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nr. 94 029 van 28 januari 2013

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 3 oktober 2012 heeft

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

30 augustus 2012.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 januari 2013.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. FRERE, die verschijnt voor de verzoekende partij en van

attaché L. VANDERVOORT, 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, die de Iraakse nationaliteit bezit en het soennitisch geloof aanhangt, verklaart afkomstig te zijn van

de wijk ‘al Doura’ in Bagdad in Centraal-Irak. U en uw familie zouden niet politiek actief zijn geweest in

uw land van herkomst. U zou samen met een vennoot een kapsalon hebben uitgebaat in ‘al Doura’. In

2006 zouden u en uw collega als kappers zijn bedreigd door onbekenden. Op een dag in 2006 zou u

van een lunch zijn teruggekeerd naar uw kapsalon. U zou er uw vennoot vermoord hebben

aangetroffen. Sindsdien zou u zich als kapper niet meer veilig hebben gevoeld in Bagdad. U zou tevens

bevreesd zijn geweest het slachtoffer te worden van het sectarisch geweld tussen soennieten en sjiieten

dat Bagdad destijds teisterde. Hierdoor zou u beslist hebben Irak te ontvluchten. Begin 2007 zou u

clandestien per vrachtwagen naar Zweden zijn gereisd. U vroeg er in april 2007 asiel aan. In 2009 werd
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uw asielaanvraag door de Zweedse asielinstanties afgewezen. U zou hierna illegaal Finland zijn

ingereisd waar u op 11 februari 2009 asiel aanvroeg. Op basis van het Dublinverdrag werd u door de

Finse asielinstanties teruggedreven naar Zweden. U zou nog tot 7 februari 2011 in Zweden hebben

gewoond en er nooit enige politieke activiteiten hebben ontplooid. Op 7 februari 2011 zou u vrijwillig met

een ‘Laisser Passer’ aangevraagd door de Zweedse asielinstanties bij de Iraakse Ambassade in

Zweden een vlucht naar Istanbul in Turkije hebben genomen. Vervolgens zou u op 8 februari 2011

vanuit de luchthaven van Istanbul per vliegtuig Bagdad zijn ingereisd. U zou zijn teruggekeerd naar uw

thuisadres in de wijk ‘al Doura’ in Bagdad. Op 1 maart 2011 zou u zich hebben aangesloten bij de

‘Sahwa’ (volksmilitie die ‘al Qaida’ bestrijdt, opgericht door Iraakse wijkbewoners met steun van het

Amerikaans leger) van ‘al Doura’ in Bagdad. Naast veiligheidspatrouilles in uw woonwijk zou u zijn

ingezet aan controleposten in deze regio. Op 5 juni 2011 zou u aan een controlepost in ‘al Doura’ een

man hebben aangehouden op bezit van een bermbom. Hij zou vergezeld zijn geweest van een vrouw.

De Iraakse politie zou deze twee personen hebben overgebracht naar het politiekantoor voor

onderzoek. Sindsdien zou u geen nieuws meer hebben over de situatie van deze man en vrouw. Op 10

juli 2011 zou u een anonieme dreigsms hebben ontvangen op uw mobiele telefoon. U zou zijn

beschuldigd van landverraad en zijn bevolen ‘Sahwa’ te verlaten. U zou klacht hebben neergelegd bij de

politie. Deze zou het mobiel nummer van uw belagers niet hebben kunnen traceren. Op 15 juli 2011 zou

u niet ver van een controlepost in uw wagen zijn beschoten door onbekenden in een wagen. Uw

autoruiten zouden zijn stukgeschoten maar uzelf zou ongedeerd zijn gebleven. De daders zouden zijn

gevlucht zonder enig spoor. U zou opnieuw klacht hebben neergelegd bij de politie. Deze zou een

proces-verbaal hebben opgesteld met uw verklaringen en een schets van het schietincident. Uw klacht

zou verder zijn behandeld door de rechtbank van ‘al Bayaah’ in Bagdad. De rechter zou opdracht

hebben gegeven aan de lokale politie om uw zaak nader te onderzoeken. De lokale politie zou er echter

niet in zijn geslaagd uw belagers op te sporen. Hierdoor zou u zich niet meer veilig hebben gevoeld in

Bagdad en beslist hebben uw land van herkomst een tweede keer te verlaten. Op 25 juli 2011 zou u met

uw Iraaks paspoort legaal Istanbul zijn ingereisd. Vervolgens zou u op 5 augustus 2011 illegaal per

vrachtwagen naar België zijn doorgereisd voor asiel.

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

identiteitskaart, nationaliteitsbewijs, rantsoenkaart, een kopie van het woonattest van uw moeder, een

kopie van een document met gegevens van uw wagen, een kopie van een proces-verbaal van de politie

omtrent uw beschieting door onbekenden, een medisch attest van uw medische screening door het

Iraaks Ministerie van Gezondheid, een kopie van uw ‘Laisser-Passer’ van uw terugreis naar Bagdad, uw

gereserveerde vliegtickets en een bagage incheck ticket.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat Generaal Voor de Vuchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te

worden opgemerkt dat aan u de hoedanigheid van vluchteling niet kan worden toegekend en dit omwille

van de volgende redenen.

Er zijn ernstige twijfels gerezen omtrent de geloofwaardigheid van uw vermeende aanstelling

en engagement bij ‘Sahwa’ na uw terugkeer uit Zweden naar Bagdad op 8 februari 2011. Vooreerst kon

u hiervan geen enkel bewijsstuk voorleggen. Nochtans verklaarde u van ‘Sahwa’ een badge te

hebben ontvangen. Uw uitleg als zou de smokkelaar niet alleen uw Iraaks paspoort maar ook deze

badge in beslag hebben genomen omdat alle Iraakse documenten gevaarlijk kunnen zijn gedurende uw

vluchtreis is weinig overtuigend.

Vervolgens is het zeer merkwaardig dat u die verklaarde nooit enige politieke activiteiten te

hebben ontplooid in Irak, ook niet gedurende uw vier jarig verblijf in Zweden (CGVS, p. 3, p. 6) plots

kortstondig na uw terugkeer (nog geen maand later, namelijk op 1 maart 2011) u bij een gewapende

volksmilitie als ‘Sahwa’ heeft aangesloten. Uw uitleg als zou u zich louter hebben aangesloten om later

uw kansen op een overheidsjob te vergroten (CGVS, p. 7) is weinig geloofwaardig. Immers, uzelf

verklaarde dat er een politiek spanningsveld bestaat tussen ‘Sahwa’ en de Iraakse staat. Zo zouden de

Iraakse autoriteiten weigeren een volwaardig statuut te geven aan leden van ‘Sahwa’ naar analogie met

het statuut van politie-agenten en worden sommige ‘Sahwa’ leden zelfs vervolgd en gearresteerd

(CGVS, p. 11, p. 12).

Dient tevens aangestipt dat uw kennis over de onstaansgeschiedenis en leiding van ‘Sahwa’ in

uw woonwijk ‘al Doura’ in Bagdad ondermaats is. Zo verklaarde u dankzij Sheikh Mustafa Kemal

Hamad, de leider van ‘Sahwa’ in ‘al Doura’ u te hebben kunnen aansluiten bij deze volksmilitie. U zou de
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Sheikh persoonlijk goed kennen omdat hij tot uw stam behoort. Zo zou u naast een informele

stamrelatie ook professioneel met deze man hebben samengewerkt (CGVS, p. 7, p. 10). Echter, blijkt

dat u omtrent de aanstelling van deze Sheikh tot leider van ‘Sahwa’ van ‘al Doura’ geheel onjuiste

informatie heeft opgegeven (CGVS, p. 10). Zo verklaarde u dat de Sheikh voorafgaandelijk aan zijn

benoeming tot ‘Sahwa’-leider van ‘al Doura’ door de Amerikanen nooit verzet zou hebben geboden

tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Bagdad (CGVS, p. 10-11). Uit informatie waarover

het CGVS beschikt en waarvan een kopie in het administratief dossier is toegevoegd blijkt dat de Sheikh

die tot de machtige ‘al Jabouri’-stam behoort wel degelijk eerder een verzetsleider was tegen de

Amerikaanse bezettingsmacht in Bagdad. Later heeft hij een verbond gesloten met de Amerikanen om

voortaan ‘al Qaida’ te bestrijden door de oprichting van ‘Sahwa’ in ‘al Doura’. Vervolgens verklaarde u

dat de Sheikh ‘Sahwa’ zou hebben opgericht nadat twee broers van hem zouden zijn vermoord door

terroristen (CGVS, p. 10). Uit diezelfde informatie blijkt dat niet zijn twee broers maar twee zonen van

zijn broer door terroristen zijn gedood. Verder verklaarde u dat de Sheikh als leider van ‘Sahwa’ geen

eerbetoon zou hebben ontvangen van de voormalige Amerikaanse president George Bush (CGVS, p.

11). Uit diezelfde informatie van het CGVS blijkt dat de Sheikh wel degelijk een medaille heeft

ontvangen van de voormalige Amerikaanse president. Voorts is het weinig geloofwaardig dat ‘Sahwa’

van ‘al Doura’ u zo snel binnen haar rangen heeft opgenomen ter verdediging van uw woonwijk tegen

terroristen dit terwijl u reeds vier jaar deze wijk en zelfs het land heeft verlaten. Ook merkwaardig is dat

u geen enkele (militaire) training heeft gekregen om uw taak als ‘Sahwa’-lid aan controleposten en

bij veiligheidspatrouilles op degelijke wijze te kunnen volbrengen (CGVS, p. 7, p. 8, p. 10). Tevens

dient opgemerkt dat u verklaarde dat de Iraakse autoriteiten een aantal leden van ‘Sahwa’ in Bagdad

hebben gearresteerd maar slaagde u er niet in één enkele naam van deze gearresteerden op te geven

(CGVS, p.11).

Bovenstaande vaststellingen ondergraven volledig de geloofwaardigheid van uw vermeende

aanstelling en engagement bij ‘Sahwa’. Hierdoor kan er evenmin geloof worden gehecht aan uw

daaruit voortvloeiende ingeroepen vervolgingsproblemen met terroristen. Hierdoor rijzen er ernstige

twijfels omtrent de authenticiteit en oorsprong van uw voorgelegde klacht bij de politie omtrent uw

beschieting door terroristen. Bovendien heeft een dergelijk stuk slechts waarde indien ondersteund door

een geloofwaardig relaas wat in casu niet het geval is. Uit uw voorgelegde document met gegevens van

uw wagen kan niet worden afgeleid dat dit voertuig zou zijn beschoten zoals u beweert.

Tot slot dient opgemerkt dat er ook twijfels zijn gerezen omtrent de geloofwaardigheid van uw

terugkeer naar Irak/Bagdad sinds uw vertrek uit Zweden op 7 februari 2011 na de afwijzing van uw

asielaanvraag aldaar. Zo legde u weliswaar wel een ‘Laisser-Passer’ neer aangevraagd door de

Zweedse asielinstanties bij de Iraakse Ambassade in Zweden voor een eenmalige inreis naar Bagdad.

Echter, u legde van dit document slechts een kopie neer en geenszins het origineel waardoor de

bewijswaarde gering is. Vervolgens ontbreken uit dit document 14 pagina’s. U legde slechts de voor en

eindpagina neer, dit terwijl het document in totaal 16 pagina’s omvat. Uw uitleg als zouden de

overige tussenpagina’s leeg zijn geweest en hierdoor zijn ingehouden door een ambtenaar van de

Iraakse luchthavenautoriteiten houdt geen steek. Gevraagd naar het origineel van uw ‘Laisser-

Passer’ verklaarde u dat de ambtenaar van de luchthaven van Bagdad deze zou hebben ingehouden

omdat het document slechts voor een eenmalige inreis is bedoeld. U zou hierdoor enkel een kopie

hebben ontvangen (CGVS, p. 5). Echter, deze uitleg is weinig geloofwaardig. Immers, op het document

staat duidelijk vermeld dat het voorbehouden is voor een enkele inreis waardoor een tweede inreis

quasi onmogelijk wordt gemaakt. Overigens is het zeer merkwaardig dat de ambtenaar u enkel een

kopie heeft overhandigd maar wel afgestempeld met een originele inreisstempel. U kon hieromtrent

geen uitleg geven. Hierdoor kunnen er kanttekeningen worden geplaatst bij de authenticiteit en

oorsprong van deze inreisstempel op de ‘Laisser-Passer’.

Uw voorgelegde gereserveerde en bevestigde vliegtickets van Zweden naar Istanbul en van

Istanbul naar Bagdad en de incheck van uw bagage van Stockholm naar Turkije volstaan ook niet ter

staving van uw feitelijke inreis in Bagdad. Immers, deze tickets tonen enkel de bevestiging van uw

vluchten en incheck van uw bagage aan maar hieruit kan niet worden afgeleid dat u daadwerkelijk deze

vluchten heeft genomen en Bagdad bent binnengereisd.

Uw neergelegde medisch attest van uw medische screening afgeleverd door het Iraaks Ministerie

van Gezondheid op 21 februari 2011 die u na uw terugkeer naar Bagdad zou hebben aangevraagd

is evenmin een afdoend bewijs van uw terugkeer naar Bagdad. Vooreerst betreft het geen

inreisdocument. Vervolgens is het niet door uzelf gehandtekend waardoor niet kan worden afgeleid dat

uzelf eigenhandig en niet een verwant dit attest in Irak heeft aangevraagd.
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U heeft onvoldoende geloofwaardige elementen aangevoerd die wijzen op een persoonsgerichte

en systematische vervolgingsvrees in de zin van de Conventie van Genève. Bijgevolg heeft u

niet aannemelijk kunnen maken een vluchteling in de zin van deze Conventie te zijn.

Uw voorgelegde identiteitskaart, nationaliteitsbewijs en een kopie van het woonattest van uw moeder

en rantsoenkaart bewijzen wel uw identiteit en afkomst uit Bagdad aan, welke hier niet ter discussie

staan, maar ze zijn niet van die aard om bovenstaande appreciatie in gunstige zin te wijzigen.

Tenslotte wenst het CGVS op te merken dat 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 of 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 welbepaalde

groepen (zie bijgevoegde SRB “De actuele veiligheidssituatie in Centraal-Irak- Bagdad” dd. 5 januari

2012 met update van 16 juli 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.

Het UNHCR meldt in haar rapport, “Eligibilty Guidelines for Assessing the International Protection

Needs of Asylum-Seekers from Iraq” van 31 mei 2012, dat de situatie in Irak in 2010 en 2011

stagneerde en dat er 2011 een daling viel waar te nemen van het aantal burgerslachtoffers dat

veroorzaakt wordt door bomaanslagen. Daarentegen stelt het UNHCR een stijging vast van het aantal

doelgerichte aanslagen.

In 2012, vlak na het vertrek van de Amerikaanse troepen - die op 18 december 2011 het

Iraaks grondgebied hebben verlaten -, was er sprake van een stijgend aantal aanslagen. Deze

situatie stabiliseerde vrij snel. In de maanden februari-maart-april-mei 2012 was er geen sprake van

een buitengewone situatie. Het geweld dat plaatsvond was in hoofdzaak gericht tegen welbepaalde

groepen (zie bijgevoegde SRB “De actuele veiligheidssituatie in Centraal-Irak- Bagdad” dd. 5 januari

2012 met update van 16 juli 2012).

Sinds het vertrek van deze Amerikaanse troepen werden in Bagdad enkele zware en

grootschalige 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 doelgericht is, en zich richt 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 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 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.
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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. 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. 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 zijn 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 vreemdelingenwet.

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).

De Raad wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel op 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).
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2.1.1. Verzoeker legt kopieën neer van zijn internationaal paspoort en van zijn werkbadge. Verzoeker

stelt dat de originelen van deze documenten werden afgenomen bij zijn vertrek uit Irak, maar hij had

thuis kopieën liggen, en hij legt deze documenten neer.

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

er op 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 14 juli 2011, beschikking nr. 7257).

Daarenboven hebben gekopieerde documenten slechts een relatieve bewijswaarde. Zij zijn immers

gemakkelijk via knip- en plakwerk te vervalsen. De kopie van de werkbadge heeft geen bewijswaarde.

2.1.2. Daar waar verzoeker stelt dat hij wanhopig op zoek was naar werk en omwille van zijn

persoonlijke kennis met de leider van de Sahwa-militie en omdat zijn familie een goede reputatie

genoot, kon toetreden tot de militie en bij gebrek aan groot persoonlijk engagement niet op de vragen

tijdens het gehoor kon antwoorden, meent de Raad dat hij de motieven van de bestreden beslissing niet

weerlegt. Terecht stelt verweerder dat lid worden van een gewapende volksmilitie een weloverwogen en

ingrijpende beslissing is, gelet op de mogelijke risico’s, en niet zomaar een jobkeuze om werk te

hebben. Weliswaar is het mogelijk dat verzoeker omwille van zijn jarenlange afwezigheid niet op de

hoogte is van de geschiedenis van de militie in zijn wijk, maar de bestreden beslissing wijst er terecht op

dat het weinig aannemelijk is dat de ‘Sahwa’ van ‘al Doura’ verzoeker zo snel binnen haar rangen heeft

opgenomen ter verdediging van zijn woonwijk tegen terroristen terwijl verzoeker reeds vier jaar deze

wijk en zelfs het land heeft verlaten. Het betreft de kern van het asielrelaas van verzoeker.

2.1.3. De al dan niet terugkeer van verzoeker naar Irak is een overtollig motief.

2.1.4. In zijn verzoekschrift vermeldt verzoeker dat er in juni 2012 een arrestatiebevel tegen hem werd

uitgevaardigd en dat de autoriteiten tweemaal bij hem thuis zijn binnengevallen, de eerste keer in juni

2012 en de tweede keer half augustus 2012.

Terecht stelt de verwerende partij: “Vooreerst vraagt verzoeker zich af waarom verweerder deze feiten,

die dateren van juni en half augustus 2012, niet eerder heeft gemeld aan het Commissariaat-generaal

zodat de commissaris-generaal ze had kunnen onderzoeken en beoordelen in de bestreden beslissing,

dd. 30 augustus 2012. Bovendien merkt verweerder op dat verzoekende partij deze feiten enkel

vermeldt maar ze op geen enkele wijze aannemelijk maakt. Gelet op de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van verzoekers beweerde engagement en activiteiten voor voornoemde

volksmilitie, kan ook aan deze feiten geen enkel geloof gehecht worden.”

De Raad stelt vast dat verzoeker de bovenvermelde beweringen niet staaft of nader toelicht.

Redelijkerwijze kan verwacht worden dat hij zou kunnen toelichten door wie en waarom er een

aanhoudingsbevel uitgevaardigd zou zijn. De verklaringen van verzoeker overtuigen niet.

2.2. De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst 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 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 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

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.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig januari tweeduizend dertien

door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS G. de MOFFARTS


