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nr. 196 373 van 11 december 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/18

3600 GENK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn, op 27 februari 2017

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

staatlozen van 27 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 september 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 oktober 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. MOSKOFIDIS en van

attaché X, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers, die volgens hun verklaringen op 15 september 2015 België zijn binnengekomen,

dienden op 17 september 2015 een asielaanvraag in.

1.2. Op 27 januari 2017 nam de commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen werden

verzoekers bij aangetekend schrijven van 27 januari 2017 ter kennis gebracht.

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

“Asielaanvraag: 17/09/2015
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Overdracht CGVS: 11/01/2016

U werd op 13 juni 2016 van 9.27u. tot 13.05u. en van 16u. tot 17.02u. gehoord op het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Vervolgens vond er een tweede gehoor

plaats op 25 oktober 20160 van 9.21u. tot 13.51u. Steeds werd u bijgestaan door een tolk die het

Arabisch machtig is. Uw advocaat, meester Anastasios Moskofidis, was gedurende beide gehoren

aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraakse nationaliteit te bezitten. U bent geboren in Bagdad te Irak op 7 juni 1982. U heeft

heel uw leven in uw ouderlijk huis in de Baladiyat wijk in Bagdad gewoond. Uw ouders wonen nog altijd

daar op hetzelfde adres. Tussen 16 februari 2015 en 26 augustus 2015 verbleef u kortstondig in

Indonesië waar u zich heeft laten registreren als vluchteling bij de VN met het oog op het verkrijgen van

asiel in een derde land via een hervestigingsprogramma. U bent gehuwd met A.M.S.H. (OVnr. (…)) en

zij is samen met u naar België gekomen. U bent van de soenitische geloofsstrekking en u bent Arabier,

behorend tot de stam (ashira) Al Sammerai.

U bent een metaalbewerker. Dit beroep werd van vader op zoon doorgegeven. Op een gegeven

moment begint u samen met uw vriend N.A.M. een superette. Voor het assembleren van de kassa

werkte u samen met I.M. Naderhand besluiten jullie elkaar van werkjes te voorzien in de metaalsector.

Begin januari 2015 regelt I.M. een job voor u. Dit werk blijkt te zijn voor het gewapend verzet van Hashd

al Shaabi, het door de overheid gesteunde samenwerkingsverband van sjiitische milities tegen IS. Van u

werd gevraagd om van gascilinders vatbommen of raketten te maken. U heeft I.M. aangesproken over

de details van het werk en het feit dat u dat werk niet ziet zitten, waarop kort daarna verschillende

intimidaties begonnen. Zo werden de nummerplaten van uw auto gestolen, alsook 300 US dollar uit de

kassa van uw superette. Ook was er iemand met een pistool naar uw winkel gekomen. U was daar zelf

geen getuige van, maar een klant van u had u daarover ingelicht. Nadat er een voetbalploeg was

binnengestapt in de winkel zou de gewapende man zijn weggegaan.

Op 2 februari 2015 liep u samen met uw zakenpartner N.A.M. weg van de winkel. Een auto kwam

aangereden en ze riepen uw naam. U was bang dat u ontvoerd zou worden en u en N.A.M. renden weg.

Toen begonnen de mannen uit de auto te schieten, waarop N.A.M. dodelijk werd getroffen. U kon

dekking vinden in het huis van een vriend uit de buurt. De politie kwam toe en de hele buurt kwam kijken

wat er aan de hand was. U werd meegenomen naar het bureau voor verhoor als getuige. Uit schrik voor

het feit dat de politie mogelijk met de milities samenwerkt heeft u geen details gegeven over de

toedracht van de schietpartij.

De stam van N.A.M. eiste dat de zaak op traditionele wijze zou worden afgehandeld en wees u aan als

schuldige voor de moord op hun stamgenoot. Er is toen besloten om het aandeel van u in de superette

te schenken aan de familie van N.A.M. en uw vader heeft bijkomend nog 10 miljoen dinar betaald. Toch

vreest u nog wraakacties van de stam van N.A.M..

Op 9 februari 2015 bent u samen met uw echtgenote Bagdad ontvlucht. U bent richting Maleisië

gevlucht, waar een oom van u woont. U was van plan om u daar als vluchteling te laten registreren bij

de VN, om zo in aanmerking te kunnen komen voor een hervestigingsprogramma. Echter bleek al snel

dat de procedure al gauw 8 jaar in beslag kon nemen, waarop u naar Indonesië bent doorgereisd. Op 16

februari 2015 bent u daar aangekomen. U had vernomen dat de procedure daar slechts 1,5 jaar in

beslag zou nemen, maar dat bleken er 3 te zijn. Bovendien voelde u zich er als Arabier benadeeld,

waarop u besloot om naar Europa te vluchten. Op 26 augustus 2015 liet u zich repatriëren naar Bagdad.

U heeft in Bagdad uw paspoort laten vernieuwen en u bent op 31 augustus 2015 doorgereisd naar Erbil

in Iraaks Koerdistan. Vandaaruit bent u met de auto naar Turkije gegaan. Van daaruit bent over de zee

naar Griekenland gereisd, waarna u via de Balkanroute België heeft bereikt op 15 september 2015. Op

17 september 2015 heeft u asiel aangevraagd in België.

Onderweg naar België heeft u samen gereisd met uw broer, A.M.M.N. (OVnr. (…)), die eveneens in

België asiel heeft aangevraagd.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u de volgende originele documenten neer: uw paspoort,

uw nationaliteitsbewijs en uw identiteitskaart. Van de volgende documenten legde u kopieën voor: uw
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rijbewijs, een rantsoenkaart, een woonstkaart, uw huwelijksakte, een overlijdensakte van uw oom en

een van uw neef.

B. Motivering

Na een grondige analyse van uw asielaanvraag heeft het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) besloten dat u niet in aanmerking komt voor het bekomen van

de vluchtelingenstatus, noch voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. U maakt niet

aannemelijk dat u in Irak een gegronde vrees voor vervolging, zoals bedoeld in de Conventie van

Genève, dient te koesteren of dat u een reëel risico op ernstige schade loopt, zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u zich beroept op vervolgingsfeiten ingevolge uw weigering

om gerekruteerd te worden door Hashd al Shaabi of een daaraan gelieerde sjiitische militie en voor hen

wapens te produceren. Daarnaast vreest u wraak jegens uw persoon vanwege de moord op uw

zakenpartner N.A.M., wat door zijn stam valselijk u wordt aangerekend. Hoewel er overleg is geweest

met de stam van N.A.M. en er door u en uw vader een schadevergoeding is betaald, meent u nog altijd

een vrees ten aanzien van hen te moeten koesteren (gehoorverslag CGVS I, dd. 13/6/2016, p. 12-14).

Uw verklaringen zijn echter dermate ongeloofwaardig dat het CGVS dient te besluiten dat er geen

oprechte vrees voor vervolging bestaat.

Ten eerste is uw hele relaas rond de vermeende bloedwraak als gevolg van de dood van uw

zakenpartner waarvoor u een vrees meent te moeten koesteren weinig plausibel en niet coherent met

de daden die reeds gedaan zouden zijn om tot een vergelijk te komen. Uit alles blijkt dat u geen hand

had in de dood van uw zakenpartner N.A.M. (CGVS I, p. 13). U bent evengoed slachtoffer van het

incident wat ook bekend is bij de familie van N.A.M.. U verklaarde immers dat W. de broer van N.A.M.

samen met u naar het ziekenhuis is gegaan vlak na het schietincident. De politie is ook in het ziekenhuis

aangekomen en heeft u daar ondervraagd (CGVS I, p. 13). Voorts blijkt dat het enkel diezelfde W. is die

u dood wil hebben (gehoorverslag CGVS II, dd. 25/10/2016, p. 10). Afgezien dat het erg vreemd is dat

hij zo een haat jegens u zou koesteren dat hij u wil vermoorden terwijl hij wel samen met u naar het

ziekenhuis is gegaan, blijkt hij helemaal geen goede band met zijn broer N.A.M. te hebben. Hij heeft

immers nog op N.A.M. geschoten met een vuurwapen (CGVS I, p. 14). Geconfronteerd met de geringe

plausibiliteit van uw relaas, geeft u te kennen dat de overheid niet kan ingrijpen, omdat u van de stam

Sammerai bent en de overheid enkel ingrijpt bij sterke stammen (CGVS II, p. 11). Afgezien van het feit

dat uit niets blijkt dat de stam Sammerai een afwijkende behandeling geniet in de Iraakse samenleving,

is uw bewering ook in strijd met hetgeen u eerder heeft beweert. Namelijk dat de Al Maliki stam van W.

sterk en machtig zijn, zoals alle stammen uit het zuiden (CGVS I, p. 14 en p. 17). Volgens uw impliciete

redenering zou de overheid niet ingrijpen, daar het hier gaat om een ongeoorloofde stammenkwestie en

beraming van een moord, vooral gelet op de sterkte en macht van de Al Maliki stam, zoals ook eerder is

gebeurd rond een stammenkwestie in Basra (CGVS II, p. 10-11). Geenszins maakt u aannemelijk dat u

op enig moment een vrees voor bloedwraak zou moeten koesteren, temeer ook elk motief daartoe

ontbreekt.

Vervolgens blijkt er al reeds een verzoeningsoverleg te zijn geweest en zijn er compensatiedaden

gesteld (CGVS I, p. 14 en p. 17). U heeft zelfs verklaard dat de kwestie opgelost is, maar dat de Al

Maliki stam het recht behoudt om u te vermoorden (CGVS I, p. 17). Uw bewering kan logischerwijs niet

gevolgd worden. Bovendien mist uw bewering elke coherentie met het wezen van een

verzoeningsoverleg. Er kan geen sprake zijn van een akkoord met bijbehorende schadebetalingen als er

van een verzoening hoegenaamd geen sprake is. Geconfronteerd met uw ongeloofwaardige

verklaringen, geeft u aan dat er geen stammenoverleg heeft plaatsgevonden (CGVS II, p. 10). Een

verklaring die volledig tegenstrijdig is met hetgeen u eerder heeft verklaard en niet coherent is met de

overeengekomen schadevergoeding die u en uw vader hebben betaald. Daarnaast zijn uw verklaringen

in tegenstrijd met de traditionele praktijk van bloedwraak in Irak. Het principe is immers dat het reeds

voldoende is om het bloed van een stamlid te wreken met een willekeurige moord op een stamlid van de

gewraakte stam. Bovendien komt met het betalen van een schadevergoeding elk vermeend recht op

bloedwraak te vervallen (zie blauwe map: Perspectives on Terrorism, The Iraqi Tribal Structure).

Geconfronteerd met deze bevindingen, geeft u enkel nietszeggende voorbeelden van wanpraktijken.

Geconfronteerd met de halve waarheid die u ten aanzien van een van deze voorbeelden gaf, geeft u

aan dat het voor uw stam anders is zonder dit verder te specifiëren (CGVS II, p. 10-11).
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Bijgevolg kan er geen enkel geloof worden gehecht aan uw beweringen. De aanleiding tot

de vermeende moord op N.A.M. dienen, alsook de vermeende moord zelf, dienen dan ook met de

nodige omzichtigheid gekaderd te worden.

Ten tweede kan er eveneens geen geloof worden gehecht aan uw relaas omtrent uw weigering om

gerekruteerd te worden door Hashd al Shaabi of een daaraan gelieerde sjiitische militie en voor hen

wapens te produceren. Afgezien dat het weinig waarschijnlijk is dat een sjiitische militie u, een soenniet,

zou willen rekruteren, blijken de sjiitische milities ook geen enkele moeilijkheid te hebben om nieuwe

rekruten aan te werven. In geen van de rapporten die de afgelopen jaren over de mensenrechtensituatie

in Irak gepubliceerd werd, wordt enige melding gemaakt van gedwongen rekrutering van de kant van

sjiitische milities. Integendeel, de sjiitische milities in Irak betalen dusdanig hoge lonen uit dat er veeleer

organisatorische problemen zijn om alle nieuwe aspiranten snel te kunnen inschakelen (zie blauwe map:

Rekrutering door Popular Mobilization Units). Hoewel u meent over speciale kennis te beschikken

omtrent metaalbewerking waar er in Irak een groot tekort naar is (CGVS II, p. 6), bent u er niet in

geslaagd om de gedwongen rekrutering in uw speciaal geval aannemelijk te maken. Uw kunde in de

metaalbewerking is beduidend meer voorhanden als u doet uitschijnen. U was immers eerder gestopt

met metaalbewerking vanwege de geringe klandizie die u wist te genereren (CGVS I, p. 8). Als er

werkelijk op grote schaal wapens zouden worden gemaakt door lokale metaalbewerkers dan zou men

verwachten dat er een grote vraag naar metaalbewerkers zou zijn en dat u in het reguliere circuit

voldoende werk zou weten te genereren, vooral gelet op de lange staat van dienst van uw familie in de

metaalbewerking (CGVS II, p. 2-3). Integendeel, het feit dat u uw activiteiten als metaalbewerker heeft

moeten staken doet vermoeden dat er een overaanbod is van gekwalificeerde metaalbewerkers.

Voorts bent u ervan overtuigt dat Hashd al Shaabi u tracht te rekruteren. Ene A.A.A.S. heeft

u meegenomen naar een grote loods op of nabij het terrein van het Ministerie van Mobiliteit en

Spoorwegen en nabij het verkeersdepartement. U trof er overheidsauto’s aan en nadat u een deel van

het materiaal had gezien vertelde A.A.A.S. dat het om werk ging voor het gewapend verzet van Hashd

al Shaabi (CGVS I, p. 12). Wellicht bent u gesterkt in uw overtuiging, gezien de voormalige minister voor

mobiliteit ook de leider van Badr organisatie is en de ministeriele eindverantwoordelijkheid draagt voor

Hashd al Shaabi (CGVS II, p. 6; zie ook blauwe map: Hashd al Shaabi). Uit betrouwbare internationale

bronnen blijkt dat Hashd al Shaabi zijn financiering, expertise en werkingsmiddelen rechtstreeks vanuit

de Iraakse overheid krijgt en vanuit Iran. Iran is behalve leverancier van wapens en financiële middelen

ook betrokken in het management via een groot aantal Iraanse officieren. Bovendien komen veel

strijders uit sjiitische gemeenschap van Afghanistan en Pakistan. Delen van Hashd al Shaabi zijn zelfs

beter uitgerust dan het reguliere Iraakse leger die een belangrijk deel van haar wapens via de Verenigde

Staten verkrijgt (zie blauwe map: Hashd al Shaabi). Het is bijgevolg bijzonder onwaarschijnlijk dat

Hashd al Shaabi zelf wapens zou maken van lege zuurstofcilinders (CVGS I, p. 12), noch dat men op

enig moment uw expertise nodig zou hebben. Geconfronteerd met deze bevindingen meent u dat

iemand anders met een soortgelijk verhaal als u erkend is als vluchteling. Waarop u vervolgens de

retorische vraag stelt: “Waarom zouden jullie hem geloven en mij niet?” (CGVS II, p. 7). Na

herhaaldelijke confrontatie, geeft u aan dat u niet zo zeker bent dat het om Hashd al Shaabi gaat (CGVS

II, p. 8-9). U wenste zelfs nog toe te voegen dat u nooit heeft beweert dat A.A.A.S. tot Hashd al Shaabi

behoort (CGVS II, p. 11). Gelet op de bijzonder geringe plausibiliteit, gebrekkige consistentie en

tegenstrijdigheden op essentiële punten in uw asielrelaas, kan er enkel worden geconcludeerd dat u er

niet in geslaagd bent om uw asielrelaas aannemelijk te maken.

Daarnaast is uw asielrelaas nog op andere vlakken weinig coherent. U meent een vrees voor vervolging

te moeten koesteren, omdat u weigert voor Hashd Al Shaabi te werken. U zou inmiddels op de hoogte

zijn van hun productielocatie en de identiteit van enkele van hun prominente leden, wat voor hen

uiteraard een veiligheidsrisico kan inhouden. Geconfronteerd met het feit dat het tamelijk vreemd is dat

al die informatie aan u zou zijn gegeven zonder zeker te zijn dat u met hen wil samenwerken (CGVS II,

p. 5-7). Na eerst een resem nietszeggende verklaringen en blote beweringen te geven, geeft u aan dat

er geen enkel veiligheidsrisico is voor hen. U heeft immers verklaard dat u op geen enkele wijze een

gevaar kan vormen voor hun operaties noch dat ze op enig moment schade zouden kunnen lijden door

uw toedoen (CGVS II, p. 7). Geconfronteerd met het feit dat er dan ook geen grond voor vervolging kan

bestaan ten aanzien van u, geeft u aan dat niet altijd alles zo discreet werd gedaan als nu.

Geconfronteerd met het feit dat men niet kan weten of u eventueel sympathie voor Daesh (IS/ ISIS/ISIL)

heeft en op die manier voor hen een veiligheidsrisico kan inhouden, geeft u aan dat niet alle

soennieten sympathie hebben voor Daesh (CGVS II, p. 7).
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Nogmaals gevraagd waarom Hashd al Shaabi bij monde van A.A.A.S. u zou hebben gevraagd om met

hen samen te werken en zeer veel informatie zou hebben verschaft zonder te weten of u werkelijk

bereidt bent om voor hen te werken, geeft u aan dat men u nodig had als vakman. Op internet is er een

filmpje waar de grootste sjiitische militie onder Hashd al Shaabi een konvooi toont van erg slecht

geassembleerde wapens. U zou een vakman zijn die wel goede wapens weet te produceren (CGVS II,

p. 8). Waarop zowel u als Hashd al Shaabi dat weet te baseren heeft u echter niet weten te

concretiseren. De opmerking van uw advocaat dat u een vakman bent, een lasser en verstand heeft van

sandwichpanels (CGVS II, p. 12) is evenmin een bevredigend antwoord. U heeft namelijk geen enkele

ervaring met de productie van wapens en uit niets blijkt dat u meer kan dan het slechte maatwerk van

de vaklui bij de sjiitische milities. Op geen enkele manier heeft u aannemelijk kunnen maken dat u een

vrees voor vervolging dient te koesteren in uw thuisland Irak.

Ofschoon u meent een vrees te moeten koesteren voor daden van vervolging, blijkt uit niets dat er zich

werkelijk vervolgingsfeiten hebben voorgedaan, noch dat er redenen zijn om aan te nemen dat er een

aanneembaar risico bestaat dat er in uw specifiek geval daden van vervolging zich zouden kunnen

voordoen. Er kan dan ook in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de

definitie van de subsidiaire bescherming vastgesteld worden.

De door u, in het kader van uw asielprocedure, neergelegde documenten wijzigen voorgaande

vaststellingen niet. Documenten kunnen alleen ter ondersteuning dienen van een geloofwaardig

asielrelaas, gezien de algehele ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas hebben uw documenten dan

ook geen bewijskracht. Uw identiteitsdocumenten, huwelijksakte, woonstkaart, rantsoenkaart en

rijbewijs tonen enkel uw identiteit en bevestigen uw afkomst uit Bagdad wat niet ter discussie staat.

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

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

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

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

§2, c) van de vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gewapend conflict een noodzakelijk 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.



RvV X - Pagina 6

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

oktober 2014 in rekening genomen. Zowel uit dit advies, als de COI Focus “Irak: De actuele

veiligheidssituatie in Bagdad” van 23 juni 2016 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

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

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

2014 verder geëscaleerd is. Dit grondoffensief is hoofdzakelijk gesitueerd is in de Centraal-Iraakse

provincies Ninewa, Salahaddin, Diyala, Anbar en Kirkuk. UNHCR besluit dat de meeste personen die

Irak ontvluchten waarschijnlijk in aanmerking komen voor de vluchtelingstatus of de status van subsidiair

beschermde. Nergens in voornoemd document wordt evenwel geadviseerd om voortgaande op een

analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Irakees een complementaire vorm

van bescherming te bieden. Bovendien bevestigt UNHCR’s “Position on Returns to Iraq” dat het

geweldsniveau en de impact van het geweld nog steeds regionaal erg verschillend zijn. Deze sterk

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

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

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

in casu de veiligheidssituatie in de 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.
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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 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

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

en gewonden opeist. Het CGVS benadrukt evenwel dat cijfergegevens over het aantal slachtoffers 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 zij van ernstige en individuele bedreiging van het

leven of de persoon van de aanvrager van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c

Vw..

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

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

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

hebben deze cijfers betrekking 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 met het totale bevolkingsaantal in het betrokken gebied; de impact van dit geweld op het

leven van de burgers; en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om hun land of, in

voorkomend geval, hun regio van herkomst te verlaten.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat het openbare leven in Bagdad, ondanks de hierboven

beschreven veiligheidsrisico’s, niet is stilgevallen. De 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.
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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 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

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 4

juni 2015 zijn standpunt omtrent de mogelijke schending van artikel 3 EVRM omwille van de

veiligheidssituatie Irak nogmaals 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 4 juni 2015, §53, §54, §55).

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.
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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.”

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

“Asielaanvraag: 17/09/2015

Overdracht CGVS: 11/01/2016

U werd op 13 juni 2016 van 14.07u. tot 15.57u. gehoord op het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bijgestaan door een tolk die het Arabisch machtig is. Uw

advocaat, meester Anastasios Moskofidis, was gedurende het gehele gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraakse nationaliteit te bezitten. U bent geboren in Bagdad te Irak op 18 maart 1990. U

heeft vrijwel heel uw leven in het ouderlijk huis gewoond in Bagdad, eerst in de wijk Dora en naderhand

in de wijk Baladiyat. U bent op een gegeven moment bij uw echtgenoot gaan wonen in dezelfde wijk. Uw

ouders zijn terug gekeerd naar de wijk Dora en wonen nog altijd daar op hetzelfde adres. Tussen 16

februari 2015 en 26 augustus 2015 verbleef u kortstondig in Indonesië waar u zich heeft laten

registreren als vluchteling bij de VN met het oog op het verkrijgen van asiel in een derde land via een

hervestigingsprogramma. U bent gehuwd met A.A.M.N. (OVnr. (…)) en hij is samen met u naar België

gekomen. U bent van de sjiitische geloofsstrekking en u bent Arabier, behorend tot de stam (ashira) Al

Haidari.

Uw echtgenoot is oorspronkelijk een metaalbewerker van beroep. Op een gegeven moment begint hij

samen met zijn vriend N.A.M. een superette. Voor het assembleren van de kassa werkte hij samen met

I.M. Naderhand besloten ze elkaar van werkjes te voorzien in de metaalsector.

Begin januari 2015 regelt I.M. een job voor uw echtgenoot. Dit werk blijkt te zijn voor het gewapend

verzet van Hashd al Shaabi, het door de overheid gesteunde samenwerkingsverband van sjiitische

milities tegen IS. Van uw echtgenoot werd gevraagd om van gascilinders vatbommen of raketten te

maken. Hij heeft I.M. aangesproken over de details van het werk en dat hij het werk niet wou doen,

waarop kort daarna verschillende intimidaties begonnen tegen hem. Zo werden de nummerplaten van

zijn auto gestolen, alsook 300 US dollar uit de kassa van zijn superette. Ook was er iemand met een

pistool naar zijn winkel gekomen. Nadat er een voetbalploeg was binnengestapt in de winkel zou de

gewapende man zijn weggegaan.

Op 2 februari 2015 liep uw echtgenoot samen met zijn zakenpartner N.A.M. weg van de winkel. Een

auto kwam aangereden en ze riepen zijn naam. Uw echtgenoot was bang dat hij ontvoerd zou worden

en hij rende weg. Toen begonnen de mannen uit de auto te schieten, waarop N.A.M. dodelijk werd

getroffen. Uw echtgenoot kon dekking vinden in het huis van een vriend uit de buurt. De politie kwam

toe en de hele buurt kwam kijken wat er aan de hand was. Uw echtgenoot werd meegenomen naar het

bureau voor verhoor als getuige. Al die tijd was u thuis en had u schrik voor wat hem overkomen was,

omdat hij zijn telefoon niet opnam.

De stam van N.A.M. eiste dat de zaak op traditionele wijze zou worden afgehandeld en wees uw

echtgenoot aan als schuldige voor de moord op hun stamgenoot. Er is toen besloten om het aandeel

van uw echtgenoot in de superette te schenken aan de familie van N.A.M. en uw schoonvader heeft

bijkomend nog 10 miljoen dinar betaald. Toch vrezen u en uw echtgenoot nog wraakacties van de stam

van N.A.M..
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Op 9 februari 2015 bent u samen met uw echtgenoot Bagdad ontvlucht. U bent richting Maleisië

gevlucht, waar een schoon-oom van u woont. U was van plan om u daar als vluchteling te laten

registreren bij de VN, om zo in aanmerking te kunnen komen voor een hervestigingsprogramma. Echter

bleek al snel dat de procedure al gauw 8 jaar in beslag kon nemen, waarop u naar Indonesië bent

doorgereisd. Op 16 februari 2015 bent u daar aangekomen. U had vernomen dat de procedure daar

slechts 1,5 jaar in beslag zou nemen, maar dat bleken er 3 te zijn. Bovendien voelde u zich er als

Arabier benadeeld, waarop u besloot om naar Europa te vluchten. Op 26 augustus 2015 liet u zich

repatriëren naar Bagdad. Uw echtgenoot heeft in Bagdad zijn paspoort laten vernieuwen en jullie zijn op

31 augustus 2015 doorgereisd naar Erbil in Iraaks Koerdistan. Vandaaruit bent u met de auto

naar Turkije gegaan. Vanuit Turkije bent over de zee naar Griekenland gereisd, waarna u via de

Balkanroute België heeft bereikt op 15 september 2015. Op 17 september 2015 heeft u asiel

aangevraagd in België.

Onderweg naar België heeft u samen gereisd met uw schoonbroer, A.M.M.N. (OVnr. (…)), die eveneens

in België asiel heeft aangevraagd.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u de volgende originele documenten neer: uw paspoort,

uw nationaliteitsbewijs en uw identiteitskaart. Van de volgende documenten legde u kopieën voor: een

rantsoenkaart, een woonstkaart, uw huwelijksakte, het rijbewijs van uw echtgenoot, een overlijdensakte

van uw oom en een van uw neef.

B. Motivering

Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

blijkt dat u zich voor uw asielaanvraag op dezelfde problemen als uw echtgenoot beroept. Aangezien uw

echtgenoot in het kader van zijn asielaanvraag de erkenning van vluchteling en de status van subsidiair

beschermde niet kan worden toegekend, dient te worden besloten dat u er evenmin in geslaagd bent

om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Uit hoofde hiervan is de beslissing van uw echtgenoot ook voor u van toepassing. Deze beslissing luidt

als volgt:

[idem motivering van de bestreden beslissing van verzoeker]

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

“- Schending van de artikelen 2 + 3 wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen ; schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet + schending van de

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel en het

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel + manifeste appreciatiefout.

- Schending van art. 1, sectie A, § 2 van de Conventie van Genève van 28/07/1951.”

- Wat de vrees voor vervolging in de zin van het vluchtelingenverdrag betreft, voeren verzoekers aan

dat uit hun verklaringen wel degelijk blijkt dat verzoekers in Irak het gevaar lopen slachtoffer te worden

van sektarisch en religieus geweld, terwijl zij niet kunnen rekenen op afdoende bescherming van de

Iraakse autoriteiten. Zij lichten dit toe als volgt:

“Ten eerste stelt het CGVS de oprechtheid van verzoekers verklaringen aangaande de bloedwraak

ingevolge de dood van verzoekers zakenpartner N.A.M. ten onrechte in vraag om reden dat deze niet

plausibel en niet coherent zouden zijn.

De redenen die het CGVS meent te kunnen aanhalen om verzoekers verklaringen op enkele

onderdelen in twijfel te trekken ; kunnen niet worden weerhouden.
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Het CGVS stelt niet in vraag het feit op zich dat verzoekers zakenpartner N.A.M. inderdaad om het

leven is gekomen op 2 februari 2015 n.a.v. de aanslag op verzoeker en dat N.A.M. daarbij dodelijk

werd getroffen, in de plaats van verzoeker.

Het CGVS stelt alleen het verdere verloop van de gebeurtenissen nà de dood van N.A.M. in vraag.

Volgens het CGVS is het niet logisch dat de Al Maliki stam , waartoe N.A.M. behoort, enerzijds akkoord

zou gaan met een schadevergoeding (een financiële compensatie waarbij verzoeker afstand heeft

gedaan van zijn aandeel in de superette ten voordele van de Al Maliki stam), en zich tegelijkertijd het

recht zou blijven voorbehouden om later bijkomende schadeloosstellingen te kunnen blijven eisen.

Volgens verzoeker zijn stammendisputen in Irak vaak niet op logica, of gezond verstand gebaseerd,

maar eerder op emoties, die vaak niets met 'gezond verstand' te maken hebben.

Dat verklaart waarom in casu irreële eisen werden gesteld door de Al Maliki stam aan het adres van

verzoeker.

Uit verzoekers gehoorverslag is meermaals gebleken dat de Al Maliki stam één van de

grootste en machtigste stammen in Bagdad is, terwijl verzoeker behoort tot de veel kleinere Al

Sammarraie stam ; en daarom veel minder kan rekenen op hulp of bijstand van de overheid.

In plaats van tot een evenwichtig vergelijk te komen, wilden leden binnen de Al Maliki stam, die zich

'belangrijker' en 'machtiger' waanden dan verzoeker , deze laatste in feite laten 'boeten' voor de dood

van N.A.M. ; omdat de Al Maliki stam verzoeker verantwoordelijk achtte voor diens dood.

Ten tweede hecht het CGVS geen geloof aan verzoekers verklaringen omtrent de poging door Hasd al

Shaabi of een daraan gelieerde sjiitische militie om verzoeker te rekruteren en voor hen wapens te

produceren.

Verzoekers verklaringen op dit punt waren over de beide gehoren heen realistisch, betrouwbaar,

doorleefd en eensluidend.

Het CGVS kan verzoeker in geen geval welke tegenstrijdigheid dan ook ten laste leggen.

Het CGVS stelt dat :

[citaat bestreden beslissing]

Deze argumentering is kaduuk en vindt geen basis in het administratief dossier.

Verzoeker heeft nooit gezegd dat lokale metaalbewerkers op grote schaal wapens aan het produceren

zijn.

De reden waarom verzoeker in januari 2014 tijdelijk gestopt was met metaalbewerking, had louter te

maken met het feit dat hij met zijn zakenpartner N.A.M. een superette was begonnen.

Verzoeker was er op dat ogenblik van overtuigd dat hij in de superette -met mindere fysieke arbeid

(dan in de metaalbewerking, dat fysiek veel belastender is dan de uitbating van een superette)-, een

grotere verloning kon overhouden.

Waar het CGVS het haalt om te stellen dat verzoeker geen klandizie zou hebben in de

metaalbewerking, is voor verzoeker een raadsel.

Idem voor wat betreft de argumentering van het CGVS als zou verzoeker genoodzaakt zou zijn

geweest om zijn werk als metaalbewerker stop te zetten (“uw activiteiten als metaalbewerking heeft

moeten staken”).

Het was wel degelijk een vrije keuze van verzoeker om een andere activiteit te doen ; het was in geen

geval zo dat hij geen andere keuze had, integendeel.

Uit verzoekers gehoorverslag blijkt duidelijk dat hij in januari 2014 een superette was begonnen, maar

dat hij na amper zes maanden zijn vroeger werk als metaalbewerker terug wilde hervatten.

Niet alleen omdat dit werk binnen zijn familie van generatie op generatie werd gedaan ; maar ook

omdat verzoeker onderlegd was in dit werk ; én hij het bovendien altijd graag gedaan heeft.

Het werk in de superette vond verzoeker saai ; hij stak naar eigen zeggen te veel tijd in administratieve

verplichtingen en verkoos daarom om terug te keren naar zijn oude job.

Het CGVS stelt verder ook :

[citaat bestreden beslissing]

Ook deze argumentering is gebrekkig.

Verzoeker werd helemaal niet gevraagd door Hasd al Shaabi om als strijder deel te nemen aan hun

activiteiten.

De reden waarom A.A.A.S. verzoeker aansprak, had alles te maken met verzoekers specialiteit in de

metaalbewerking, en met name in het maken van de zgn. 'sandwich-panels'.

Verzoeker moest m.a.w. in een opslagplaats meehelpen bij het fabriceren en produceren van

raketlanceerders.

In geen geval moest verzoeker mee gaan strijden aan het front ; zoals het CGVS ten onrechte tracht

voor te stellen.

Het CGVS lijkt niet te kunnen begrijpen hoe het komt dat A.A.A.S., lid van een sjiitische militie die

onder de paraplu van het machtige Hasd al Shaabi ageert, juist verzoeker, een soenitische moslim,

zou nodig hebben.
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De reden is voor de hand liggend : Al Hasd kan het zich eenvoudigweg veroorloven om verzoeker, die

afkomstig is uit een familie , die van generatie op generatie vaklui zijn in de metaalbewerking, voor hen

te laten werken.

De militie waartoe A.A.A.S. behoorde, had op dat moment goede metaalwerkers nodig ; die wellicht

niet voorhanden waren onder de shiitische bevolking.

Ongetwijfeld werd verzoeker ook niet plotseling en zomaar aangesproken door A.A.A.S..

Binnen de lokale gemeenschap kent iedereen, iedereen.

Verzoeker was vooraf ongetwijfeld geobserveerd geweest door mensen rondom A.A.A.S.

Zeker ook moet er navraag zijn gedaan door diezelfde mensen binnen de vrienden- en kennissenkring

van verzoeker of verzoeker al dan niet als betrouwbaar kan worden beschouwd.

Als verzoeker niet betrouwbaar zou zijn of als hij bepaalde sympathieën zou koesteren voor eender

welke soenitische militie, dan was hij wellicht niet gevraagd geweest door A.A.A.S. om zijn diensten te

leveren.

Voor verzoeker is het evengoed mogelijk dat iemand binnen zijn wijk de sjiitische militie getipt heeft

over verzoeker en zijn familie.

Dit scenario zou alleszins een antwoord kunnen bieden voor de onbeantwoorde vragen die door het

CGVS zélf worden opgeworpen in de weigeringsbeslissing.

Dit is alleszins een scenario die door het CGVS niet in rekening werd gebracht, maar dat wél realistisch

is en dat hoedanook op diverse vragen een logisch antwoord zou kunnen bieden.

Voor verzoeker biedt dit scenario, waarbij een (sjiitische) buurtbewoner de sjiitische militie getipt heeft

over verzoeker en zijn familie, opheldering.

Het CGVS heeft hoedanook ten onrechte geen enkele rekening gehouden met deze hypothese.

Uit verzoekers gehoor is ook gebleken dat ook veel soenieten werken voor sjiitische milities ; niet

zozeer uit vrije wil, maar eerder uit angst voor mogelijke represailles in geval van een weigering.

Indien een Al Hasd militie een persoon nodig heeft, omwille van zijn deskundigheid, dan zal de militie

deze persoon ook inlijven, ongeacht zijn etniciteit ; en dan heeft deze persoon simpelweg geen vrije

keuze om te weigeren.

Dat Hashd al Shaabi veel financiële steun, expertise en werkingsmiddelen ontvangt van Iran is

algemeen geweten.

Zo ook dat sjiitische milities vaak beter zijn uitgerust dan het reguliere Iraakse leger.

Maar : de argumentering van het CGVS dat het daarom “bijgevolg bijzonder onwaarschijnlijk zou zijn

“dat Hasd Al Shaabi zelf wapens zou maken van lege zuurstofcilinders”, is totaal onjuist en in

tegenstrijd met de realiteit ter plaatse.

Uiteraard ontvangen sjiitische milities binen Al Hasd Al Shaabi moderne wapens uit Iran.

Dit neemt uiteraard niet weg dat diezelfde milities daarnaast ook eigen geproduceerde wapens hebben

in eigen wapen productie plaatsen.

En vaak zijn dit inderdaad, zoals verzoeker het terecht stelt, eerder amateuristisch gefabriceerde

raketten etc.

Iraakse sjiitische milities zijn dus helemaal niet exclusief afhankelijk voor hun wapenleveringen en

steun vanuit Iran ; zoals het CGVS het ten onrechte voorstelt.

Dit verklaart wel degelijk waarom verzoeker was benaderd en persoonlijk was aangesproken door

A.A.A.S.

In tegenstelling tot hetgeen het CGVS poneert, heeft verzoeker dus helemaal geen bevreemdende of

onlogische antwoorden gegeven, integendeel.

Verzoeker blijft formeel dat hij wel degelijk eerlijk is geweest in zijn relaas.

Verzoekers zijn van mening dat zij tijdens hun twee gehoren op het CGVS dd. 13 juni 2016 en dd. 25

oktober 2016 wel degelijk geloofwaardige informatie hebben gegeven waaruit bleek dat hun asielrelaas

wel degelijk geloofwaardig is.

Het gegeven dat verzoekers reeds in februari 2015 (en dus in tempore non suspecto) hun land hadden

ontvlucht om in Indonesië asiel aan te vragen, en dus niet pas voor het eerst Irak hadden verlaten in de

zomer van 2015, samen met de grote vluchtelingenstroom richting Europa, pleit in hun voordeel.

Pas nadat verzoekers vaststelden dat de leefomstandigheden in Indonesië heel moeilijk en onzeker

waren en een asielprocedure vele jaren kan aanslepen ; hadden zij besloten om in augustus 2015

terug te keren naar Irak, om van daaruit onmiddellijk richting Europa door te reizen.

Het CGVS heeft ten onrechte onvoldoende de problemen erkend die verzoekers ondervinden in Irak.

In de gegeven omstandigheden zouden de verklaringen van verzoekers moeten volstaan om hen

minstens het voordeel van de twijfel te verlenen.

Het CGVS heeft een manifeste beoordelingsfout begaan.
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Uit hoofde van het principe van een goede rechtsbedeling alsook het zorgvuldigheidsbeginsel

(algemeen rechtsbeginsel) had het CGVS een vollediger en grondiger onderzoek dienen te wijden aan

alle gegevens van het dossier en meer rekening dienen te houden met de opmerkingen en argumenten

van verzoekers.

Verzoekers wensen tenslotte aan te halen dat zij momenteel bezig zijn om bijkomende bewijzen te

verzamelen die aantonen dat zij wel degelijk het slachtoffer zijn van vervolgingen.”

- Wat de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus betreft, gaan verzoekers in op de

toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zij zetten het volgende uiteen:

“Ten eerste vrezen verzoekers dat hun leven ernstig bedreigd is als gevolg van het bestaande

willekeurige geweld in Irak wegens het aan de gang zijnde binnenlands gewapend conflict.

De argumenten waarop het CGVS zich i.c. baseert om verzoekers de subsidiaire beschermingsstatus

af te wijzen, zijn niet overtuigend.

Zelfs als het CGVS meent dat verzoekers asielrelaas niet beantwoordt aan de criteria van de

Vluchtelingenconventie dan nog had het CGVS , in het kader van verzoekers asielaanvraag, hen het

subsidiair beschermingsstatuut kunnen en moeten verlenen.

De veiligheidssituatie is er op heden nog steeds niet veilig en stabiel genoeg.

Ten tweede zal voor verzoekers persoonlijk een terugkeer naar hun geboorteregio na een langdurige

afwezigheid in het buitenland, op zich reeds een grote aandacht trekken van de plaatselijke bevolking

met alle verhoogde veiligheidsrisico's van dien voor henzelf.

Dit gegeven op zich maakt het dat verzoekers persoonlijke situatie in Bagdad hoedanook uitzichtloos is

bij een terugkeer.

Verzoekers vrezen dat zij hierdoor een ernstig risico lopen op o.a. een ontvoering hetzij een

afrekening.

Het CGVS heeft ten onrechte onvoldoende deze problemen erkend die verzoekers ondervinden in Irak.

Het is voor verzoekers overduidelijk dat hun veiligheid in Bagdad momenteel nog niet gegarandeerd

is.”

2.1.2. In een aanvullende nota van 5 oktober 2017 voegt de commissaris-generaal de COI Focus “Irak.

De veiligheidssituatie in Bagdad” van Cedoca van 25 september 2017.

2.1.3. In een aanvullende nota van 13 oktober 2017 voegen verzoekers volgende stukken aan het

verzoekschrift:

- USB-stick waarop 36 foto’s en 1 video inzake de productie van wapens door de sjiitische milities

staan (stuk 1).

- Beëdigde vertaling naar het Nederlands van de video (stuk 2).

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

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

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

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

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

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

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

moet aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen. Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn

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

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

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

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

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

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

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

voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet.

2.3. Met de herhaling van hun vrees voor vervolging omwille van sektarisch en religieus geweld, doen

verzoekers geen afbreuk aan de motivering van de bestreden beslissingen.
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De Raad merkt vooreerst op dat verzoekers’ herhaling in het verzoekschrift dat zij een vrees voor

vervolging koesteren omwille van de gedwongen rekrutering van verzoeker door Hashd Al Shaabi,

volstrekt ongeloofwaardig is. In tegenstelling tot wat verzoekers beweren, blijkt uit de landeninformatie

beschikbaar in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 18, nr. 2) immers dat Hashd Al Shaabi

niet overgaat tot gedwongen rekrutering, gezien zij kunnen rekenen op talrijke vrijwilligers die worden

aangetrokken door het loon dat een militielid ontvangt. Waar verzoekers aanvoeren dat de commissaris-

generaal, die in de bestreden beslissing doet uitschijnen alsof verzoeker gevraagd werd als strijder

terwijl hij gevraagd werd om wapens te produceren, gaan zij uit van een foutieve lezing van de

bestreden beslissing. Bovendien doet dit verweer geen afbreuk aan bovenstaande motivering, gezien de

landeninformatie betrekking heeft op alle vrijwilligers van Hashd Al Shaabi. Verzoekers maken

bovendien geenszins aannemelijk dat verzoeker gedwongen gerekruteerd zou worden omwille van zijn

expertise als metaalbewerker nodig voor de productie van wapens. Uit de landeninformatie beschikbaar

in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 18, nr. 3) blijkt immers dat Hashd Al Shaabi zijn

financiering, expertise en werkingsmiddelen rechtstreeks vanuit de Iraakse overheid en Iran ontvangt,

en dat zij zowel via Iran als via de Verenigde Staten wapens aangeleverd krijgen, waardoor zij zelfs

beter uitgerust zijn dan het reguliere Iraakse leger. Gelet op deze vaststellingen, acht de Raad het

geenszins aannemelijk dat Hashd Al Shaabi wapens zou produceren uit lege zuurstofcilinders, zoals

verzoeker beweerde tijdens het CGVS-interview (A. CGVS-gehoorverslag 1, stuk 9, p. 12), noch dat zij

hiervoor beroep zouden moeten doen op verzoekers expertise hiervoor. Bovendien kan niet worden

aangenomen dat verzoekers expertise in metaalbewerking zodanig groot is dat Hashd Al Shaabi hem

louter omwille van deze redenen zou willen rekruteren. Verzoekers verwijzen in hun verzoekschrift

andermaal naar het feit dat verzoeker uit een familie van metaalbewerkers komt, doch uit verzoekers

verklaringen blijkt tevens dat hij begon met het uitbaten van een supermarkt omdat hij te weinig werk

had als metaalbewerker (A. CGVS-gehoorverslag 1, stuk 9, p. 8; A. CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p.

2). Redelijkerwijze kan verwacht worden dat indien verzoeker daadwerkelijk een grote expertise had in

metaalbewerking, hij voldoende werk zou hebben weten te genereren. De Raad stelt aldus vast dat

verzoekers’ verweer dat zij nooit beweerden dat verzoeker geen klanten zou hebben en niet omwille van

deze reden gestopt is met zijn beroep, een “post factum” verklaring betreft en aldus niet kan worden

aanvaard. Bovendien kan uit verzoekers verklaringen geenszins blijken dat hij enige ervaring heeft met

de productie van wapens, zodat verzoeker geenszins aantoont waarom hij geviseerd zou worden door

Hashd Al Shaabi. Bovenal oordeelde de commissaris-generaal terecht dat het niet aannemelijk is dat

verzoeker als soenniet gedwongen gerekruteerd zou worden door de sjiitische milities, hetgeen verder

afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen. Verzoekers voeren aan dat veel

soennieten gerekruteerd worden door de sjiitische milities, doch de Raad stelt vast dat dit verweer klemt

met de landeninformatie beschikbaar in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 18, nr. 2)

waaruit blijkt dat er geen sprake is van gedwongen rekrutering van soennieten door Hashd Al Shaabi.

De Raad treedt de motivering in de bestreden beslissing bij dat het geheel niet aannemelijk is dat Hashd

Al Shaabi verzoeker reeds op de hoogte zou brengen van de productielocatie van hun wapens en de

identiteit van enkele prominente leden nog voordat verzoeker had aangegeven met hen te willen

samenwerken, gezien Hashd Al Shaabi niet op de hoogte was of verzoeker enige banden heeft met de

soennitische milities. Verzoekers’ verweer in hun verzoekschrift dat al Hashd Al Shaabi zeker navraag

heeft gedaan bij verzoekers’ buren en kennissen betreft een loutere “post factum” verklaring die na

reflectie tot stand gekomen is na kennisname van de bestreden beslissing en die derhalve niet wordt

aangenomen. Verzoeker verklaarde immers tijdens het CGVS-interview na confrontatie met de

ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen hieromtrent louter dat “niet alles gebeurd[e] in het geheim” en

dat “het is niet zo dat alle sunni Daesh steunen of sympathie voor hen hebben” (A. CGVS-gehoorverslag

2, stuk 5, p. 7).

Gelet op het bovenstaande, is de Raad van oordeel dat verzoekers’ verklaringen omtrent verzoekers

gedwongen rekrutering door Hashd Al Shaabi volstrekt ongeloofwaardig zijn. Gezien geen geloof kan

gehecht worden aan verzoekers gedwongen rekrutering, kan evenmin geloof gehecht worden aan de

vermeende vervolgingsfeiten die hieruit voortvloeien. Bijgevolg kan evenmin geloof gehecht worden

aan het feit dat verzoekers collega vermoord werd ten gevolge van deze feiten, waardoor bovendien

evenmin geloof kan gehecht worden aan verzoekers vrees voor vervolging door de stam van

verzoekers collega omwille van deze moord.

De Raad merkt bovendien op dat verzoeker noch zijn echtgenote bij aanvang van de asielprocedure

melding hebben gemaakt van het feit dat zij vervolging vreesden omwille van de stam van verzoekers

collega toen hen gevraagd werd de redenen op te geven die hebben geleid tot hun vlucht uit Irak.

Verzoeker verklaarde integendeel zelfs ‘met niemand anders problemen” te hebben dan met Hashd Al

Shaabi (A. CGVS-vragenlijst, stuk 19, p. 1-2; M. CGVS-vragenlijst, stuk 19b, p. 1-2).
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Toen verzoekers tijdens de CGVS-interviews werden gevraagd of zij bij aanvang van de

asielprocedure alle redenen voor hun asielaanvraag hebben kunnen vermelden, antwoordden zij

bovendien bevestigend (A. CGVS-gehoorverslag 1, stuk 9, p. 2; M. CGVS-gehoorverslag 1, stuk 9B, p.

2). De Raad merkt op dat van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij voor de asielinstantie

coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen

van zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn

asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het

onderzoek. De Raad is aldus van oordeel dat bovenstaande vaststelling de vrees voor vervolging

omwille van de stam van verzoekers collega reeds ernstig relativeert.

Bovendien oordeelde de bestreden beslissing terecht dat verzoekers verklaringen hieromtrent volstrekt

ongeloofwaardig zijn. De Raad acht het vooreerst niet aannemelijk dat de familie van verzoekers

collega verzoeker zou beschuldigen van diens moord, gelet op het feit dat verzoeker niet de dader is

van deze moord en verzoeker bovendien zelf een slachtoffer is van de werkelijke daders. Dit klemt

temeer daar verzoeker verklaarde dat de broer van diens collega, W., met verzoeker is meegegaan

naar het ziekenhuis na de moord (A. CGVS-gehoorverslag 1, stuk 9, p. 13). Verzoeker verklaarde

bovendien tijdens het eerste CGVS-interview dat de stammenkwestie werd opgelost nadat er een

stammenoverleg gebeurde en zij een schadevergoeding betaalden aan de stam van verzoekers

collega, doch dat deze stam nog steeds het recht zou hebben om verzoeker te vermoorden (A., CGVS-

gehoorverslag 1, stuk 9, p. 14 en 17). De Raad stelt echter vast dat deze beweringen geheel

tegenstrijdig zijn met de landeninformatie beschikbaar in het administratief dossier (Landeninformatie,

stuk 18, nr. 1) dat in een tribale context de moord op een familielid gewroken is wanneer een

schadevergoeding betaald wordt aan de stam, hetgeen in casu het geval was. Verzoekers’ verweer in

hun verzoekschrift dat “stammendisputen in Irak vaak niet op logica, of gezond verstand gebaseerd

zijn” kan deze motivering niet in een ander daglicht stellen, gezien verzoekers deze stelling op

algemene wijze poneren maar er niet in slagen de motivering van de bestreden beslissing in concreto

te weerleggen. Toen verzoeker geconfronteerd werd met het ongeloofwaardige karakter van zijn

verklaringen tijdens het CGVS-interview, wijzigde verzoeker bovendien zijn verklaringen en stelde dat

er geen overleg tussen de stammen gebeurd is, hetgeen verder afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen (A. CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 10). Verzoekers’

verklaringen omtrent hun vrees voor vervolging omwille van de stam van verzoekers collega zijn dan

ook geheel niet aannemelijk. Gelet op de bovenstaande determinerende overwegingen die leiden tot

het besluit dat de door verzoekers aangebrachte feiten die aan de grondslag liggen van hun asielrelaas

ongeloofwaardig zijn, is het in de bestreden beslissingen opgeworpen motief omtrent de macht van de

stammen bijkomstig en niet determinerend. Kritiek op dit overtollig motief kan dan ook niet leiden tot

hervorming van de bestreden beslissingen.

Het loutere feit dat verzoekers reeds in februari Irak hadden verlaten en dus niet “samen met de grote

vluchtelingenstroom richting Europa” in de zomer van 2015, kan voorgaande vaststellingen niet wijzigen,

nu de Raad van oordeel is dat de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas wordt ondergraven door

verschillende onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden.

Mede gelet op de hoger gedane vaststellingen, zijn er in hoofde van verzoeker voorts geen concrete

aanwijzingen dat hij louter omwille van het feit dat hij soenniet is zou dreigen te worden geviseerd of

vervolgd in Bagdad.

De door verzoekers neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen.

Verzoekers’ identiteitsdocumenten hebben louter betrekking op persoonsgegevens en veranderen aldus

niets aan bovenstaande analyse. Wat de overlijdensakte van verzoeksters oom en neef betreft, merkt

de Raad op dat, hoewel begrip kan opgebracht worden voor het verlies van verzoekster, verzoekers niet

aantonen dat deze overlijdens enig uitstaan hebben met de vermeende vervolgingsfeiten zoals

voorgehouden door verzoekers, noch dat verzoekers enige vrees voor vervolging zouden hebben in Irak

omwille van de dood van verzoeksters oom en neef. Aldus vermogen deze documenten niet de

geloofwaardigheid van verzoekers’ asielrelaas te herstellen.

Wat de door verzoekers in de aanvullende nota neergelegde documenten betreft, dient opgemerkt te

worden dat uit de foto’s en het filmpje niet blijkt van welke bron deze afkomstig zijn, noch kan hieruit

worden afgeleid waar en wanneer deze werden opgenomen. De Raad merkt bovendien op dat de

inhoud geen afbreuk doet aan de landeninformatie beschikbaar in het administratief dossier waaruit

blijkt dat Hashd Al Shaabi zowel via Iran als via de Verenigde Staten wapens aangeleverd krijgen,

waardoor zij zelfs beter uitgerust zijn dan het reguliere Iraakse leger, zodat verzoeker niet aantoont dat
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de eigen productie van wapens door Hashd Al Shaabi op een zodanig grote schaal plaatsvindt dat zij

verzoeker, een soennitische moslim, zouden rekruteren om deze wapens te produceren. Bovendien

doen deze stukken geen afbreuk aan de overige vermelde pertinente en terechte motieven. Aldus

kunnen de door verzoeker neergelegde stukken verzoekers geloofwaardigheid niet herstellen.

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

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde vrees

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

48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4. Wat de subsidiaire beschermingsstatus betreft, 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).

De Raad merkt op dat de analyse van de veiligheidssituatie in Bagdad als een geheel moet worden

gelezen en dat deze feiten samen gelezen moeten worden met diverse andere, objectieve elementen op

basis waarvan geoordeeld wordt dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de

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

dat verzoekers louter door hun aanwezigheid aldaar een reëel risico lopen blootgesteld te worden aan

een ernstige bedreiging van het leven of de persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet. Uit de landeninformatie in het onderhavige dossier, opgenomen in het administratief

dossier en bijgebracht door de commissaris-generaal in een aanvullende nota, blijkt dat de situatie in de

regio van herkomst van verzoekers, Bagdad, niet van zulke aard is dat die hieraan beantwoordt.

De vaststellingen in de bestreden beslissingen op dit punt worden dan ook overgenomen.

Hoewel dit de uitzonderlijke situatie betreft waarbij collectieve elementen een belangrijke rol spelen,

moet niettemin verzoekers’ asielaanvraag ook systematisch individueel worden onderzocht en dit in

verhouding tot de twee andere in artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet bedoelde situaties.

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

aangevoerde asielmotieven en de situatie waarbij rekening wordt gehouden met hun persoonlijke

omstandigheden, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Waar verzoekers nog stellen dat zij na een langdurige afwezigheid een grotere aandacht zullen trekken

en een verhoogd veiligheidsrisico lopen, merkt de Raad op dat dit een louter vermoeden betreft en dit

enkele gegeven dan ook niet volstaat om een reëel risico aannemelijk te maken.

Verzoekers voeren geen andere redenen aan waarom zij niet kunnen terugkeren naar Bagdad.

Gelet op het voormelde tonen verzoekers niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar Bagdad een reëel risico zouden lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c) van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

terug te zenden naar de commissaris-generaal.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf december 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


