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nr. 77125 van 13 maart 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 29 februari 2012 heeft

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

15 februari 2012.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 8 maart 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 maart 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN GAAL en van attaché E.

MAES , die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Irakese nationaliteit te bezitten, een soenniet van Arabische origine te zijn en afkomstig

te zijn uit Bagdad (Centraal-Irak). Van september 2006 tot maart 2007 zou u bij het ‘National Center

for Social and Economic Research’ (NISER) gewerkt hebben als interviewer. U zou peilingen

hebben afgenomen bij bepaalde correspondenten over verschillende onderwerpen zoals

terrorisme, veiligheidsgevoel, standpunten ten opzichte van politieke partijen etc. Eind maart-begin april

2007 zouden onbekenden u hebben opgebeld. Zij zouden van u hebben geëist dat u uw werk zou
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stopzetten, zoniet zou u worden vermoord. Na april 2007 zou u nog een tijdje hebben gewerkt als

‘inputter’ waarbij u de gegevens die via de peilingen werden verzameld invoerde in het statistiek

programma ‘SPSS’. Toen u vernam dat uw collega ‘Bassem’ werd gedood, medio 2007, besloot u uw

werk stop te zetten. U zou hierna nog een vijftal maanden bij uw grootvader hebben verbleven alvorens

u over genoeg middelen beschikte om Irak te verlaten. In november 2007 zou u een eerste maal Irak

hebben verlaten waarop u naar Nederland trok. In Nederland diende u op 13 december 2007 een

asielaanvraag in. Deze aanvraag werd ingewilligd, u kreeg een D-status (geldig voor vijf jaar) maar uw

statuut werd op 16 april 2010 ingetrokken. Op 15 september 2011 zou u naar Irak zijn teruggekeerd.

U zou zijn teruggegaan naar uw huis in ‘Hay Saddam’ te Bagdad. U zag dat uw wijk was omringd

door betonnen muren. Aan de controlepost zou u niet zijn tegengehouden daar de soldaten in

discussie waren met enkele vrachtwagenchauffeurs en zij geen acht op u hadden geslagen. Eenmaal in

de wijk zou u zich voorzichtig terug buiten hebben gewaagd. Begin oktober 2011 zouden onbekenden

het woord ‘terrorist’ op uw huis hebben geklad. U zou hiervan melding hebben gemaakt bij de politie,

maar zij zouden u hebben uitgelachen en hebben gezegd dat dit uw verdiende loon als ‘collaborateur’

was. U zou daarop uit voorzorg bij uw buurman zijn ondergedoken. U zou er één dag hebben verbleven

toen u de volgende nacht schoten hoorde bij uw woning. Onbekenden zouden uw huis zijn

binnengevallen op zoek naar u en zouden hierbij aanzienlijke schade hebben aangericht. U besloot

daarop uw wijk te verlaten. Uw moeder zou vervolgens contact hebben opgenomen met ‘Umm Nadine’

die u, als ambtenaar bij de gemeente, uit de wijk zou kunnen loodsen. Zij zou hiervoor 1.000 dollar

hebben gevraagd. Toen u evenwel de controlepost passeerde, zouden zij uw identiteitskaart hebben

gevraagd waarop zij u lieten uitstappen. Na een halfuur in de controlepost te hebben doorgebracht zou

u zijn aangemaand om in een auto te stappen waar nog drie personen zaten. U zou dit hebben

geweigerd, waarop zij u begonnen te slaan. Zij zouden u vervolgens hebben vastgebonden met tape en

u in de auto hebben gezet. Na een tijdje zouden deze onbekenden de auto plots hebben gestopt en u

eruit hebben gegooid. Omstaanders 1 zouden u zo hebben aangetroffen en de politie hebben opgebeld.

De politie zou u hierna naar het ziekenhuis hebben gebracht. U zou uw tante hebben opgebeld die u

hielp om het ziekenhuis te verlaten. Zij zou u vervolgens hebben ondergebracht bij een vriendin van

haar. U zou er een maand hebben verbleven terwijl alle nodige documenten in gereedheid werden

gebracht voor een nieuwe vlucht uit Irak. Op 9 november zou u Irak hebben verlaten. In Turkije nam u

een vlucht naar België waar u in Zaventem op 20 december 2011 asiel aanvroeg.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: uw nationaliteitsbewijs,

uw identiteitskaart, uw diploma, een kopie van uw huwelijksakte, een kopie van een aanbevelingsbrief,

een kopie van een peiling, vier foto’s van peilingen, zes foto’s van u en 22 foto’s van vernieling in een

huis.

B. Motivering

Er dient, na uw gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS)

te worden opgemerkt dat u noch aannemelijk hebt gemaakt uw land van herkomst te hebben verlaten

uit een gegronde vrees voor vervolging zoals begrepen onder de conventie van Genève, noch

aannemelijk hebt gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals begrepen

onder de definitie van subsidiaire bescherming. U brengt immers onvoldoende aannemelijke elementen

aan die uw bewering ondersteunen te worden geviseerd door onbekenden.

U stelt te worden geviseerd omwille van uw functie bij de organisatie ‘NISER’. Onbekenden zouden

in 2007 van u hebben geëist dat u uw werk voor deze organisatie zou stopzetten, zoniet zou u

worden vermoord (CGVS, pg.12). Toch zou u na ontvangst van een dreigtelefoon uw werk hebben

voortgezet, zonder dat u zelf nog persoonlijk werd aangesproken (CGVS, pg.12). Deze dreigtelefoon

was voor u aldus onvoldoende verontrustend om uw werk op te geven. Het is pas toen enkele maanden

later een collega van u werd gedood dat u besloot om uw werk stop te zetten (CGVS, p. 12).

Door uw werk stop te zetten, zou u ook de eis van deze onbekenden hebben ingewilligd waardoor

de vraag zich opdringt waarom u dan nog geviseerd zou worden door diezelfde personen.

Daarenboven zou u hierna nog vijf maanden in Irak zijn gebleven (CGVS, pg.13). Niet alleen doet

dit vragen rijzen bij de ernst van uw vrees, maar bovendien zou uw familie in de vijf maanden dat u nog

in Irak verbleef slechts één maal lastig zijn gevallen door onbekenden. De ramen van het ouderlijk

huis zouden in september/oktober 2007 kapot zijn geslagen (CGVS, pg.13). Uit dit enkele feit kan

echter moeilijk worden afgeleid dat u nog steeds door diezelfde personen wordt geviseerd. Meer nog,

indien zij u effectief viseerden, zouden zij zich wellicht wat meer moeite hebben getroost om

daadwerkelijk naar uw persoon op zoek te gaan. U verbleef in die periode bij een vriend. Bovendien is

er geen enkele reden om aan te nemen dat deze geweldpleging met ù te maken had dan wel vanuit

andere motieven heeft plaatsgevonden. U haalde zelf het sektarisch geweld als bijkomend element aan

toen u in Nederland asiel vroeg (CGVS, pg.4). Het kapot slaan van de ramen van uw ouderlijk huis kan

evenzeer binnen deze context zijn gebeurd.
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Dat u niet bovenaan de lijst stond van meest gezochte personen door deze onbekenden wordt

bevestigt door het volgende. In de periode november 2007-september 2011, d. i. een tijdsspanne van

bijna vier jaar, kunt u slechts één element aanhalen dat zich zou hebben voorgedaan en verband kan

houden met uw vlucht uit Irak. In 2010 zouden onbekenden driemaal naar u en uw broer hebben

geïnformeerd bij uw buren (CGVS, pg.13). Niet alleen maakt dit dat deze onbekenden op een totaal van

vier jaar bijzonder weinig interesse in u zouden hebben getoond; maar bovendien kan bezwaarlijk

worden gesteld dat dit een indicatie vormt van het feit dat u nog steeds werd geviseerd. Het is namelijk

niet ondenkbaar dat personen die gedurende hun hele leven in dezelfde buurt vertoefden (CGVS, pg.3)

en die er hun familiekring hebben en ook hun vriendenkring en werkkring hebben opgebouwd op een

bepaald moment worden gemist. Er kan dan ook enige twijfel worden geuit bij uw verklaring te worden

gezocht en vervolgd omwille van uw functie bij de organisatie ‘NISER’.

Dient in de kantlijn nog te worden opgemerkt dat u zelf verklaart dat u uw werk bij ‘NISER’ en de

daaruit voortvloeiende problemen nooit hebt aangehaald als vluchtmotief toen u in 2007 asiel vroeg

in Nederland (CGVS, pg.4). U geeft aan dat andere asielzoekers er bij u op hadden aangedrongen om

u enkel te beroepen op de onveilige situatie in Irak zodat u meteen een D-status zou bekomen

(CGVS, pg.4). U zou daarom enkel een situatie hebben aangehaald die getuigde van het sektarisch

geweld waarvan u het slachtoffer was geworden (CGVS, pg.4). Bevreemdend is echter waarom u dan

niet uw functie hebt aangehaald. Dit zou een verzwarend element in uw relaas betekenen die uw

individuele vrees kon belichten en die eventueel kon leiden tot het bekomen van het statuut van

vluchteling. Uw broer zou in Zweden eveneens zijn functie hebben aangewend als vluchtaanleiding en

hij werd volgens uw verklaringen hiervoor erkend. Uw uitleg kan aldus niet overtuigen. Bijgevolg dienen

er toch ook 2 enkele vraagtekens te worden geplaatst bij de oprechtheid van dit vluchtmotief. Temeer u

stelt dat uw werk bij ‘NISER’ na uw terugkeer naar Irak opnieuw voor problemen zou hebben gezorgd.

Daarnaast legt u enkel oppervlakkige verklaringen af met betrekking tot uw functie bij ‘NISER’ . U

weet niet hoe de organisatie is ontstaan of wanneer zij precies is ontstaan (CGVS, pg.9), u weet niet wie

aan het hoofd staat van deze organisatie (CGVS, pg.9). U heeft slechts een vermoeden in wiens

opdracht de organisatie werkte of aan wie zij de resultaten van de peilingen verkochten (CGVS, pg.10).

U weet niet wie verantwoordelijk was voor het opstellen van de vragenlijsten (CGVS, pg.10) en weet niet

hoe of door wie de analyse van de bekomen gegevens gebeurde (CGVS, pg.12). U weet niet hoe de

organisatie de respondenten selecteerde (CGVS, pg.16), hetgeen opmerkelijk is daar het niet om

alledaagse onderwerpen ging (CGVS, pg.10) en de respondenten door hun medewerking aan deze

peilingen misschien wel sommige groeperingen of personen voor het hoofd konden stoten.

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat precies omwille van de gevoelige onderwerpen die aan

bod kwamen - zoal s vragen naar politieke partijen of naar de rol van de Amerikanen -, het

verbazingwekkend is dat u zich niet beter heeft geïnformeerd over het hoe en waarom van deze

organisatie. U kunt vervolgens slechts twee afdelingen noemen binnen het ‘NISER’, namelijk de afdeling

van de ‘interviewers’ en de afdeling van de ‘inputters’ (CGVS, pg.10). U kunt echter geen algemeen

beeld schetsen van de organisatie of de hiërarchie binnen de organisatie (CGVS, pg.10). U kunt zelfs

niet met zekerheid stellen of uw werkplaats eveneens de hoofdzetel van de organisatie was (CGVS,

pg.10). Nochtans vraagt de aard van de organisatie om meerdere afdelingen dan slechts interviewers

en “inputters”. Een onderzoekscentrum vraagt eveneens om opstellers van de vragenlijsten, verwerking

van de vragenlijsten, verbanden onderzoeken, analyses maken, resultaten in begrijpbare taal

herschrijven etc. Dat u hiervan niets kunt weergeven is opmerkelijk te noemen. U stelt dat de organisatie

enkel een ‘huis’ betrof en dat het niet is omdat men grote namen heeft, dat daaruit voortvloeit dat het per

se om een grote organisatie dient te gaan (CGVS, pg.12). Dient echter te worden opgemerkt dat u werd

gevraagd naar de verschillende afdelingen binnen de organisatie en niet naar de grootte van de

organisatie (CGVS, pg.12). Bovendien impliceert de omschrijving van de werkzaamheden van de

organisatie in uw aanbevelingsbrief en uw eerdere beschrijving van de organisatie dat het om meer ging

dan een louter ‘huisje’ waarin documenten werden verspreid en verzameld en in de computer werden

ingevoerd. U sprak immers zelf van een groot huis omsingeld door beton (CGVS, pg.9), duizenden

exemplaren van peilingen (CGVS, pg.10), grote zaal waar pc’s werden geïnstalleerd (CGVS, pg.10),

bewaking (CGVS, pg.10). De aanbevelingsbrief spreekt van 20 nationale studies, 100.000

correspondenten over 18 provincies (zie administratief dossier CGVS). Er kan bijgevolg worden

verwacht dat u meer over deze organisatie kunt weergeven dan slechts twee afdelingen met de naam

van de verantwoordelijke van deze afdelingen (CGVS, pg.10). Uw verklaringen komen in dit verband

dan ook niet doorleefd noch overtuigend over. Er rijzen dan ook twijfels omtrent uw verklaring dat uw

werk bij ‘NISER’ de oorzaak zou zijn van de problemen die u noopten tot twee maal Irak toe te verlaten.

Bovendien legt u slechts één aanbevelingsbrief voor die uw werkzaamheden voor deze organisatie

zou moeten staven (CGVS, pg.11). U geeft aan dat u zal trachten andere bewijzen te verzamelen die

uw werkzaamheden voor deze organisatie kunnen aantonen. Dient echter te worden opgemerkt dat u

reeds eerder een asielprocedure in Europa doorliep en dus bewust zou moeten zijn van het belang
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van bewijsstukken. Na uw terugkeer naar Irak had u deze stukken kunnen verzamelen. Voordat u

een tweede keer Irak verliet leefde u nog een maand ondergedoken, terwijl men uw vlucht voorbereidde

en u het nodige had kunnen doen deze stukken in tussentijd te verzamelen (CGVS, pg.8, 9).

Daarnaast is het niet duidelijk waarom uw broer contact diende op te nemen met Dr. Haider voor

uw aanbevelingsbrief en dat die werd verstuurd uit Zweden (CGVS, pg.6). U bevond zich toch evengoed

in de mogelijkheid om contact op te nemen met uw voormalige werkgever en zodoende

meer bewijsstukken te verzamelen over uw werkzaamheden voor deze organisatie. Uw zeer

oppervlakkige beschrijvingen over de organisatie en uw enig bewijsstuk dat bovendien nog een kopie

betreft (CGVS, pg.5), doen vermoeden dat u wel enigszins op de hoogte bent van wat deze organisatie

doet, maar uw beperkte kennis kan niet volstaan om uw engagement binnen deze organisatie

aannemelijk te maken.

Naast het gegeven dat u onvoldoende aannemelijk kunt maken zelf voor de organisatie ‘NISER’

te hebben gewerkt en er dan ook twijfels rijzen bij de aard van uw eigenlijke vluchtaanleiding in 2007,

dient ook te worden opgemerkt dat uw verdere verklaringen aangaande de gebeurtenissen bij uw

terugkeer naar Bagdad in 2011 weinig plausibel zijn.

Zo werd eerder reeds opgemerkt dat men u in 2007, toen u uw functie nog vervulde, slechts één

maal telefonisch heeft bedreigd (CGVS, pg.12), u daarna nog een tijdje uw werk heeft verder gezet

(CGVS, pg.12) zonder enig gevolg en u daarenboven nog vijf maanden in Irak verbleef waarin uw

familie slechts één keer werd lastig gevallen door onbekenden en waarvan kan worden betwijfeld of dit

gegeven wel verband hield met uw functie (CGVS, pg.12). Gedurende de vier daaropvolgende jaren

zouden onbekenden enkel in 2010 naar u hebben gevraagd, hetgeen op zich niet onopmerkelijk is daar

u3 geruime tijd uit het zicht was verdwenen en mensen nu éénmaal nieuwsgierig zijn. De

vervolgingsfeiten die zich zouden hebben voorgedaan bij uw terugkeer, blijken dan ook totaal buiten

proportie te zijn met wat zich in de periode daarvoor heeft afgespeeld. Er kan immers worden verwacht

dat de ergste vervolgingsfeiten zich zouden voordien tijdens of meteen na het vervullen van uw functie.

Dat men zich geen enkele moeite zou hebben getroost om u toen te pakken te krijgen, maar vier jaar na

datum opeens de ‘grove middelen’ zou inzetten, terwijl u sinds jaren niet meer voor deze organisatie

werkzaam was, is weinig aannemelijk en valt moeilijk te verklaren.

Het weinig plausibel karakter van uw verklaringen over de gebeurtenissen die zich zouden

hebben afgespeeld bij uw terugkeer naar uw wijk, wordt versterkt door het gegeven dat er zich na uw

vertrek uit Irak opnieuw niets meer heeft afgespeeld (CGVS, pg.15). Uw familie woont nog steeds thuis

maar er zou niets meer zijn gebeurd (CGVS, pg.15). Mochten deze onbekenden u effectief viseren

omwille van uw vermeende collaboratie, kan worden verwacht dat zij zich toch enige moeite zouden

getroosten om uw schuilplaats te weten te komen, uw familie zouden interpelleren of andere middelen

aanwenden gezien u na vier jaar volgens uw beweringen nog steeds een doelwit was.

Bovenstaande elementen maken dat u niet voldoende aannemelijk hebt kunnen maken dat u, zowel

in het verleden als actueel, wordt geviseerd door onbekenden omwille van uw vermeende functie bij

de organisatie ‘NISER’. De vluchtelingenstatus kan u dan ook niet worden toegekend.

De documenten die u ter staving van uw asielrelaas voorlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet

in positieve zin ombuigen. Uw nationaliteitsbewijs, identiteitskaart, uw diploma en een kopie van

uw huwelijksakte bevatten uw identiteitsgegevens en tonen uw afkomst aan, elementen die door het

CGVS niet in twijfel worden getrokken. De foto’s die u nam van uzelf en van de vernieling van een huis

tonen u in het ziekenhuis en tonen de vernieling in een huis, maar geven geen verdere informatie

betreffende de omstandigheden en plaats waarin zij zijn genomen en zijn evenmin een bewijs van de

problemen die u zou hebben gekend. Uit deze foto’s kan niet worden afgeleid dat u het slachtoffer werd

van doelgericht geweld dan wel dat u gewond geraakte in totaal andere omstandigheden. Dient

bovendien te worden aangestipt dat u deze foto’s zou hebben genomen zodat u later klacht kon

indienen bij de politie (CGVS, pg.8), hetgeen u overigens nooit hebt gedaan (CGVS, pg.15). U verdacht

er zelfs de politie van dat zij medeplichtig waren aan de feiten die u zouden zijn overkomen (CGVS,

pg.14-15). De vraag dient dan ook te worden gesteld waarom u zich dan zo uitgebreid heeft laten

fotograferen. De kopie van de aanbevelingsbrief, de kopie van een peiling en vier foto’s van peilingen

hebben slechts waarde wanneer ze ondersteund worden door overtuigende verklaringen in verband met

uw beweerde functie, wat in casu niet het geval is.

Naast de beoordeling van uw asielaanvraag in het licht van de criteria van de

Vluchtelingenconventie, dient te worden onderzocht of u een risico in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet loopt en u op die basis in aanmerking komt voor de subsidiaire

beschermingsstatus. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Baghdad in Centraal-

Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in Baghdad te worden beoordeeld.

De veiligheidssituatie in Centraal-Irak en meer bepaald in Baghdad wordt continu opgevolgd.

Uit grondige en uitgebreide research en op basis van een analyse van de beschikbare en

geraadpleegde bronnen en literatuur door CEDOCA blijkt enerzijds dat de veiligheidssituatie de voorbije
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jaren merkelijk verbeterd is en anderzijds dat het voorkomend geweld in regel eerder gericht wordt

tegen bepaalde groepen. Bij zware bomaanslagen werden vooral de Amerikaanse (tot einde 2011) en

de Iraakse veiligheidstroepen en overheid geviseerd. Ook de sjiietische pelgrims en religieuze

minderheden werden slachtoffer van doelgerichte aanslagen. Het doelgericht geweld tegen bepaalde

individuen richtte zich op hogere profielen nl. politieke leiders, overheidsambtenaren van hoge rang,

rechters en leiders van de Iraakse veiligheidsdiensten (zie bijgevoegde SRB “De actuele

veiligheidssituatie in Centraal-Irak - Baghdad” dd. 5 januari 2012).

De algemene veiligheidssituatie in Irak is verbeterd en de daling van het aantal burgerslachtoffers,

een trend die zich vooral heel duidelijk vanaf mei 2008 aftekende, bleef doorgaan in 2009 en in 2010.

In 2011 stagneerde de situatie.

De laatste Amerikaanse troepen hebben op 18 december 2011 het Iraaks grondgebied verlaten.

Sinds het vertrek van deze Amerikaanse troepen werden oa. in Baghdad enkele zware aanslagen

gepleegd. Deze aanslagen volgen in regel hetzelfde patroon als voorheen en zijn in regel ook eerder

gericht van aard. Bij uitzondering werden enkele recente aanslagen ook willekeurig op burgers gepleegd

doch dit doet geenszins afbreuk aan de actuele vaststelling dat het geweld in regel gericht wordt tegen

bepaalde specifieke groepen en individuen. Actueel zijn er dan ook geen redenen om enkel en alleen

omwille van 4 de algemene veiligheidssituatie in Baghdad subsidiaire bescherming toe te kennen.

Hoewel de veiligheidssituatie in Centraal-Irak en meer bepaald in Baghdad nog steeds problematisch

is, is er actueel geen sprake meer van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het

willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in Irak en meer bepaald in Baghdad

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

aanwezigheid in Baghdad aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld in

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

Uit de analyse van de veiligheidssituatie in Baghdad blijkt dat er zware aanslagen worden

gepleegd doch dit is geen situatie van “open combat”. De veiligheidssituatie is reeds enkele jaren

verbeterd en er is een afname van het geweld in de stad. Baghdad lijdt wel onder de aanslagen die in

regel worden gericht tegen bepaalde risicogroepen oa. leger, politie, ambtenaren, christenen, sjiietische

pelgrims en leden van de Sahwa. Er wordt echter actueel geen melding gemaakt van hevige en

voortdurende of onderbroken gevechten tussen opstandelingen enerzijds en de overheidstroepen

anderzijds. Het geweld in Baghdad is niet aanhoudend en de impact ervan op het leven van de gewone

Iraakse burger is eerder beperkt.

Uit een analyse van het asielbeleid van andere Europese landen (Duitsland, het Verenigd

Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Nederland) blijkt overigens dat ze actueel geen beschermingsstatus

meer toekennen op basis van de algemene veiligheidssituatie in Irak en dat ze de asielaanvragen

op individuele basis beoordelen.

U bracht zelf geen elementen aan die een ander licht werpen op bovenvermelde evaluatie van

de veiligheidssituatie in de stad Baghdad, vanwaar u verklaart afkomstig te zijn.

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

vermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers uit Baghdad actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden

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

kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers uit Baghdad aldus geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

Bovendien voert u zelf geen elementen aan die zouden wijzen op een individueel risico in de zin van art.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van het artikel 48 van de

vreemdelingenwet. Hij citeert de tekst van de artikelen 48/2 en 48/3 van de vreemdelingenwet. In een

tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de motiveringsplicht.

Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële

motiveringsplicht wordt aangevoerd. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke

motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de
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beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) wijst er op dat de bewijslast inzake de

gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de asielzoeker zelf rust. 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 (RvS 16

februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères

à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

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

het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het

voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men

overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868;

UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is

evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over

bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

De kern van het asielrelaas van verzoeker en van zijn verzoekschrift betreft zijn tewerkstelling bij de

organisatie NISER (NationalCenter for Social & Economic Researches) en de problemen die hieruit

voortgevloeid zouden zijn. Verzoeker stelt dat uit de aaneenschakeling van de in het verzoekschrift

beschreven feiten blijkt dat verzoeker wel degelijk persoonlijk geviseerd werd en dit vanaf zijn functie bij

NISER.

De bestreden beslissing stelt: “Dient in de kantlijn nog te worden opgemerkt dat u zelf verklaart dat u uw

werk bij ‘NISER’ en de daaruit voortvloeiende problemen nooit hebt aangehaald als vluchtmotief toen u

in 2007 asiel vroeg in Nederland (CGVS, pg.4). U geeft aan dat andere asielzoekers er bij u op hadden

aangedrongen om u enkel te beroepen op de onveilige situatie in Irak zodat u meteen een D-status zou

bekomen (CGVS, pg.4). U zou daarom enkel een situatie hebben aangehaald die getuigde van het

sektarisch geweld waarvan u het slachtoffer was geworden (CGVS, pg.4). Bevreemdend is echter

waarom u dan niet uw functie hebt aangehaald. Dit zou een verzwarend element in uw relaas betekenen

die uw individuele vrees kon belichten en die eventueel kon leiden tot het bekomen van het statuut van

vluchteling. Uw broer zou in Zweden eveneens zijn functie hebben aangewend als vluchtaanleiding en

hij werd volgens uw verklaringen hiervoor erkend. Uw uitleg kan aldus niet overtuigen. Bijgevolg dienen

er toch ook 2 enkele vraagtekens te worden geplaatst bij de oprechtheid van dit vluchtmotief. Temeer u

stelt dat uw werk bij ‘NISER’ na uw terugkeer naar Irak opnieuw voor problemen zou hebben gezorgd.

Daarnaast legt u enkel oppervlakkige verklaringen af met betrekking tot uw functie bij ‘NISER’ . U

weet niet hoe de organisatie is ontstaan of wanneer zij precies is ontstaan (CGVS, pg.9), u weet niet wie

aan het hoofd staat van deze organisatie (CGVS, pg.9). U heeft slechts een vermoeden in wiens

opdracht de organisatie werkte of aan wie zij de resultaten van de peilingen verkochten (CGVS, pg.10).

U weet niet wie verantwoordelijk was voor het opstellen van de vragenlijsten (CGVS, pg.10) en weet niet

hoe of door wie de analyse van de bekomen gegevens gebeurde (CGVS, pg.12). U weet niet hoe de

organisatie de respondenten selecteerde (CGVS, pg.16), hetgeen opmerkelijk is daar het niet om

alledaagse onderwerpen ging (CGVS, pg.10) en de respondenten door hun medewerking aan deze

peilingen misschien wel sommige groeperingen of personen voor het hoofd konden stoten.
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Daarenboven dient te worden opgemerkt dat precies omwille van de gevoelige onderwerpen die aan

bod kwamen - zoal s vragen naar politieke partijen of naar de rol van de Amerikanen -, het

verbazingwekkend is dat u zich niet beter heeft geïnformeerd over het hoe en waarom van deze

organisatie. U kunt vervolgens slechts twee afdelingen noemen binnen het ‘NISER’, namelijk de afdeling

van de ‘interviewers’ en de afdeling van de ‘inputters’ (CGVS, pg.10). U kunt echter geen algemeen

beeld schetsen van de organisatie of de hiërarchie binnen de organisatie (CGVS, pg.10). U kunt zelfs

niet met zekerheid stellen of uw werkplaats eveneens de hoofdzetel van de organisatie was (CGVS,

pg.10). Nochtans vraagt de aard van de organisatie om meerdere afdelingen dan slechts interviewers

en “inputters”. Een onderzoekscentrum vraagt eveneens om opstellers van de vragenlijsten, verwerking

van de vragenlijsten, verbanden onderzoeken, analyses maken, resultaten in begrijpbare taal

herschrijven etc. Dat u hiervan niets kunt weergeven is opmerkelijk te noemen. U stelt dat de organisatie

enkel een ‘huis’ betrof en dat het niet is omdat men grote namen heeft, dat daaruit voortvloeit dat het per

se om een grote organisatie dient te gaan (CGVS, pg.12). Dient echter te worden opgemerkt dat u werd

gevraagd naar de verschillende afdelingen binnen de organisatie en niet naar de grootte van de

organisatie (CGVS, pg.12). Bovendien impliceert de omschrijving van de werkzaamheden van de

organisatie in uw aanbevelingsbrief en uw eerdere beschrijving van de organisatie dat het om meer ging

dan een louter ‘huisje’ waarin documenten werden verspreid en verzameld en in de computer werden

ingevoerd. U sprak immers zelf van een groot huis omsingeld door beton (CGVS, pg.9), duizenden

exemplaren van peilingen (CGVS, pg.10), grote zaal waar pc’s werden geïnstalleerd (CGVS, pg.10),

bewaking (CGVS, pg.10). De aanbevelingsbrief spreekt van 20 nationale studies, 100.000

correspondenten over 18 provincies (zie administratief dossier CGVS). Er kan bijgevolg worden

verwacht dat u meer over deze organisatie kunt weergeven dan slechts twee afdelingen met de naam

van de verantwoordelijke van deze afdelingen (CGVS, pg.10). Uw verklaringen komen in dit verband

dan ook niet doorleefd noch overtuigend over. Er rijzen dan ook twijfels omtrent uw verklaring dat uw

werk bij ‘NISER’ de oorzaak zou zijn van de problemen die u noopten tot twee maal Irak toe te verlaten.

Bovendien legt u slechts één aanbevelingsbrief voor die uw werkzaamheden voor deze organisatie

zou moeten staven (CGVS, pg.11). U geeft aan dat u zal trachten andere bewijzen te verzamelen die

uw werkzaamheden voor deze organisatie kunnen aantonen. Dient echter te worden opgemerkt dat u

reeds eerder een asielprocedure in Europa doorliep en dus bewust zou moeten zijn van het belang

van bewijsstukken. Na uw terugkeer naar Irak had u deze stukken kunnen verzamelen. Voordat u

een tweede keer Irak verliet leefde u nog een maand ondergedoken, terwijl men uw vlucht voorbereidde

en u het nodige had kunnen doen deze stukken in tussentijd te verzamelen (CGVS, pg.8, 9).

Daarnaast is het niet duidelijk waarom uw broer contact diende op te nemen met Dr. Haider voor

uw aanbevelingsbrief en dat die werd verstuurd uit Zweden (CGVS, pg.6). U bevond zich toch evengoed

in de mogelijkheid om contact op te nemen met uw voormalige werkgever en zodoende

meer bewijsstukken te verzamelen over uw werkzaamheden voor deze organisatie. Uw zeer

oppervlakkige beschrijvingen over de organisatie en uw enig bewijsstuk dat bovendien nog een kopie

betreft (CGVS, pg.5), doen vermoeden dat u wel enigszins op de hoogte bent van wat deze organisatie

doet, maar uw beperkte kennis kan niet volstaan om uw engagement binnen deze organisatie

aannemelijk te maken.”

Verzoeker stelt dat het niet abnormaal is dat een medewerker niet de volledige structuur van een

organisatie kent of de manager van zijn directe overste of hoeveel kantoren er zijn. Omwille van de

gevoeligheid van de behandeld materie werd er een grote discretie aan de dag gelegd en durfde in die

periode niemand dergelijke vragen te stellen uit vrees zijn baan te verliezen.

De bewijsstukken werden door de broer van verzoeker gevraagd omdat hij via zijn broer dit werk

bekwam. Verzoeker heeft originelen van de bewijsstukken twee dagen nat het interview aan het CGVS

bezorgd.

De Raad meent dat de verklaringen van verzoeker niet overtuigen. Terecht stelt de bestreden beslissing

dat verzoeker enkel oppervlakkige verklaringen afgelegd heeft met betrekking tot zijn functie bij ‘NISER’.

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, meer bepaald het gehoor van verzoeker.

De bewering dat omwille van de gevoeligheid van de behandeld materie er een grote discretie aan de

dag gelegd werd is moeilijk verzoenbaar met de door verzoeker aangehaalde activiteiten namelijk het

interviewen van duizenden personen op diverse plaatsen in Irak over deze gevoelige materies zoals

terrorisme en het vertrouwen in leger, politie en de Iraakse regering. In de aanbevelingsbrief is sprake

van 100.000 correspondenten, de deelname van verzoeker aan 20 nationale studies en verzoeker

spreekt van het persoonlijk verdelen en ophalen van duizenden vraagformulieren (gehoor, p. 10).

Wat de aanbevelingsbrief en documenten van NISER betreft wijst de Raad er op dat het beoordelen van

de authenticiteit en bewijskracht van neergelegde stukken behoort tot de soevereine

appreciatiebevoegdheid van de Raad. Om bewijskracht aan een document te kunnen ontlenen dient dit
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ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen hetgeen in casu niet

het geval is (RvS, beschikking nr. 7257, 14 juli 2011).

Dit geldt ook voor de voorgelegde foto’s. De bestreden beslissing stelt in dit verband: “De foto’s die u

nam van uzelf en van de vernieling van een huis tonen u in het ziekenhuis en tonen de vernieling in een

huis, maar geven geen verdere informatie betreffende de omstandigheden en plaats waarin zij zijn

genomen en zijn evenmin een bewijs van de problemen die u zou hebben gekend. Uit deze foto’s kan

niet worden afgeleid dat u het slachtoffer werd van doelgericht geweld dan wel dat u gewond geraakte in

totaal andere omstandigheden. Dient bovendien te worden aangestipt dat u deze foto’s zou hebben

genomen zodat u later klacht kon indienen bij de politie (CGVS, pg.8), hetgeen u overigens nooit hebt

gedaan (CGVS, pg.15). U verdacht er zelfs de politie van dat zij medeplichtig waren aan de feiten die u

zouden zijn overkomen (CGVS, pg.14-15).”

De Raad schaart zich achter dit motief.

Bij gebrek aan het bewijs van zijn tewerkstelling bij NISER bewijst verzoeker ook de er uit

voortvloeiende die hij aangehaald heeft niet.

Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vrees voor vervolging in overeenstemming met de

criteria van het vluchtelingenverdrag waardoor hij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

2.2. In een derde middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

Verzoeker stelt dat de huidige veiligheidssituatie in Irak en meer bepaald in Bagdad erbarmelijk is en er

sprake is van willekeurig geweld. Verzoeker verwijst naar een website.

Wat betreft verwijzing naar een website die verzoeker vermeldt in zijn verzoekschrift wijst de Raad erop

dat de inhoud van het antwoorddocument van de commissaris-generaal gesteund is op talrijke bronnen.

De loutere verwijzing naar een website zonder neerlegging van de relevante documenten bij het

verzoekschrift is geen weerlegging van het door verwerende partij neergelegde onderzoek van

CEDOCA en het besluit van de commissaris-generaal. Bij gebrek aan neerlegging van deze

documenten door verzoekende partij kan de Raad er geen rekening mee houden.

Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in zijn land van herkomst

sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van

de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 verrechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien maart tweeduizend en twaalf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

mevr. S. QUINTENS toegevoegd griffier .

De griffier, De voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

S. QUINTENS G. de MOFFARTS


