoegde COI Focus “Irak. De veiligheidssituatie in Bagdad.” van 5 juli 2017 en

25 september 2017 deze situatie genoegzaam bevestigt.

In zoverre verzoeker daarbij meermaals kritiek uit op en citeert uit een COI Focus van 31 maart 2016,

dient te worden vastgesteld dat niet kan worden ingezien op welke informatie verzoeker doelt. Er is

geen COI Focus van 31 maart 2016 in het dossier opgenomen en verzoeker brengt zulke COI Focus

evenmin bij. Derhalve is het betoog inzake en gesteund op deze COI Focus in casu niet dienstig.

Verzoekers verwijzing naar rechtspraak van de Raad kan niet dienstig worden aanvaard, bij gebrek aan

precedentenwerking. Feiten en elementen eigen aan elke concrete asielaanvraag zijn bepalend bij de

beoordeling van het dossier. 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.

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 en regio van herkomst een reëel risico zou lopen op

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

2.6. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van
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het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

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

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

terug te zenden naar de Commissaris-generaal.

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 negen oktober 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


