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nr. 84 895 van 24 juli 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 12 juli 2012 heeft

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

27 juni 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 20 juli 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 24 juli 2012.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Marie-Claire FRERE en van

attaché L. DECROOS, 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 afkomstig te zijn uit Bagdad, de Iraakse nationaliteit te bezitten en Arabier van origine te

zijn. U zou sinds 2004 tewerk zijn gesteld bij het Iraakse leger waar u deel zou hebben uitgemaakt van

het medische team van firqa 5, liwa 21, fawsj 1 en sinds 2005 zijn toegewezen aan de kazerne

van Sharaban. U zou steeds de rang ‘jundi awwal’ hebben gehad en uw takenpakket zou o.a.

hebben ingehouden dat u de soldaten en officieren moest begeleiden naar hun opdrachten en instaan

voor de verzorging in het geval iemand gewond zou raken bij een aanval. Verder zou u ook hebben

ingestaan voor het onderhoud van de medische ruimte. Sinds 2006 zou u regelmatig op straat zijn
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lastiggevallen door een bende die de controle had over uw wijk en die bestond uit 4 personen, nl. Omar

Saruha, Al Alawi, Haki en Hamid. Zij zouden ook in 2006 en 2008 uw huis zijn binnengevallen, waarbij

zij telkens doelgericht naar u zochten en u hardhandig aanpakten. Op 15 mei 2012, toen u op het werk

was, zouden dezelfde 4 personen een dreigbrief bij u thuis hebben afgegeven en hebben gezegd dat de

brief voor u was bedoeld. Uw moeder zou u telefonisch op de hoogte hebben gebracht van de brief en u

zou haar hebben gevraagd de brief nog niet te lezen tot u zelf verlof had en naar huis kon. Op 22 mei

2012 zou uw oom u hebben opgebeld terwijl u in de kazerne was. Hij zou u gevraagd hebben naar de

El Nahda garage (Bagdad) te komen en toen u hem daar zou hebben ontmoet, zou hij u verteld hebben

dat uw vader was vermoord door diezelfde bende. Hij zou u toen ook geld hebben gegeven om Irak

te verlaten. U zou die dag meteen via Mosul zijn gereisd en naar België zijn vertrokken, waar u

uw asielaanvraag indiende op 5 juni 2012.

U legt geen documenten neer in het kader van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het

administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch de status van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen.

Vooreerst dient in verband met uw verklaringen omtrent de dreigbrief die u zou hebben ontvangen en

de moord op uw vader te worden bemerkt dat uw verklaringen hieromtrent erg oppervlakkig en vaak

erg onwaarschijnlijk zijn.

Zo is het erg bevreemdend dat u niet op de hoogte zou zijn van de inhoud van de dreigbrief die

uw familie op 15 mei 2012 zou hebben ontvangen (gehoorverslag CGVS, p. 22). Uw verklaring hiervoor

dat u uw moeder had gevraagd de brief niet te openen voordat u verlof had en dat u uiteindelijk de kans

niet meer had om die te lezen (gehoorverslag CGVS, p. 22), omdat nooit meer naar huis bent

teruggekeerd (gehoorverslag CGVS), is helemaal niet afdoende. Er kan immers worden aangenomen

dat, aangezien u wist dat de brief was afgeleverd door de bende waarmee u al heel wat problemen had

gekend (gehoorverslag CGVS, p. 22), u had kunnen weten dat dit niet zomaar ‘een brief’ betrof.

Bovendien is het compleet ongeloofwaardig dat uw oom uiteindelijk wel de brief zou hebben gelezen,

toen u al in Syrië verbleef, maar dat u hem nooit zou hebben gevraagd naar de inhoud van de brief

(gehoorverslag CGVS, p. 23). Uw verklaring hiervoor dat u een slechte telefoonverbinding had met uw

oom vanuit Syrië (gehoorverslag CGVS, p. 23) is helemaal niet afdoende. Wanneer u er dan mee wordt

geconfronteerd dat u uw oom ook vanuit België had kunnen contacteren, bent u niet in staat nog een

aannemelijke verklaring te geven voor het feit dat u dit hebt nagelaten (gehoorverslag CGVS, p. 23).

Bovendien verklaart u nog 2 à 3 keer contact te hebben gehad met uw oom sinds uw vertrek

(gehoorverslag CGVS, p. 24). Dat u niet wat meer moeite zou hebben gedaan om te weten te komen

wat de inhoud van deze dreigbrief was – u weet zelfs niet wie de afzender is (gehoorverslag CGVS, p.

23) – stelt de geloofwaardigheid van uw vrees ernstig in vraag. Te meer omdat u verklaart dat deze brief

één van de hoofdreden was voor uw vertrek uit Irak (gehoorverslag CGVS, p. 20)

Verder dient in verband met de dood van uw vader te worden bemerkt dat u uiterst weinig

concrete informatie kan verschaffen omtrent dit incident (gehoorverslag CGVS, p. 23-24). U verklaart dat

de moord opnieuw werd gepleegd door dezelfde 4 personen die u de dreigbrief hadden

gegeven (gehoorverslag CGVS, p. 24). Wanneer u dan echter wordt gevraagd of er getuigen waren van

het incident, wordt u opnieuw erg vaag. Eerst antwoordt u dat u niet weet of er al dan niet getuigen

waren om dan meteen daarna te verklaren dat uw oom het incident had zien gebeuren (gehoorverslag

CGVS, p. 24). Wanneer dan nog eens om verduidelijking wordt gevraagd, beweert u plots toch niet

zeker te weten of uw oom al dan niet getuige was van de moord en verklaart u dat uw oom nooit heeft

bevestigd aan u dat hij het incident had zien gebeuren (gehoorverslag CGVS, p. 24). Ook bij de vraag of

er al dan niet een klacht werd ingediend na de moord blijft u rond de pot draaien. Zo antwoordt u eerst

dat er ‘zeker’ een klacht was ingediend, maar dat het onderzoek van de politie niets had

opgeleverd (gehoorverslag CGVS, p. 24). Wanneer dan wordt doorgevraagd over deze klacht verklaart

u plots dat ‘men zei dat er een klacht was ingediend’ om dan even later uiteindelijk te beweren dat u niet

weet of er al dan niet een klacht was ingediend (gehoorverslag CGVS, p. 24-25).

Aangezien u zelf verklaart dat deze twee incidenten voor u de aanleiding waren om Irak te

verlaten (gehoorverslag CGVS, p. 20), wordt – gezien bovenstaande argumentatie – de

geloofwaardigheid van de kern van uw asielrelaas ernstig aangetast.
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Mocht er alsnog geloof kunnen worden gehecht aan bovenstaande feiten, quod non, dient alsnog

te worden bemerkt dat u nergens aannemelijk hebt kunnen maken waarom u precies zou zijn

geviseerd door deze bende. Meer specifiek hebt u niet kunnen verklaren waarom u, gezien zij u al sinds

2006 regelmatig belaagden, anno 2012 plots een dreigbrief van deze bende zou ontvangen en uw vader

door hen zou worden vermoord. Ook u beweert hier geen antwoord op te kunnen geven en zich dit ook

zelf af te vragen (gehoorverslag CGVS, p. 25). Dit ondermijnt echter nog meer de geloofwaardigheid die

aan de dreigbrief kan worden gehecht, aangezien kan worden aangenomen dat – indien u oprecht

meer duidelijkheid zou willen – u al lang naar de inhoud van de brief zou hebben geïnformeerd.

Wanneer u hiermee wordt geconfronteerd, haalt u aan dat uw problemen waarschijnlijk te

maken hebben met uw werk of het feit dat u als sjiiet in een soennitische wijk woonde (gehoorverslag

CGVS, p. 25).

In verband met uw link naar sektarisch geweld dient evenwel te worden bemerkt dat u zelf

enkele elementen aanhaalt die afbreuk doen aan deze veronderstelling. Zo verklaart u dat deze bende

tot 2 maal toe uw huis zou zijn binnengevallen, maar telkens alleen naar u op zoek gingen en enkel

u mishandelden (gehoorverslag CGVS, p. 21). Indien zij effectief zouden hebben gehandeld

vanuit sektarisch motieven, dan zouden zij immers uw ganse familie hebben aangevallen. Ook het feit

dat u niet weet of enkel de sjiieten of ook de soennieten uit uw wijk door deze bende werden

aangevallen (gehoorverslag CGVS, p.21), wijst erop dat het sektarische motief niet de drijfveer kan zijn

geweest van deze bende.

Wat betreft de link met uw werk bij het Iraakse leger dienen ook enkele kanttekeningen te

worden gemaakt. Zo dient er te worden bemerkt dat uw verklaringen betreffende de functie die u zou

hebben uitgeoefend binnen het Iraakse leger danig vaag en onwaarschijnlijk zijn, dat er ernstige vragen

kunnen worden gesteld bij de job die u beweert te hebben uitgeoefend. Zo is het eerder

ongeloofwaardig dat u, als analfabeet, een job zou hebben uitgeoefend op een medische dienst van een

bepaald bataljon. Ook het feit dat u maar één week opleiding zou hebben gekregen om op deze dienst,

waarvan u zelf verklaart dat die ‘erg gevoelig’ is, te gaan werken, is erg betwijfelbaar (gehoorverslag

CGVS, p. 8, 9 en 15). Wanneer u dan ook meer details worden gevraagd omtrent de soorten medicatie

die jullie gebruikten, blijkt u uitermate weinig te weten hierover. Zo weet u niet welke zalf u moet

gebruiken in geval van brandwonden, kent u enkel Paracetamol als pijnstiller en kent u geen enkel soort

antibioticum (gehoorverslag CGVS, p. 14 en 27). Ook het feit dat u geen enkele naam kent van een

dokter binnen het Iraakse leger (gehoorverslag CGVS, p. 27), trekt uw profiel als soldaat op de

medische dienst ernstig in twijfel. Ook over de inhoud van uw functie bent u helemaal niet duidelijk. Zo

verklaart u aanvankelijk enkel dat de inhoud van uw takenpakket het begeleiden was van soldaten en

officieren tijdens een opdracht om hen dan te verzorgen in geval van ongevallen en dat u dit elke dag

deed (gehoorverslag CGVS, p. 7 en 9 en 10). Even later verklaart u dan weer dat u soms weken niet

mee moest op opdracht (gehoorverslag CGVS, p. 13). Ook uw verklaring ‘heel vaak’ mee te zijn

geweest op opdracht, maar slecht 1 à 2 keer in uw hele carrière iemand te hebben verzorgd

(gehoorverslag CGVS, p. 10 en 13), is uiterst bevreemdend.

Mocht er alsnog geloof kunnen worden gehecht aan de functie die u zou hebben uitgeoefend bij

het Iraakse leger, quod non, dient te worden bemerkt dat u niet hebt kunnen aantonen dat uw werk zou

zijn gelinkt aan de problemen die u zou hebben gekend. U verklaart immers zelf dat u altijd erg

voorzichtig was als u naar uw werk vertrok (uw moeder bracht uw militair uniform apart naar de garage

en u droeg burgerkledij onderweg) (gehoorverslag CGVS, p. 12) en dat slechts 1 andere persoon wist

wat uw job inhield (gehoorverslag CGVS, p. 25-26). Deze persoon zou dit echter in 2008 al hebben

ontdekt en u zou nooit andere problemen hebben gekend omwille van uw werk (gehoorverslag CGVS,

p. 26), waardoor ook dit kan worden uitgesloten als motief voor de aanval van de bende in 2012.

Bovendien dient te worden bemerkt dat u zelf verklaart dat u niet de enige was die door deze

bende werd geviseerd. Deze bende zou immers uw wijk controleren, zou er een aanslag hebben

gepleegd en zouden er ook voortdurend andere mensen intimideren en mishandelen (gehoorverslag

CGVS, P. 20 en 21). Gezien deze informatie kan er veeleer worden uitgegaan van veralgemeend

geweld in uw wijk en niet zozeer van het feit dat ù specifiek zou zijn geviseerd.

Gezien bovenstaande slaagde u er niet in aannemelijk te maken waarom deze bende u na 6 jaar

plots zo ernstig zou bedreigen. Dit haalt de geloofwaardigheid van de dreigementen die u beweert te

hebben ondergaan in mei 2012 nog verder onderuit.
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Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er geen geloof meer kan worden gehecht aan

de problemen die u beweert te hebben gekend in Irak. Hierdoor bent u er niet in geslaagd

het Commissariaat-generaal ervan te overtuigen een oprechte, gegronde vrees te koesteren voor

vervolging en/of een risico op het lijden van ernstige schade bij een eventuele terugkeer naar Irak.

Daarnaast legde u geen enkel document neer dat uw asielrelaas kan ondersteunen. Hierdoor wordt

de geloofwaardigheid van uw werk bij het leger en de dreigementen die u zou hebben ondergaan

nog verder ondermijnd.

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 Bagdad in Centraal-Irak, dient in casu de

veiligheidssituatie in Bagdad te worden beoordeeld.

De veiligheidssituatie in Centraal-Irak en meer bepaald in Bagdad 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 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 sjiitische 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.

Bagdad”, d.d. 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 o.a. in Bagdad 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 de algemene

veiligheidssituatie in Bagdad, subsidiaire bescherming toe te kennen.

Hoewel de veiligheidssituatie in Centraal-Irak en meer bepaald in Bagdad 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 Bagdad

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

aanwezigheid in Bagdad 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 Bagdad 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. Bagdad lijdt wel onder de aanslagen die in regel worden

gericht tegen bepaalde risicogroepen o.a. leger, politie, ambtenaren, christenen, sjiitische 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 Bagdad 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 Bagdad, 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

Bagdad 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.
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Actueel is er voor burgers uit Bagdad aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4,

§2, c van de Vreemdelingenwet.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, is in kopie als bijlage bij

uw administratief dossier gevoegd.

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 artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling (hierna: de

Vluchtelingenconventie) en van de artikelen 48/1, 48/2, 48/3, 48/4 c), 48/5 en 62 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

2.1.1. Artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling

heeft geen directe werking. Artikel 48/3 van de vreemdelingenwet verwijst echter uitdrukkelijk naar dit

artikel en neemt het op in de Belgische rechtsorde. In het kader van de toetsing van dit artikel en de

materiële motiveringsplicht wordt ook artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951

betreffende de status van vluchteling onderzocht.

Het opgeworpen artikel 48/1 van de vreemdelingenwet is niet geschonden is, daar dit artikel niet

bestaat.

Het opgeworpen artikel 48/2 vreemdelingenwet is niet geschonden is, daar dit artikel een loutere

verwijzing bevat naar de artikelen 48/3 en 48/4.

Wat deze aangehaalde schending van 48/5 betreft stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(hierna: de Raad) vast dat verzoeker dit niet nader bepaalt. Krachtens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4°

van de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de

feiten en de middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder ‘middel’

in de zin van deze bepaling moet worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving van de

overtreden rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd

geschonden (RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze

waarop een rechtsregel geschonden is. Derhalve is dit onderdeel van het middel onontvankelijk.

Artikel 52 van de vreemdelingenwet is niet geschonden daar de bestreden beslissing genomen werd op

basis van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet dat de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om

verzoeker de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de

zin van artikel 48/4 te weigeren.

De verzoekende partij klaagt de schending aan van artikel 62 van de vreemdelingenwet.

De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477;

RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr.

163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt

niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in
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zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoert.

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 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).

2.1.2. De Raad wijst erop 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).

2.1.3. Verzoeker legt in bijlage van zijn verzoekschrift een aantal documenten neer en stelt dat deze

documenten de beslissing van het CGVS volledig ontkracht, zodat deze minstens vernietigd dient te

worden opdat het CGVS de nieuwe documenten zou onderzoeken. Het betreft een militaire badge, een

Irakese identiteitskaart, foto’s van verzoeker op zijn werk als militair, de overlijdensakte van zijn vader,

een dreigbrief uitgaande van de Fadl-groepering, een nationaliteitsbewijs en medisch attest met

vaststelling van verschillende littekens.

De Raad stelt vast dat uit de verweernota blijkt dat de commissaris-generaal de voorgelegde

documenten heeft onderzocht en behalve wat het nationaliteits- en identiteitsbewijs betreft de

bewijswaarde ervan betwist.

De overlijdensakte betreft een kopie. Gekopieerde documenten hebben slechts een relatieve

bewijswaarde. Zij zijn immers gemakkelijk via knip en plakwerk te vervalsen. De Raad meent dat dit

document geen bewijswaarde heeft.

Wat de door verzoeker bijgebrachte foto’s en de militaire badge betreft stelt de verwerende partij ter

zitting dat de militaire hoedanigheid van verzoeker niet betwist wordt.

Het medisch attest vermeldt een aantal littekens en verzoeker linkt dit met aanvallen waarvan hij het

voorwerp geweest zou zijn in 2006 en 2008 en met pogingen tot zelfdoding. Wat het medische attest

betreft meent de Raad dat dit geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de verzoekende
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partij haar aandoening opliep is. De arts heeft in casu een aantal littekens vastgesteld en stelt dat

verzoeker gesteld heeft dat hij betrokken was “bij een gevecht in Irak in 2006, waarbij hij aangevallen

werd met een mes en later in 2008 in een ander gevecht ook in Irak.” Het neergelegde attest is geen

bewijs van de aangehaalde feiten.

Wat het beoordelen van de authenticiteit en bewijskracht van neergelegde stukken betreft wijst de Raad

erop dat dit behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad. Om bewijskracht aan een

document te kunnen ontlenen dient dit ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is (RvS, beschikking nr. 7257, 14 juli 2011). 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.

2.2. Daar waar verzoeker wijst op de beperkingen die voor verzoeker kunnen gelden rekening houdend

met de versnelde procedure waarvan zijn asielaanvraag het voorwerp is en verwijst naar het arrest

Bahaddar van het EHRM en een arrest van de Raad, wijst de Raad erop dat het

zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn beslissingen op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden, wat inhoudt dat hij zijn beslissingen moet stoelen op een correcte

feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker op 20 juni 2012 werd gehoord, waarbij hij

de mogelijkheid kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken

neer te leggen. Tijdens het gehoor was hij in het gezelschap van een tolk die het Arabisch machtig is en

heeft hij zich laten bijstaan door een raadsman. De bestreden beslissing is grotendeels gesteund op het

verslag van dit gehoor.

Verzoeker heeft in bijlage van zijn verzoekschrift bijkomende documenten neergelegd en deze

documenten werden onderzocht door de commissaris-generaal zoals blijkt uit de verweernota.

De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en

zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak.

Ter zitting van de Raad heeft verzoeker ook mondeling kunnen antwoorden op de argumentatie van de

commissaris-generaal ontwikkeld in zijn verweernota en bijkomende documenten kunnen neerleggen,

meer bepaald de UNHCR Eligibility Guidelines Iraq van 31 mei 2012, eenafdruk van e-mails van een

maatschappelijk werker en een persartikel van 23 juli 2012 uit De Standaard. Deze documenten worden

in het kader van de rechten van de verdediging mee in het beraad betrokken en de verwerende partij

verklaart ter zitting dat zij hiertegen geen bezwaar heeft. Verzoeker heeft met de bijstand van een tolk

Arabisch de vragen van de voorzitter kunnen beantwoorden en bijkomende verklaringen kunnen

afleggen.

2.3. Verzoeker verwijst naar de UNHCR Eligibility Guidelines Iraq van 31 mei 2012 en stelt dat hij

beantwoordt aan twee risicoprofielen vooropgesteld door UNHCR, meer bepaald omdat hij

tewerkgesteld was in het leger en omdat hij als Sjiiet woont in een wijk met Soennitische meerderheid,

namelijk Al Fadl in Bagdad.

De Raad stelt vast dat de kern van het asielrelaas van verzoeker betrekking heeft op zijn hoedanigheid

van militair en het feit dat hij woont in een gemengde wijk in Bagdad. Om deze redenen zou hij vervolgd

en bedreigd zijn en werd zijn vader vermoord.

Wat betreft de hoedanigheid van militair van verzoeker wijst de bestreden beslissing er terecht op dat hij

zijn medische functie binnen het leger niet aannemelijk maakt. De Raad schaart zich achter dit motief.

Verzoeker overtuigt niet waar hij stelt dat hij een eenvoudig soldaat was, die analfabeet was, die

(gedurende een week) een opleiding EHBO kreeg, en om deze reden in de medische dienst was

toegewezen. Hij zou een assistent eerste hulp geweest zijn, maar niet een volwaardig lid van het

verplegend personeel. De bestreden beslissing wijst erop dat verzoeker weinig of geen kennis heeft van

de gebruikte medicatie, geen enkele naam kent van een dokter, en onduidelijk is met betrekking tot de

concrete inhoud van zijn functie.

De bestreden beslissing wijst er ook op dat verzoeker niet op de hoogte was van de inhoud van de

dreigbrief die zijn familie op 15 mei 2012 zou hebben ontvangen en in verband met de dood van zijn

vader kon hij weinig concrete informatie verschaffen omtrent dit incident. Tijdens het gehoor sprak

verzoeker van een bende van vier personen die de hele wijk zouden overheersen. Hij vermeldt de naam

van deze personen, maar blijft voor het overige zeer vaag over deze bende of groepering, waarvan hij
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geen naam kende, die weliswaar zijn woning binnenvielen, maar alleen hem geslagen zouden hebben

en niet zijn familieleden, die hem vaak (gehoor, p. 16) op straat sloegen, maar waarvan hij de bedoeling

niet kende, maar toch voortdurend door hen zou lastiggevallen zijn sinds 2006 (gehoor, p. 21).

Tijdens het gehoor stelt verzoeker dat de politie niets kan doen tegen deze personen omdat zij zichzelf

niet kunnen beschermen ook al zijn de betrokken bendeleden bekend, maar ter zitting stelt verzoeker

dat een van de leden van de bende reeds ter dood veroordeeld werd en veel mensen van de groepering

ook reeds gearresteerd werden. Terecht stelt de bestreden beslissing dat verzoeker de voortdurende

vervolging door vier bendeleden in zijn woonwijk niet aannemelijk maakt.

Daar waar verzoeker stelt dat hij in een gemengde wijk woonde met een Sjiitische minderheid en dat hij

en zijn familie niet konden verhuizen omdat het huis hun eigendom was en zij dit zouden verliezen terwijl

de commissaris-generaal verzoeker er op gewezen heeft dat zij veel familie hebben in andere wijken

van Bagdad (gehoor, p. 5) overtuigt dit niet. Ter zitting stelt verzoeker dat hij 23 dagen afwezig was en

slechts de erop volgende 7 dagen thuis was, maar ook dit is geen verklaring voor het feit dat hij geen

verhuis overwoog naar familieleden in Bagdad indien hij gedurende die 7 dagen vaak werd mishandeld

en zelfs tweemaal thuis overvallen en verwond werd. Bij gebrek aan aannemelijkheid van het

asielrelaas, maakt verzoeker ook niet aannemelijk dat hij een Sjiiet is afkomstig uit een gemengde wijk

in Bagdad.

Verzoeker maakt ook niet aannemelijk dat zijn hoedanigheid van militair of Sjiiet op zich het bewijs is

van zijn hoedanigheid van vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat hij in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De

UNHCR Eligibility Guidelines Iraq van 31 mei 2012 vermeldt weliswaar Sjiitische burgers als

risicocategorie evenals personen die geassocieerd worden met de Iraakse overheid, maar de Raad

meent dat deze hoedanigheden op zich, bij gebrek aan aannemelijkheid van het asielrelaas,

onvoldoende is als bewijs van zijn hoedanigheid van vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of dat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

§2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Wat de leden van het Irakese leger betreft wijzen bovenvermelde Eligibility Guidelines (p. 15) naar

voormalige strijders daar het met het oog op het handhaven van het burgerlijke en humanitaire karakter

van asiel, asielaanvragen door strijders in beginsel niet in aanmerking zouden genomen mogen worden.

De Raad stelt ook vast dat de vrees van verzoeker, die vrijwillig toegetreden is tot het Iraakse leger op

het ogenblik dat er reeds een binnenlandse conflict plaats had in zijn land van herkomst, inherent is aan

zijn functie als actieve militair en dan ook niet als een gegronde vrees voor vervolging volgens een van

de gronden van het vluchtelingenverdrag kan beschouwd worden.

Als militair valt verzoeker ook niet onder de toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet

waar sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de persoon van burgers als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van.

deze laatste bepaling.

De terechte opmerking van de verzoekende partij dat in het kader van de beoordeling van artikel 48/4,

§2, c van de vreemdelingenwet en rekening houdend met de snel veranderende situatie in Irak

informatie tot 5 januari 2012 onvoldoende recent is, is derhalve niet relevant. De verwerende partij

bevestigt dat zij over recentere informatie beschikt over de veiligheidssituatie in Irak, maar dat dit niet in

het administratief dossier opgenomen werd. Daar verzoeker militair is en derhalve niet onder de

toepassing valt van deze bepaling zijn er ook op dit punt 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. Het krantenartikel van De Standaard wijst op de problematische

situatie in Irak, maar is bij gebrek aan toepasselijkheid van artikel 48, §2, c) ook niet relevant. De

UNHCR Guidelines van 31 mei 2012 bieden daarenboven recente informatie over de situatie in het land

van herkomst van verzoeker.

De door verzoeker neergelegde e-mails tonen slechts aan dat verzoeker zoals reeds gesteld

bijkomende stukken heeft neergelegd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig juli tweeduizend en twaalf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken;

mevr; C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


