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nr. 94 530 van 3 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 28 september 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 23 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

13 december 2012.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DECROOCK loco advocaat S.

MICHOLT en van attaché S. BOTTU, 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 sjiietisch geloof aanhangt, verklaart afkomstig te zijn van

de wijk ‘al Ridou’ in Nasseriyah in Zuid-Irak. U en uw familie zouden niet politiek actief zijn geweest in

uw land van herkomst. Sinds 26 juni 2008 zou u in Bagdad voor het Iraaks leger hebben gewerkt .

Uw laatste promotie zou ‘Naib Arif’ (Sergeant) zijn geweest. Naast uw militaire taken zou u deel

hebben uitgemaakt van de voetbalclub van het leger. U zou verder deel hebben uitgemaakt van

een antiterrorisme-eenheid. Sinds 2009 zou u in de provincie Bagdad met uw militaire eenheid
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in samenwerking met het Amerikaans leger huisinvallen hebben uitgevoerd op zoek naar terroristen

en verboden wapens. Ook zou u op controleposten zijn ingezet. Naar aanleiding van deze huisinvallen

zou u in totaal met uw eenheid ongeveer zeven belangrijke kopstukken van de militaire vleugel van

de radicale sjiietische militie ‘al Mehdi’ hebben opgepakt en overgedragen aan uw ‘Liwa’ (Brigade). In

2010 zou u twee à drie keren voor de rechtbank van ‘al Karkh’ in Bagdad hebben moeten getuigen

omtrent uw arrestatie van twee van deze kopstukken. Ze zouden aanwezig zijn geweest in het bijzijn

van hun ouders en advocaten. Uw getuigenissen zouden nooit aanleiding hebben gegeven tot

vervolgingsproblemen met ‘al Mehdi’ . Uzelf verklaarde sinds uw tewerkstelling voor het Iraaks leger in

Bagdad nooit persoonlijk te zijn bedreigd. Wel zou uw hoofdkwartier in Bagdad doelwit zijn geweest van

een raketaanval en een beschieting door onbekende gewapende mannen. Uw militaire eenheid

zou onderweg soms ook zijn geconfronteerd met bermbommen. U verklaarde ook in uw

woonregio Nasseriyah geen moeilijkheden te hebben ondervonden met gewapende groeperingen

vanwege uw werkzaamheden voor het Iraaks leger. Wel zou u zijn benaderd door militanten van ‘al

Mehdi’ en ondervraagd over uw werk voor het Iraaks leger. U zou ook zijn gevraagd tot de militie te

treden. De militie zou u verder met rust hebben gelaten nadat u geweigerd zou hebben u bij hen aan te

sluiten. Op 2 augustus 2011 zou u opnieuw met uw eenheid vier kopstukken van de militaire vleugel van

‘al Mehdi’ aan een controlepost hebben aangehouden. Eén van de vier mannen zou u herkend hebben

als mede-inwoner van Nasseriyah en van uw vroegere voetbalclub in Nasseriyah. Hij zou u

gevraagd hebben hen toegang te verschaffen tot uw controlepost zonder enige controle. U zou

geweigerd hebben en uw eenheid de opdracht hebben gegeven tot controle van de wagen. Er zouden

verboden wapens en munitie zijn gevonden. De vier zouden zich geïdentificeerd hebben als lijfwachten

van Baha al Ahraji, parlementslid en lid van de sjiietische partij ‘al Sadr’ waartoe de militie ‘al Mehdi’

behoort. Ze zouden zijn gearresteerd voor verboden wapenbezit en zijn overgedragen aan uw

hoofdkwartier en uw ‘Liwa’. Na ondervraging zouden ze hebben bekend lid te zijn van ‘al Mehdi’ en

aanslagen te hebben willen plegen in Bagdad. Later zou u van uw militaire verantwoordelijke vernomen

hebben dat u zou worden gedagvaard door de rechtbank van ‘al Karkh’ om te getuigen in deze zaak. Uw

militaire verantwoordelijke en vier van uw collega’s zouden ook worden gedagvaard. Tot op heden zou u

geen dagvaardingsdatum van de rechtbank hebben ontvangen en zou u niet weten of de vier

gearresteerden al dan niet voor een rechtbank zijn verschenen. Op 18 augustus 2011 zou u verlof

hebben aangevraagd en naar huis zijn gekeerd in Nasseriyah. Op 20 augustus 2011 zou u op de markt

van Haboubia in Nasseriyah zijn aangesproken door twee onbekende mannen met de vraag met hen

mee te gaan. U zou hebben aangevoeld dat de twee behoorden tot dezelfde groep als de vier

kopstukken die u aan uw controlepost zou hebben gearresteerd en die u zou hebben herkend. U zou

erin zijn geslaagd aan uw belagers te ontsnappen en naar het huis van uw zus in Nasseriyah zijn

gevlucht. U zou er uw vader hebben opgebeld. Deze zou u hebben aangeraden niet naar huis te keren

en bij uw zus te blijven. Diezelfde dag zouden onbekende mannen uw ouderlijk huis zijn binnengevallen

op zoek naar u. Ze zouden zich niet hebben geïdentificeerd en uw ouders hebben geslagen. Uw vader

zou zijn meegenomen naar een onbekende plaats. De volgende dag zou hij zijn vrijgelaten. U zou

zijn beschuldigd van landverraad en samenwerking met de Amerikanen tegen ‘al Mehdi’ . Uw vader zou

zijn gewaarschuwd u niet toe te staan te getuigen op de rechtbank. Uw belagers zouden geen

enkele informatie hebben vrijgegeven over de inhoud, plaats en datum van het rechtsproces van

hun gearresteerde kopstukken. Na een dag verblijf bij uw zus zou u Nasseriyah hebben verlaten. U zou

zijn ingetrokken bij uw tante in Basra voor acht dagen. Gedurende die periode zouden

onbekende gemaskerde mannen uw ouderlijk huis weer zijn binnengevallen op zoek naar u. U zou zich

niet meer veilig hebben gevoeld in Irak en hierdoor beslist hebben Irak te verlaten. Op 17 september

2011 zou u legaal met uw Iraaks paspoort een vlucht naar Turkije hebben genomen. Vervolgens zou u

met een vervalst Tsjechisch paspoort naar België zijn doorgereisd voor asiel.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat Generaal Voor de Vluchtelingen 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.

Vooreerst dient opgemerkt dat er twijfels zijn gerezen omtrent de geloofwaardigheid van uw

vermeende tewerkstelling voor het Iraaks leger, meer bepaald binnen een antiterrorisme-eenheid zoals

u beweert.

Allereerst legde u omtrent uw voorgelegde militaire documenten incoherente verklaringen af

waardoor twijfels rijzen over de authenticiteit en oorsprong van deze documenten. Zo verklaarde u na

uw aanstelling bij het leger in juni 2008 als eerste militair legitimatiebewijs uw groene badge afgeleverd
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door het Iraaks Ministerie van Defensie op 1 augustus 2009 en voor 1 jaar geldig te hebben

ontvangen. Eerder zou u enkel tijdelijke attesten hebben ontvangen met vermelding van de opname en

regeling van uw verlof. Deze eerste ontvangen badge vermeldt uw promotie tot ‘Eerste Soldaat’ of ‘Jundi

al Awal’ (CGVS, p. 3). U verklaarde later uw voorgelegde witte badge te hebben ontvangen eveneens

afgeleverd door het Iraaks Ministerie van Defensie. Echter, blijkt dat deze witte badge die u na uw

groene badge zou hebben ontvangen uw promotie tot ‘Eerste Soldaat’ niet vermeldt maar enkel uw

beginrang als ‘soldaat’ of ‘Jundi’ (CGVS, p. 3). Hiermee geconfronteerd gaf u de uitleg dat een

commissie van het Ministerie van Defensie uw foto’s zou hebben genomen en uw identiteitsgegevens

genoteerd maar dat de pasjes veel te laat zouden zijn afgeleverd (CGVS, p. 3-4). Deze uitleg volstaat

niet ter verklaring dat uw allereerste badge die u heeft ontvangen, namelijk de groene uw promotie wel

vermeldt en dat de recentere witte badge dit niet vermeldt.

U geeft duidelijk aan dat de witte badge recenter is dan de groene badge die u als eerste zou

hebben ontvangen (CGVS, p. 3-4). Echter, uit deze groene militaire kaart blijkt dat deze op 10 februari

2011 is afgeleverd geldig tot 10 februari 2012 dit terwijl op uw witte badge 26 oktober 2009 als

afgiftedatum staat (CGVS, p. 3-4). Uw uitleg als zou u niet weten hoe dit allemaal komt maar van collega

militairen te hebben vernomen dat alle pasjes bij de verantwoordelijke van uw Divisie zouden hebben

gelegen (CGVS,p. 3) is geheel niet overtuigend.

Tevens opmerkelijk is de vaststelling dat op de Engelstalige ommekant van uw groene badge die

zou zijn afgeleverd door het Ministerie van Defensie opvallende spellingsfouten staan, namelijk

‘Ministeray of Defese’ i.p.v. ‘Ministry of Defense’. Verder valt op dat uw meest recente afgeleverde

militair document, namelijk uw groene militaire kaart afgeleverd op 10 februari 2011 slechts een

ordinaire geplastificeerde kaart betreft met onduidelijk afgedrukte stempels. Het is weinig realistisch dat

het Iraaks Ministerie van Defensie dergelijke foutieve en gebrekkige militaire documenten zou afleveren

aan haar recruten ingezet in een uitermate gevoelige branche als terrorismebestrijding. Immers, hiertoe

brengt zij de veiligheid van de staat in gevaar door het risico te verhogen op fraude van deze militaire

documenten door infiltranten van gewapende groeperingen binnen haar antiterreureenheden.

Ter staving van uw tewerkstelling bij het Iraaks leger legde u ook nog foto’s neer in militaire outfit

met andere Iraakse soldaten. Echter, hieruit kan niet worden afgeleid waar en onder welke

omstandigheden deze foto’s zijn genomen. Evenzeer geldt dit voor uw neergelegde foto’s van uzelf in

voetbaltenue samen met Iraakse voetbalspelers en een aantal Iraakse soldaten. Uw voorgelegde CD’s

van een voetbaltornooi waaraan u deelneemt in aanwezigheid van Amerikaanse militairen als

toeschouwer (CGVS, p. 4) zeggen evenmin iets over uw vermeende tewerkstelling voor het Iraaks leger

en meer in het bijzonder binnen een antiterreureenheid. U legde ook attesten neer van uw

verschillende overplaatsingen binnen uw militaire structuur gedurende uw militaire loopbaan (CGVS, p.

4). Echter, ook deze documenten volstaan niet als afdoend bewijsmateriaal. Immers, het betreffen allen

kopies en geenszins originelen waardoor de bewijswaarde gering is.

Bovendien hebben dergelijke stukken slechts waarde indien ondersteund door een geloofwaardig

relaas welke in uw geval niet is gebleken.

Zo verklaarde u sinds 2009 met uw eenheid samen met het Amerikaans leger huizen te

hebben binnengevallen en verdachten van terrorisme te hebben gearresteerd (CGVS, p. 4-5). De

Amerikaanse legerbasis ‘Diesel’ waarmee u nauw zou hebben samengewerkt zou tot 2011 naast het

gebouw van uw ‘Liwa’ hebben gelegen. Uzelf zou toegang hebben gekregen tot ‘Diesel’ en met de

Amerikaanse soldaten hebben gesport en gegeten (CGVS, p. 5). Echter, desondanks bleek u niet in

staat de benaming op te geven van de divisie van het Amerikaans leger in ‘Diesel’. Evenmin kon u de

naam vermelden van de Amerikaanse militaire verantwoordelijke van ‘Diesel’ (CGVS, p. 5). Het is

zeer merkwaardig dat u die verklaarde minstens twee jaar lang in 2009 en 2010 ongeveer tien

huisinvallen te hebben uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Amerikanen (CGVS, p. 4-5) geen

enkele informatie wist op te geven over de identiteit en militaire structuur van de Amerikaanse legerbasis

vlakbij het gebouw van uw ‘Liwa’.

Voorts dient opgemerkt dat u omtrent deze vermeende huisinvallen op zoek naar verdachten

van terrorisme en omtrent hun arrestatie weinig geloofwaardige verklaringen heeft afgelegd. Zo

verklaarde u in totaal ongeveer dertig personen te hebben opgepakt die behoren tot terroristische

groeperingen als ‘al Qaida’, de militie ‘al Mehdi’ en ‘Hasaib ahl al Haq’ (CGVS, p. 5). Uw eenheid zou bij

deze invallen meerdere keren zware munitie en wapens als raketten en artillerie in de doorzochte huizen

hebben gevonden. Desondanks zouden de terroristen deze wapens nooit tegen uw eenheid en de
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Amerikaanse soldaten hebben ingezet in hun verzet tegen jullie offensief en hun arrestatie. Zo zouden

er nooit militaire confrontaties hebben plaatsgevonden tussen de terroristen en uw eenheid tezamen met

het Amerikaans leger. Er zou geen sprake zijn geweest van enig bloedvergieten en de terroristen

zouden zich gewillig hebben overgegeven aan de Amerikanen en uw eenheid (CGVS, p. 5, p. 6). Deze

door u opgegeven schets van de strijd tegen het terrorisme in Irak en het verzet van opstandelingen

tegen de aanwezigheid van Coalitietroepen oogt bijzonder onwaarschijnlijk en naïef.

Ook omtrent uw vermeende arrestaties van kopstukken van ‘al Mehdi’ rijzen er ernstige bedenkingen.

Zo verklaarde u sinds 2009 in totaal ongeveer zeven belangrijke kopstukken van de militie ‘al Mehdi’ met

uw eenheid te hebben gearresteerd. Deze personen zouden hoge posities hebben bekleed binnen

de militaire vleugel van ‘al Mehdi’. Uzelf zou in 2010 naar aanleiding van deze arrestaties twee of drie

keren voor de rechtbank hebben getuigd in het bijzijn van de beklaagden en hun families. Desondanks

zouden deze arrestaties en uw getuigenissen nooit aanleiding hebben gegeven tot enige

vervolgingsproblemen met leden van ‘al Mehdi’ (CGVS, p. 6, p. 9). Zeer merkwaardig is de vaststelling

dat ‘al Mehdi’ u plots in augustus 2011 wel in het vizier zou hebben genomen vanwege een arrestatie

die u in augustus 2011 had laten uitvoeren van even belangrijke kopstukken binnen de militaire vleugel

van de militie (CGVS, p. 9).Temeer omdat u verklaarde bij deze laatste arrestaties nooit feitelijk te

hebben moeten getuigen voor de rechtbank. U zou slechts op de hoogte zijn gesteld door uw militaire

verantwoordelijke dat u een dagvaarding zou ontvangen maar u heeft nooit enige oproepingsdatum

ontvangen. Overigens is het bevreemdend dat u niet eens wist te vertellen of deze laatste kopstukken

van ‘al Mehdi’ die u zou hebben gearresteerd al dan niet voor de rechtbank zijn verschenen. Het is

weinig geloofwaardig dat u tot op heden geen enkele informatie heeft ontvangen omtrent hun

rechtsproces (CGVS, p. 9-11). Evenzeer is het weinig aannemelijk dat leden van ‘al Mehdi’ sinds 20

augustus 2011 meerdere keren uw ouderlijk huis zouden hebben bestormd om u te bedreigen niet te

getuigen, dit zonder enige informatie of details te geven wanneer, waar en onder welke omstandigheden

het rechtsproces van hun gearresteerde kopstukken zou plaatsvinden (CGVS, p. 8- 11). Bovendien kon

u van deze vermeende arrestaties en uw oproeping door de rechtbank geen enkel begin van bewijs

voorleggen.

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 en nationaliteitsbewijs bewijzen weliswaar wel uw identiteit en

afkomst uit Nasseriyah in Zuid-Irak, welke hier niet ter discussie staan, maar zijn niet van die aard

om bovenstaande appreciatie in gunstige zin te wijzigen.

Tot slot 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 u op die basis in aanmerking komt voor de

subsidiaire beschermingsstatus.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit de provincie Nasseriyah in Zuid-Irak, dient

in casu de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst te worden beoordeeld.

UNHCR adviseerde reeds in april 2009 om voor Irakezen uit Zuid-Irak een beoordeling van het risico

op individuele basis te maken en riep niet op tot het bieden van een complementaire vorm van

bescherming op basis van herkomst uit Zuid-Irak (zie “UNHCR Eligibility Guidelines for assessing the

international protection needs of Iraqi asylum-seekers “ van april 2009, p. 18-21 en Note on the

Continued Applicability of the April 2009 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International

Protection Needs of Iraqi Asylum-Seekers van juli 2010 ). Intussen werden geen nieuwe richtlijnen

vrijgegeven door UNHCR.

Uit een analyse van het asielbeleid van andere Europese landen blijkt dat ze actueel

geen beschermingsstatus meer toekennen op basis van de algemene veiligheidssituatie in de

zuidelijke provincies van Irak en dat ze de asielaanvragen op individuele basis beoordelen.

Sinds maart 2010 kent het CGVS geen subsidiaire beschermingsstatus meer toe aan Iraakse burgers

uit Zuid-Irak omdat ze er geen reëel risico op ernstige schade meer lopen in de zin van art. 48/4, §2, c

van de Vreemdelingenwet.
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De veiligheidssituatie in Irak werd verder opgevolgd door CEDOCA (researchdienst van het CGVS).

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

geraadpleegde bronnen en literatuur door CEDOCA blijkt dat de veiligheidssituatie in vergelijking met

2010 relatief stabiel en ongewijzigd is gebleven in Zuid-Irak (zie bijgevoegde SRB “De actuele

veiligheidssituatie in Zuid-Irak” dd. 30 november 2011).

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.

In het zuiden zijn er in 2011 weinig noemenswaardige aanslagen gepleegd. Milities blijven in het

zuiden kleinschalige aanslagen plegen die hoofdzakelijk gericht zijn op de overblijvende

Amerikaanse aanwezigheid en tegen de Iraakse veiligheidsdiensten. Sporadisch werden er een aantal

belangrijke aanslagen gepleegd zoals de aanslagen op sjiietische pelgrims in Kerbala en Najaf.

U komt uit de provincie Thiqar in Zuid-Irak waar de algemene veiligheidssituatie actueel relatief kalm

en stabiel is. Het aantal incidenten waarbij burgers het slachtoffer worden van geweld is laag in

deze provincie. De incidenten die zich voordoen hebben hoofdzakelijk de Amerikaanse aanwezigheid

tot doelwit. Slechts heel sporadisch vallen hierbij enkele burgerslachtoffers. De enige meldingen van

onrust in de provincie voor 2011 zijn meldingen van sociale onrust waarbij burgers manifesteren. Verder

hebben zich geen noemenswaardige incidenten voorgedaan in de provincie Thiqar.

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 Thiqar in Zuid-Irak 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 Nasseriyah 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 48/3 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht.

De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij uitgaat van verkeerde veronderstellingen en

tekortgeschoten is in zijn onderzoeksplicht.

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
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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 Raad stelt vast dat de bestreden beslissing de tewerkstelling van verzoeker binnen een

antiterrorisme eenheid bij het Iraakse leger niet aannemelijk acht en dat dit de kern van het asielrelaas

van verzoeker betreft.

De motivering moet als geheel worden gelezen en niet als samenstelling van componenten die elk op

zich een beslissing kunnen dragen. Het is immers het geheel van de vastgestelde tegenstrijdigheden en

onwetendheden op grond waarvan de commissaris-generaal oordeelde dat de geloofwaardigheid van

het asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9 december 2005, nr. 138.319).

2.1.1. De verzoekende partij betwist dat de voorgelegde militaire documenten geen bewijswaarde

zouden hebben.

Waar verzoeker stelt dat de commissaris-generaal tekortschoot in zijn onderzoeksplicht door geen

contact op te nemen met het Ministerie van Defensie in Irak, merkt verweerder terecht op dat er bij de

commissaris-generaal slechts sprake is van een onderzoeksplicht wanneer de asielzoeker voldaan heeft

aan de op hem rustende medewerkingsplicht en er op dat moment nog onvoldoende informatie

beschikbaar is om te kunnen komen tot de beslissing die krachtens artikel 57/6 van de

vreemdelingenwet tot zijn bevoegdheid behoort. Aangezien op grond van het geheel van de

vaststellingen rechtsgeldig kon worden besloten dat het relaas van verzoeker niet aannemelijk is, is dit

in casu niet het geval.

Waar verzoeker aanhaalt dat hij de verschillende badges heeft ontvangen zoals hij heeft verklaard, dat

de witte badge veel te laat werd afgeleverd waardoor hij reeds gepromoveerd was tot ‘eerste soldaat’,

terwijl er nog ‘gewone soldaat’ opstond, merkt verweerder terecht op dat verzoeker zich beperkt tot het

louter herhalen van eerder afgelegde verklaringen, wat niet van aard is om een ander licht te werpen op

de vaststellingen van de bestreden beslissing.

Waar verzoeker stelt dat, niettegenstaande de uitgiftedatum van de lichtgroene badge recenter is dan

deze van de witte badge, hij zijn witte badge eerder van het Ministerie heeft mogen ontvangen dan zijn

lichtgroene, merkt verweerder terecht op dat deze bewering in tegenspraak is met zijn eerdere

verklaringen tijdens zijn gehoor voor de commissaris-generaal. Op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen verklaarde verzoeker immers expliciet dat hij eerst zijn groene badge

heeft ontvangen die van eerdere datum zou zijn dan zijn witte badge, wat niet beantwoordt aan de

realiteit. Het feit dat verzoeker nu in zijn verzoekschrift zonder meer het tegenovergestelde beweert, kan

dan ook niet volstaan om de in de bestreden beslissing vastgestelde incoherenties met betrekking tot de

neergelegde badges te weerleggen.

Aangaande de opvallende spellingsfouten op de groene badge en aangaande het bijzonder eenvoudige

karakter van deze badge stelt de verzoekende partij weliswaar dat dergelijke spellingsfouten veelvuldig

voorkomen, maar weerlegt het motief over het eenvoudige en niet beveiligd karakter van de militaire

kaart niet. De Raad schaart zich achter dit laatste motief.

2.1.2. Wat de overige documenten betreft stelt de verzoekende partij dat de verwerende partij er ten

onrechte geen rekening mee hield en tekortschoot in zijn onderzoeksplicht.
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Hieruit blijkt dat de verzoekende partij het oneens is met het relevante motief van de bestreden

beslissing maar het is geen weerlegging ervan. De Raad schaart zich achter dit motief. De

onderzoeksplicht van de verwerende partij werd hierboven reeds behandeld.

2.1.3. Waar verzoeker aanhaalt dat het voor hem niet zo belangrijk was om te weten tot welke divisie de

Amerikanen van de legerbasis Diesel behoren, dat hij daar niet bij stil heeft gestaan gezien de

aanwezigheid van de Amerikanen zo normaal was, meent verweerder terecht dat verzoeker geenszins

weet te overtuigen in zijn uitleg. Verweerder stelt, in navolging van de bestreden beslissing, dat er

redelijkerwijze kan verwacht worden dat verzoeker, die in 2009 en 2010, met zijn eenheid heeft

samengewerkt met de Amerikanen van de legerbasis Diesel om verdachten van terrorisme te

arresteren, de naam van de divisie van het Amerikaanse leger die op deze basis gelegerd is kan

noemen, te meer deze legerbasis naast het gebouw van verzoekers ‘liwa’ gelegen was en hij er toegang

tot had. Evenmin is het geloofwaardig, indien zijn asielrelaas op de waarheid berust, dat verzoeker niet

de naam kan weergeven van de Amerikaanse militaire verantwoordelijke van de legerbasis Diesel.

Geheugenproblemen vormen hier geen afdoende verschoningsgrond. Verzoeker heeft immers tijdens

zijn gehoor nergens melding gemaakt van dergelijke problemen. Noch legt hij enig begin van bewijs

neer dat geheugenproblemen hem zouden verhinderen volwaardige verklaringen af te leggen.

2.1.4. Waar verzoeker stelt tijdens zijn gehoor te hebben aangehaald dat er verschillende problemen zijn

geweest tijdens de huisinvallen, zoals het sneuvelen van een collega, bedreigingen en aanvallen op hun

hoofdkwartier, merkt verweerder terecht op dat uit de verklaringen van verzoeker blijkt dat deze feiten

geen betrekking hebben op incidenten die zich hebben afgespeeld tijdens de huisinvallen bij vermeende

verdachten van terrorisme. Dienaangaande heeft verzoeker immers tijdens zijn gehoor gesteld dat er

nooit confrontaties hebben plaatsgevonden tussen de terroristen en de militairen en dat de terroristen

zich nooit gewapenderhand verzet hebben tegen verzoekers eenheid en de Amerikaanse militairen, wat

gezien de Iraakse context, bijzonder onwaarschijnlijk is, zoals de bestreden beslissing terecht stelt.

Waar verzoeker nu in zijn verzoekschrift stelt dat er soms wel sprake was van schietincidenten merkt

verweerder op dat deze post-factum bewering - om tegemoet te komen aan de vaststellingen van de

bestreden beslissing - in tegenspraak is met wat verzoeker eerder heeft gesteld.

2.1.5. Waar verzoeker stelt dat hij in augustus 2011 naar aanleiding van de arrestatie van een

terreurverdachte wél werd bedreigd door ‘al Mehdi’ omdat hij één van de arrestanten persoonlijke

kende, meent verweerder terecht dat verzoeker geenszins overtuigt. Het feit dat hij nu een arrestant

persoonlijke kende is geen overtuigende uitleg waarom verzoeker in het verleden wel met rust werd

gelaten. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt immers dat hij sedert 2009 betrokken was bij de

arrestatie van ongeveer zeven belangrijke kopstukken van ‘al Mehdi’ en dat hij in 2010 naar aanleiding

van arrestaties twee of drie keren voor de rechtbank heeft getuigd in het bijzijn van beklaagden en

familie, zonder enige problemen met ‘al Mehdi’ te hebben gekend. Bijgevolg is het heel opmerkelijk dat

‘al Mehdi’ verzoeker in augustus 2011 wel zou viseren, louter en alleen omdat hij één van de arrestanten

kende.

2.1.6. Wanneer er geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas, is er geen

reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld

door artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève.

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

vreemdelingenwet en van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die

anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming en van de

materiële motiveringsplicht.

Verzoeker voert aan dat de subsidiaire beschermingsstatus dient beoordeeld te worden op basis van de

recente feitelijke gegevens in het land van herkomst, terwijl de door verwerende partij gehanteerde

informatie niet altijd even recent is. Immers, de richtlijnen van het UNHCR dateren van april 2009 en juli

2010. De informatie die in deze documenten wordt opgenomen kan, gelet op het woelige en onstabiele

karakter van de veiligheidssituatie in geheel Irak, niet meer als actueel beschouwd worden en kan dus

bijgevolg niet in overweging worden genomen bij de beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus.

Bovendien is verwerende partij blind voor de werkelijkheid. Irak valt immers niet zo categoriek op te

splitsen in veilige en niet veilige regio’s. De realiteit toont aan dat in alle provincies van Irak het geweld

sluimert en terroristische aanslagen om de hoek loeren. Gedurende het jaar 2011 zijn er immers wel

degelijk terroristische aanslagen gebeurd in de zuidelijke provincies, waarbij burgerslachtoffers zijn
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gevallen. Verzoeker vervolgt dat objectief gezien de situatie in Nasseryah niet op positieve wijze

veranderd is, meer nog, het lijkt er op dat de situatie in Nasseryah op heden onstabieler is dan enkele

maanden geleden.

Er is dan ook geen enkele reden om een asielzoeker afkomstig van Nasseryah op heden anders te

behandelen dan een aantal maanden geleden en om aan deze personen minder bescherming te

bieden. Gelet op het feit dat het verschil in behandeling niet gerechtvaardigd is, is volgens verzoeker het

gelijkheidsbeginsel geschonden.

Verzoeker voegt hier nog aan toe dat een vergelijking met het beleid van andere Europese landen

irrelevant is daar het Commissariaat-generaal immers niet aantoont dat de minimumnormen uitgaande

van Europa in deze andere landen op dezelfde manier werden omgezet als in België. Verwerende partij

dient de Belgische wetgeving te respecteren, een wetgeving die op vlak van het toekennen van

subsidiaire bescherming ruimer is dan de wetgeving in andere EU-landen gezien de Belgische wetgever

gekozen heeft voor een bredere bescherming bij de omzetting van de Kwalificatierichtlijn waarin slechts

een minimale norm wordt voorgesteld.

Verweerder antwoordt terecht dat verzoeker met recht aanstipt dat in Irak in het algemeen en in de

provincie Thi-Qar in het bijzonder nog veiligheidsincidenten voorkomen doch uit de omstandige en

gedetailleerde informatie in het administratief dossier, waarin de veiligheidssituatie in Zuid-Irak, waartoe

Nasseryah in de provincie Thi-Qar behoort, uitgebreid en nauwgezet wordt geanalyseerd, blijkt dat de

veiligheidssituatie in vergelijking met 2010 relatief stabiel en ongewijzigd is gebleven in Zuid-Irak (zie

bijgevoegde SRB “De actuele veiligheidssituatie in Zuid-Irak” dd. 26 september 2012, gevoegd bij de

verweernota, p. 22 tot 26). 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. In het zuiden zijn er in 2011 weinig

noemenswaardige aanslagen gepleegd. Milities blijven in het zuiden kleinschalige aanslagen plegen die

hoofdzakelijk gericht zijn op de overblijvende Amerikaanse aanwezigheid en tegen de Iraakse

veiligheidsdiensten. Sporadisch werden er een aantal belangrijke aanslagen gepleegd zoals de

aanslagen op sjiietische pelgrims in Kerbala en Najaf. Verzoeker komt uit de provincie Thi-Qar in Zuid-

Irak waar de algemene veiligheidssituatie actueel relatief kalm en stabiel is. Het aantal incidenten

waarbij burgers het slachtoffer worden van geweld is laag in deze provincie. De incidenten die zich

voordoen hebben hoofdzakelijk de Amerikaanse aanwezigheid tot doelwit. Slechts heel sporadisch

vallen hierbij enkele burgerslachtoffers. De enige meldingen van onrust in de provincie voor 2011 zijn

meldingen van sociale onrust waarbij burgers manifesteren. Verder hebben zich geen

noemenswaardige incidenten voorgedaan in de provincie Thi-Qar.

Verzoeker legt een document neer dat betrekking heeft op Nassiriya dd. 16 september (stuk 5, bij het

verzoekschrift) dat er twee autobommen in Nassyriah ontploften op 9 september 2012 en dat twee

beschuldigden gearresteerd werden. Hiermee bewijst verzoeker niet dat de situatie zoals beschreven in

bovenvermelde in 2012 op betekenisvolle wijze veranderd zou zijn.

De door verzoekende partij aan onderhavig verzoekschrift bijgebrachte informatie vermag geen ander

licht te werpen op deze appreciatie. Daar waar verwerende partij ter staving van haar appreciatie en ter

aanvulling van haar betoog aan onderhavige verweernota een update toe inzake de recente evolutie van

de veiligheidssituatie in Zuid-Irak toevoegt, meent de Raad dat uit deze recente analyse blijkt dat de

eerder gedane appreciatie van de commissaris-generaal overeind blijft.

In deze analyse worden recente informatie betrokken zoals de door de verzoekende partij aangehaalde

UNHCR Eligibility guidelines van 31 mei 2012. Na een grondige analyse stelt de bovenvermelde update:

“Het grootste deel van de aanslagen vindt nog steeds in Bagdad plaats, gevolgd door Ninewa, Kirkuk,

Anbar, Babil, Diyala en Salahaddin, met andere woorden in de Centraal-Iraakse provincies. De situatie

in Zuid-irak is nauwelijks vergelijkbaar met die van Centraal-Irak. De frequentie van het aantal

aanslagen is er veel lager, en de aanslagen die er voorkomen zijn hoofdzakelijk geconcentreerd in een

aantal provincies. De situatie verschilt naargelang de ligging van de provincies. Het gros van de

aanslagen die plaatsvonden in Zuid-Irak gebeurden in de provincies Babil en Wassit. Deze twee

provincies zijn het dichtst bij Bagdad gelegen. Dat wordt eveneens bevestigd in de UNHCR Eligibility

guidelines van eind mei 2012. Daarna volgen de provincies Kerbela en Najaf, Basra, Thi-Qar en

Qadissiya. In Muthanna en Missan vinden er nauweljks incidenten plaats. Volgens de website van Iraq

body Count waren er in 2012 (1/01/2012 – 31/08/2012) ongeveer 26 incidenten in Babil, 11 in Wassit,

zowel 6 in Basra als in Kerbela, 7 in Thi-Qar, 5 in Qasissiya, 2 in Najaf, 1 in Muthanna en geen

incidenten in Missan gedurende deze periode van acht maanden.” Dit wordt door de verzoekende partij

niet weerlegd.
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Daar waar verzoeker de relevantie van het asielbeleid van andere Europese landen betwist omdat de

Belgische wetgeving met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus ruimer zou zijn meent de

Raad dat dit een overtollig motief betreft.

Daar waar verzoeker stelt dat de plotse ommekeer van verweerster in haar beleid aanleiding geeft tot

willekeur en derhalve een schending is van het gelijkheidsbeginsel wijst de Raad erop dat in toepassing

van artikel 48/5, §3, tweede lid van de vreemdelingenwet bij beoordeling van de vrees voor vervolging in

de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4

van de vreemdelingenwet rekening gehouden dient te worden met de algemene omstandigheden in het

land en de persoonlijke omstandigheden van de verzoekende partij op het tijdstip waarop de beslissing

genomen wordt. Dit vloeit voort uit het declaratoir karakter van de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling en vaststelling van de nood aan subsidiaire bescherming en de richtlijnconforme interpretatie

met betrekking tot artikel 4, 3 a) van Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of

als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende

bescherming waarin gesteld wordt dat een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden

op individuele basis en onder meer rekening houdt met alle relevante feiten in het land van herkomst op

het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen (eigen onderlijning). Het

gelijkheidsbeginsel zoals geïnterpreteerd door de verzoekende partij is in deze niet van toepassing.

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.

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


