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nr. 94 531 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 13 september 2012

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

staatlozen van 21 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 verklaarde de Iraakse nationaliteit te hebben en van Arabische origine te zijn. U verklaarde

afkomstig te zijn uit Al Madaën, provincie Bagdad (Centraal-Irak). In november 2011 zou u, via

tussenkomst van een kennis van uw oom, bij de lokale politie van Al Madaën zijn tewerkgesteld. U zou

zijn aangesteld als bewaker van het politiekantoor waar u de taak had de ingang van het gebouw te

bewaken en de inkomende voertuigen te controleren. Vanaf 14 april 2012 zou u hebben opgemerkt dat

u meermaals door een donkerblauwe BMW met vier inzittenden werd achtervolgd wanneer u van uw
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werk naar huis terugkeerde. Op 23 april 2012 zou u uw overste, M.A. (...), over uw vermoeden dat u in

de gaten werd gehouden hebben ingelicht. M.A. (...) zou u hebben aangeraden alert te zijn en hij zou u

hebben ingelicht over een extra patrouille die werd ingezet om de verdachte BMW in de gaten te

houden. Nadat u uw overste had ingelicht zou u de verdachte BMW die u voordien volgde niet meer

hebben opgemerkt. Toen u op 1 mei van uw werk naar huis ging zou u, nadat u voor uw woning uit de

taxi was gestapt, plots de verdachte BMW met vier inzittenden opnieuw hebben opgemerkt. Een aantal

personen zou uit de wagen zijn gestapt en u geslagen hebben waarna u werd geblinddoekt en in hun

wagen werd gesleurd. Na een half uur rijden zou u uit de wagen zijn gehaald en een gebouw zijn

binnengebracht. Daar zou u door een vijfde persoon zijn opgewacht en zijn ingelicht dat hij alles over u,

uw familie, uw werk, uw woonplaats, etc. wist. U zou gedurende een half uur zijn vastgehouden en te

horen gekregen hebben dat ze uw hulp wilden om het terrein van het politiekantoor binnen te dringen. U

zou dit aanvankelijk geweigerd hebben waarop u door hen zou zijn geslagen. Vervolgens zou u zijn

meegenomen naar een andere ruimte in het gebouw en zou uw blinddoek verwijderd zijn. Daar zou u

vier onthoofde lichamen hebben opgemerkt en te horen gekregen hebben dat hetzelfde met uw familie

kon gebeuren. Uit schrik zou u zich akkoord hebben verklaard met hun voorstel. U zou te horen

gekregen hebben dat ze op een bepaalde dag naar het politiekantoor zouden komen en u een signaal

zouden geven waarop u voor hen de poort diende te openen. Uw familie zou nogmaals zijn bedreigd

indien u ook maar enige melding zou maken van hetgeen u was overkomen. Vervolgens zou u opnieuw

zijn geblinddoekt en zijn teruggebracht naar de rand van Al Madaën waar u zou zijn vrijgelaten. Na uw

vrijlating zou u uw vriend N. (...) hebben opgebeld die u zou zijn komen halen. U zou met hem zijn

meegegaan naar huis en hem op de hoogte hebben gebracht van het gebeurde. N. (...) zou u hebben

aangeraden de politie te informeren doch u zou dit niet gedaan hebben uit schrik. U zou wel het plan

hebben opgevat om, één maal u uw belagers het terrein van het politiekantoor zou hebben

binnengelaten, hun aanwezigheid kenbaar te maken door in de lucht te schieten en er zo voor te zorgen

dat ze zouden worden opgepakt. Toen u op 3 mei 2012 aan het werk was zou u rond 3u drie wagens

hebben zien langsrijden waaronder één BMW. De BMW zou u het afgesproken signaal gegeven hebben

waarop u toegang zou hebben verschaft tot het terrein. Nog voor u iets kon ondernemen zou er een

beschieting vanuit het politiekantoor hebben plaatsgevonden. Hierop zouden de overige twee wagens

zijn weggevlucht. Bij de beschieting zouden twee van de inzittenden van de BMW om het leven zijn

gekomen, één zou zijn gewond en een vierde zou ongedeerd zijn gebleven. Een half uur later zou u

door M.A. (...) zijn gevraagd om de betrokken personen te identificeren. U zou op dat moment ook

vernomen hebben dat N. (...) uw overste had ingelicht over uw ontvoering en het politiekantoor bijgevolg

voorbereid was op de aanval. M.A. (...) zou u vervolgens naar huis hebben gebracht, u beloofd hebben

dat ze de weggevluchte daders zouden oppakken en u een week verlof hebben voorgeschreven. Op 14

mei 2012 zou uw chef opnieuw bij u zijn langsgeweest om uw verlof met een extra week te verlengen.

Die nacht zou een aanval op uw woning hebben plaatsgevonden. Op aanraden van uw vader zou u via

het dak naar de buren zijn gevlucht en er tot de volgende ochtend verbleven hebben. Uw buurman

zou vervolgens uw oom er bij hebben gehaald waarna u zou hebben vernomen dat uw broer A. (...) bij

de aanval was doodgeschoten. De rest van uw familie zou ongedeerd zijn gebleven. Uw oom zou

u vervolgens naar een boerderij hebben gebracht waar u een tiental dagen zou hebben verbleven. Op

18 mei 2012 zou uw oom u hebben opgezocht en u hebben verteld dat uw zussen H. (...) en As. (...) bij

de aanval op 14 mei 2012 werden ontvoerd én dat uw ouders in het ziekenhuis lagen. Uw oom zou

u verboden hebben uw ouders te bezoeken of te contacteren en zou u hebben meegedeeld dat hij

uw vlucht uit Irak had voorbereid. Op 25 mei 2012 zou u uw schuilplaats verlaten hebben en naar

Erbil, Noord-Irak, zijn gereisd waar u een vijftal dagen zou verbleven hebben. Op 30 mei 2012 zou u

Irak hebben verlaten en via Turkije naar België zijn gereisd. U zou op 10 juni 2012 in België zijn

aangekomen en diende op 11 juni 2012 een asielaanvraag in. Na uw aankomst in België zou u van uw

oom vernomen hebben dat uw zus H. (...) ondertussen vermoord werd. U zou eveneens vernomen

hebben dat ook uw vriend N. (...) na uw vlucht uit Irak gedood werd. U vreest in geval van terugkeer

naar Irak te worden gedood. Bovendien riskeert u een gevangenisstraf tussen de drie en zes jaar

omwille van uw desertie uit de politie.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten neer: een print van een attest van

de gemeente betreffende uw aanstelling bij de politie, een bevestiging van tewerkstelling bij de politie,

uw identiteitskaart, een print van uw voedselrantsoenkaart, een print van de overlijdensakte op naam

van uw broer A. (...) en een print van de overlijdensakte op naam van uw zus H. (...).

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging, in

de zin van de Vluchtelingenconventie, of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige
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schade, zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken en dit omwille

van volgende redenen.

Zo dient er vooreerst te worden opgemerkt dat er ernstige vragen rijzen omtrent uw

beweerde werkzaamheden bij de politie en dit gezien uw eigenaardige verklaringen en uw gebrekkige

kennis in dit verband. Zo verklaarde u dat u uw aanstelling bij de politie regelde via een ander persoon,

een kennis van uw oom, aan wie u geld betaalde. Opmerkelijk hierbij is wel dat u niet kan zeggen wie

die persoon was of wat diens naam was. Het enige wat u weet is dat die persoon eveneens bij de politie

werkte (zie gehoorverslag CGVS p. 3). Verder verklaarde u gedurende een zestal maanden te hebben

ingestaan voor de bewaking van het politiekantoor van Al Madaën (zie gehoorverslag CGVS p. 2 en 3).

Gevraagd naar het adres van het politiekantoor moest u echter het antwoord schuldig blijven. Erop

gewezen dat er toch straatnamen moeten zijn gezien u verklaarde dat het politiekantoor in het centrum

van de stad Al Madaën gelegen is, kwam u niet verder dan op te merken dat het politiekantoor gelegen

is op de ‘hoofdweg’, dichtbij het ziekenhuis (zie gehoorverslag CGVS p. 3). Van iemand die, zoals u,

beweert gedurende 6 maanden als bewaker te hebben gewerkt aan de poort van het politiekantoor, is

het geenszins onredelijk te verwachten dat deze het exacte adres zou kunnen opnoemen, minstens

zou kunnen aangeven in welke wijk van de stad het gelegen is.

Ook omtrent de opleiding die u volgde alvorens u als agent begon te werken, zijn uw verklaringen

weinig overtuigend. Zo verklaarde u dat u een wapenopleiding alsook een opleiding in

beveiligingsvormen kreeg (zie gehoorverslag CGVS p. 4). Gevraagd wat u bedoelde met

“beveiligingsvormen”, repliceerde u dat u leerde uzelf alsook gebouwen en het politiekantoor te

beveiligen. Op de vraag of u in concreto kon vertellen over de beveiligingstechnieken die u leerde,

antwoordde u vaagweg dat het een fysieke training en verdedigingstechnieken betrof (zie gehoorverslag

CGVS p. 4). U vervolgens nogmaals gevraagd wat u concreet werd aangeleerd, beperkte uw antwoord

zich weerom tot de weinigzeggende opmerking "dat was allemaal in het kader van conflicthantering". Tot

slot gevraagd of u een voorbeeld kon geven van hetgeen u werd geleerd over het omgaan met

conflictsituaties, bleef u nog maar eens steken in de vage omschrijving dat alles u werd aangeleerd via

rollenspelen (zie gehoorverslag CGVS p. 4). Betreffende uw wapenopleiding verklaarde u voorts dat u

enkel leerde werken met een kalashnikov (zie gehoorverslag CGVS p. 4). Gevraagd naar het kaliber en

de munitie, gaf u het eigenaardige antwoord dat u vergeten was om hoeveel kogels het ging maar u

vermoedde 30. Voorts nogmaals gevraagd naar het kaliber, merkte u op dat u het zich niet kon

herinneren (zie gehoorverslag p. 4). Rekening houdend met het feit dat u slechts een beperkte opleiding

- deze duurde 45 dagen - genoot die bovendien beperkt was tot beveiligingstechnieken en het leren

werken met één type wapen - een kalashnikov - én de vaststelling dat u gedurende uw werkzaamheden

als agent ook altijd hetzelfde type kalashnikov droeg als deze waarmee u tijdens de opleiding leerde

werken (zie gehoorverslag CGVS p. 4), kan toch minstens van u verwacht worden dat u hieromtrent met

iets meer kennis van zaken zou kunnen vertellen indien uw verklaringen op waarheid berusten.

Daarnaast is het eveneens opmerkelijk dat u niet in staat bleek correct aan te geven welk insigne

en logo u op uw uniform had. U verklaarde als "shurti" te zijn aangesteld bij de politie. Gevraagd of u

als shurti een insigne had, repliceerde u dat u het logo van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op

uw linkerbovenarm had. Hierbij verduidelijkte u dat het om een ronde figuur ging met het

opschrift "Republiek Irak, Ministerie van Binnenlandse Zaken" alsook een kaart van Irak erop (zie

gehoorverslag CGVS p. 5). Gevraagd of er voor het overige een specifieke verwijzing was naar de

politie, stelde u enerzijds van wel. Gevraagd naar die verwijzing, kwam u echter niet verder dan op te

merken "Ik weet het niet, "politie van Irak" volgens mij" (zie gehoorverslag CGVS p. 5). Tot slot

nogmaals gevraagd of u als shurti een eigen insigne had, los van het algemene logo, antwoordde u

ontkennend. U verduidelijkte hierbij dat u niets had omdat u nog nooit promotie had gehad (zie

gehoorverslag CGVS p. 5). Uit de beschikbare informatie (zie bijlage in administratief dossier), blijkt

echter dat de Iraakse politie een donkerblauwe armband draagt. Deze draagt het opschrift IP (Iraqi

Police) in Latijnse en Arabische letters én toont een afbeelding van de Iraakse vlag. Verder blijkt ook uit

de beschikbare informatie dat, in tegenstelling tot uw verklaringen, ook shurti een eigen insigne heeft,

namelijk één streep. Van een politieagent kan minstens worden verwacht dat deze toch - minstens bij

benadering - zou kunnen weergeven welk logo en/of insigne op zijn uniform bevestigd was. Uw

onwetendheid terzake zet uw geloofwaardigheid op de helling. Voorts bleek u evenmin in staat weer te

geven welk insigne uw chef, ‘Muqadem’ Faraj Abud, op zijn uniform had. U verklaarde dat hij op zijn

uniform een kroon en twee sterren had, terwijl uit de beschikbare informatie blijkt dat het insigne van een

‘Muqadem’ bestaat uit een kroon (of adelaar) en één ster.
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U bleek ook niet in staat enig overtuigend tastbaar begin van bewijs voor te leggen betreffende

uw werkzaamheden bij de politie. Wat betreft het attest van woonst bestemd voor het politiekantoor van

Al Madaën, dient vooreerst te worden opgemerkt dat u louter een print (dus een kopie) heeft

voorgelegd. Bovendien werd dit attest u opgestuurd via email. De authenticiteit en herkomst van dit

attest kunnen dan ook geenszins worden nagegaan. In het licht van bovenstaande vaststellingen kan

ook het attest volgens hetwelk u in dienst bent bij het politiekantoor van Al Madaën niet zonder meer als

een overtuigend begin van bewijs worden weerhouden. Bovendien hebben stukken slechts

bewijswaarde wanneer deze worden voorgelegd in het kader van een geloofwaardig relaas, wat in casu

niet het geval is (zie infra).

Tot slot kan hierbij nog worden opgemerkt dat Iraakse documenten sowieso een relatieve

bewijswaarde hebben. Uit de op he CGVS beschikbare informatie blijkt immers dat in Irak alle Iraakse

documenten tegen betaling kunnen verkregen worden (de informatie werd toegevoegd aan de blauwe

map van het administratief dossier).

Ook al zou uw tewerkstelling bij de Iraakse politie volstrekt geloofwaardig zijn - quod non - dan nog

kan ten zeerste worden getwijfeld aan de problemen die u beweert te hebben gekend en dit gezien

uw opmerkelijke en weinig aannemelijke verklaringen. Zo is het allereerst opmerkelijk dat u, als agent,

geen weet had van de nummerplaat van de wagen die u meermaals zou hebben achtervolgd.

Rekening houdend met het feit dat uw job juist bestond uit het controleren van nummerplaten, kan toch

worden verwacht dat dit in u zou zijn opgekomen en u zou gepoogd hebben u (van een deel) van

de nummerplaat te vergewissen. U stelde hierbij nog dat de wagen nooit dichtbij reed en dat ze

ongetwijfeld met een valse nummerplaat reden (zie gehoorverslag CGVS p. 14). Dat ook uw chef u

vroeg of u de nummerplaat had (zie gehoorverslag CGVS p. 14), wijst erop dat deze nummerplaat wel

degelijk mogelijks bruikbare informatie had kunnen opleveren en dat jullie werden geacht aandacht te

besteden aan de nummerplaten van verdachte wagens. Dat u bijgevolg, als agent, met uitzondering van

de opmerking dat het om een nummerplaat van Bagdad ging, voorts geen enkele informatie omtrent

de nummerplaat kan geven, en blijkbaar ook geen pogingen heeft ondernomen om deze te kunnen

lezen en/of te weten te komen, is toch wel opvallend.

Voorts is het opmerkelijk dat uw ontvoerders op 1 mei 2012 zonder vermomming uit hun wagen

stapten, u op straat sloegen en vervolgens ontvoerden. Dat uw belagers, die u vervolgens een voorstel

deden om hen te helpen het politiekantoor binnen te geraken - waarbij ze, gelet op de bedreigingen die

hierbij aan het adres van uw familie werden geuit indien u weigerde en/of iemand hierover zou vertellen,

duidelijke kwade bedoelingen hadden - op een dermate onprofessionele manier zouden te werk gaan en

het risico zouden nemen dat u er, als agent, in zou slagen hen te identificeren en hun plannen te

dwarsbomen, is weinig aannemelijk.

Dat u vervolgens na uw vrijlating niemand op uw werk heeft ingelicht van het gebeurde en de

plannen voor een toekomstige aanval op het politiekantoor, is des merkwaardiger. Gezien uw job

specifiek bestond uit het bewaken van de ingang van het (terrein) van het politiekantoor en het

controleren van de auto's die wilden binnenrijden, kan immers van u worden verwacht dat u uw chef zou

inlichten om alzo een aanval op het politiekantoor te kunnen verijdelen. Dat u schrik had omwille van de

bedreigingen die ten aanzien van uw familie werden geuit, kan tot op zekere hoogte worden

aangenomen. Dat u daarentegen dan wel van plan was om de aanwezigheid van de aanvallers kenbaar

te maken door in de lucht te schieten en zo de aandacht van de overige agenten te trekken, kan toch op

enige scepsis worden onthaald. Indien u, zoals u verklaarde, toch de intentie had ervoor te zorgen dat

de aanvallers zouden worden opgepakt kan logischerwijs van u verwacht worden dat u uw chef zou

informeren om een duidelijk plan op te zetten en de slaagkansen van de arrestatie te vergroten. Dat uw

chef u voorts niet zou hebben aangesproken nadat hij via N. (...) zou zijn ingelicht over uw ontvoering en

de geplande aanval op het politiekantoor is voorts eveneens hoogst merkwaardig. Dat uw chef

daarenboven nog eens begrip zou hebben gehad voor het feit dat u hem niets had gezegd over uw

ontvoering en de geplande aanval en u aldus onrechtstreeks het politiekantoor en de overige

manschappen in gevaar had gebracht - wat overigens regelrecht indruist tegen de functie die u specifiek

bij het politiekantoor van Al Madaën zou hebben gehad - is des te onwaarschijnlijker. Dat u voorts niet

weet wie de vier aanvallers waren, hoe ze heten en tot welke organisatie ze behoren, doet bijkomend

afbreuk aan uw geloofwaardigheid. Ook al zou u van uw chef vernomen hebben dat het onderzoek nog

bezig was, er kan toch verwacht worden dat uw overste kort na de arrestatie van de twee overlevenden

al enige informatie omtrent de identiteit van deze personen zou hebben kunnen achterhalen.
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Daarnaast kunnen er eveneens vragen worden gesteld bij uw beslissing om, nadat u op verlof

was gesteld, uw familie niet de hele draagwijdte van de gebeurtenissen uit de doeken te doen en

zonder meer met uw familie in jullie eigen woning te verblijven. Gezien uw verklaringen dat uw

belagers doodsbedreigingen hadden geuit aan het adres van uw familie, rekening houdend met het feit

dat twee voertuigen met aanvallers waren kunnen ontkomen én gezien uw belagers wisten waar u

woonde, kan toch worden verwacht dat u alles in het werk zou stellen om zowel uzelf als uw familie in

veiligheid te brengen. Dat u ook later, wanneer uw woning werd aangevallen, alleen wegvluchtte en uw

familie niet inlichtte omtrent de bedreigingen die ten aanzien van hen waren geuit, is eveneens zeer

merkwaardig en komt de geloofwaardigheid van uw relaas niet ten goede.

Voorts kunnen er ook vragen worden gesteld bij uw reactie na de inval in uw woning. U verklaarde dat

u op het moment van de inval - rond 3u ’s nachts - naar de buren vluchtte en daar bleef wachten tot

de volgende ochtend. U wist nochtans wel dat de inval in de woning maar een 15-tal minuten had

geduurd (zie gehoorverslag CGVS p. 20). Dat u, ook al wist u dat de aanval reeds beëindigd was, niet

bij u thuis ging kijken om te zien wat er met uw familie gebeurd was, is op zich al bevreemdend. Dat u

voorts bij uw buurman bleef wachten tot de komst van uw oom en u vervolgens laat overtuigen om u in

de koffer van een wagen te verstoppen en in een verlaten boerderij te verblijven, is helemaal

onwaarschijnlijk. Uit uw verklaringen blijkt ook niet dat u er bij uw oom op aandrong alsnog naar huis

terug te keren en uw familie te zien. U komt immers niet verder dan de vage verklaringen dat u wel naar

huis wilde maar niet mocht van uw oom (zie gehoorverslag CGVS p. 21). Uw lakse houding is des te

frappanter gezien uw oom u zou hebben verteld dat, met uitzondering van uw broer die zou zijn gedood,

de rest van uw familie in orde was (zie gehoorverslag CGVS p. 21).

Dat u ook voorts gedurende uw verdere verblijf in de afgelegen boerderij, ook nadat u van uw

oom vernam dat uw ouders in het ziekenhuis lagen en twee zussen ontvoerd waren, op geen enkele

manier poogt in contact te komen met uw familie en/of enig nieuws over hen te verkrijgen, zet

uw geloofwaardigheid eens te meer op de helling. Dat uw oom verbood contact te zoeken en u

geen antwoord kreeg op de telefoontoestellen van uw ouders (zie gehoorverslag CGVS p. 21), is

geen afdoende uitleg. U verbleef immers in de boerderij met een bewaker. Gezien die bewaker u wel

zijn telefoon leende om te proberen bellen naar uw ouders én rekening houdende met uw verklaringen

dat die bewaker er niet was om ù te bewaken, toont u geenszins aan waarom u niet de mogelijkheid

zou hebben gehad om, via de bewaker, aan extra informatie te komen en/of als volwassen man zelf

de beslissing te nemen naar uw woning terug te keren in een poging meer te weten te komen. Dat u

zich zonder meer neerlegde bij het feit dat u van uw oom geen contact mocht hebben met het thuisfront,

is toch wel zeer opvallend.

Tot slot bleek u evenmin enige kennis te hebben omtrent de omstandigheden waarin uw vriend N. (...)

en uw zus om het leven kwamen. U zou dit enkel van uw oom hebben vernomen, maar enige

concrete informatie kon u hierover niet geven (zie gehoorverslag CGVS p. 9 en 22). Ook over het

huidige lot van uw achtergebleven familieleden heeft u geen nieuws daar uw oom u niets wil vertellen

(zie gehoorverslag CGVS p. 9, 10 en 11). Dat uw oom, die wel uw vertrek uit Irak en reis naar België

zou hebben geregeld om u in veiligheid te brengen, u geen bijkomende informatie zou willen geven

omtrent het lot van uw familie en u aldus in het ongewisse laat omtrent de evolutie van uw problemen en

het te verwachten risico voor uzelf in geval van een eventuele terugkeer naar Irak, kan eveneens ten

zeerste in vraag worden gesteld. Rekening houdend met het geheel van uw onwaarschijnlijke

verklaringen kan ten zeerste worden getwijfeld aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Wat voorts nog het feit betreft dat u mogelijks zal veroordeeld worden tot een gevangenisstraf

omwille van uw desertie, kan vooreerst nogmaals worden opgemerkt dat er reeds ernstige twijfels

bestaan aangaande uw beweerde werkzaamheden bij de politie. Indien uw werkzaamheden wel voor

waar zouden worden aangenomen, dan nog bent u er niet in geslaagd uw beweerde problemen

aannemelijk te maken zodat eveneens kan worden getwijfeld aan uw verklaringen als zou u tijdens uw

verlof uw land van herkomst zijn ontvlucht en bijgevolg als deserteur gezocht worden. De vaststelling dat

u bovendien geen concrete elementen kan aanhalen mbt. de aard van de vervolging die u zegt te

riskeren omwille van uw beweerde desertie (zie gehoorverslag CGVS p. 23), doet bijkomend afbreuk

aan uw geloofwaardigheid.

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.
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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.

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.

U legde tot slot geen documenten voor die hier een ander licht op kunnen werpen. Wat betreft

uw identiteitskaart moet worden opgemerkt dat deze enkel betrekking heeft op uw persoonsgegevens

en deze worden op zich niet betwist. Wat de overige stukken betreft, i.c. twee overlijdensaktes en

een voedselrantsoenkaart, legde u louter prints (kopieën) voor. Bovendien werden deze stukken u per
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email doorgestuurd. Zoals hoger reeds aangehaald kan de authenticiteit en de herkomst van deze

stukken niet worden nagegaan. Daarenboven werd reeds opgemerkt dat Iraakse documenten sowieso

slechts een relatieve bewijswaarde hebben (zie supra). Wat betreft de door u voorgelegde

overlijdensaktes kan hierbij voorts nog worden opgemerkt dat dergelijke stukken uitdrukkelijk vermeld

staan bij dié Iraakse documenten die makkelijk op illegale wijze verkrijgbaar zijn (zie informatie in

administratief dossier). Voorts strookt de inhoud van het overlijdensattest op naam van uw zus niet met

uw eigen verklaringen betreffende de doodsoorzaak. Waar u verklaarde dat uw zus, volgens de

overlijdensakte, werd onthoofd (zie gehoorverslag CGVS p. 22) blijkt uit het attest zelf dat zij om leven

kwam ten gevolge een schedelbreuk en verschillende messteken. Ook deze vaststelling doet bijkomend

afbreuk aan uw algehele geloofwaardigheid. Los van het feit dat u slechts een print voorlegde van

de voedselrantsoenkaart, kan dit document tot slot sowieso op geen enkele manier worden weerhouden

als een begin van bewijs van uw beweerde werkzaamheden bij de politie noch van uw

beweerde asielmotieven temeer daar uit dit document hoogstens kan worden afgeleid dat u en uw

familieleden op 8/3/2012 stonden ingeschreven bij het voedselrantsoencentrum van Al Madaën, wat op

zich ook nergens wordt betwist. De attesten die uw werkzaamheden bij de politie zouden aantonen

werden hoger reeds besproken.

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. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil

zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve

rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van

de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gedr. St. Kamer

2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad

overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn

declaratoire opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al

dan niet toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het

dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

Als feitenrechter, die een nieuwe beoordeling ten gronde maakt, hoeft de Raad niet op ieder argument

van de verzoekende partij in te gaan voor zover uit het arrest de pertinente motieven blijken waarop zijn

uitspraak is gesteund (RvS 4 april 2011, nr. 212.391).

De Raad kan de bestreden beslissing vernietigen indien er essentiële elementen ontbreken die

inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of hervorming van de bestreden beslissing

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen (artikel 39/1, tweede lid, 2° van

de vreemdelingenwet. De Raad meent dat dit in casu niet het geval is.

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
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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).

2.2. 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 artikel 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, minstens de mogelijkheid tot toetsen van de

materiële motivering. Verzoeker betwist een na een de motieven van de bestreden beslissing.

2.2.1. Wat de aanstelling als politieagent betreft, stelt verzoeker dat hij via een persoon die hij niet kende

zijn aanstelling als politieagent bekwam.

De Raad stelt vast dat de verklaringen van verzoeker in dit verband vaag zijn, terwijl zijn oom die

persoon kende en hij aan deze persoon geld betaalde.

2.2.2. Wat het adres van het politiekantoor betreft stelt de Raad vast dat het rechtsplegingsdossier geen

informatie bevat over de gebruiken in Irak met betrekking tot de kennis en het al dan niet gebruik van

precieze adressen, terwijl verzoeker het politiekantoor weet te situeren. Wat de wijk betreft kan het

centrum een wijk zijn, maar is er geen informatie in het administratief dossier met betrekking tot de

wijken van de betrokken stad.

2.2.3. Wat de opleiding als politieagent betreft, meent de Raad dat verzoeker niet overtuigt. Zijn

verklaringen zijn weliswaar vrij uitvoerig, maar komen vaag en weinig doorleefd over.

Verzoeker zou gedurende vijfenveertig dagen hebben leren omgaan met een kalashnikov, maar kent het

kaliber van de kogels en het aantal kogels in de lader niet. De verklaring dat verzoeker niet

geïnteresseerd was in wapens overtuigt niet, onder meer rekening houdend met het belang van dit

wapen voor zijn eigen veiligheid in de uitoefening van zijn functie.

Terecht stelt de bestreden beslissing: “Ook omtrent de opleiding die u volgde alvorens u als agent

begon te werken, zijn uw verklaringen weinig overtuigend. Zo verklaarde u dat u een wapenopleiding

alsook een opleiding in beveiligingsvormen kreeg (zie gehoorverslag CGVS p. 4). Gevraagd wat u

bedoelde met “beveiligingsvormen”, repliceerde u dat u leerde uzelf alsook gebouwen en het

politiekantoor te beveiligen. Op de vraag of u in concreto kon vertellen over de beveiligingstechnieken

die u leerde, antwoordde u vaagweg dat het een fysieke training en verdedigingstechnieken betrof (zie

gehoorverslag CGVS p. 4). U vervolgens nogmaals gevraagd wat u concreet werd aangeleerd, beperkte

uw antwoord zich weerom tot de weinigzeggende opmerking "dat was allemaal in het kader van

conflicthantering". Tot slot gevraagd of u een voorbeeld kon geven van hetgeen u werd geleerd over het

omgaan met conflictsituaties, bleef u nog maar eens steken in de vage omschrijving dat alles u werd

aangeleerd via rollenspelen (zie gehoorverslag CGVS p. 4). Betreffende uw wapenopleiding verklaarde

u voorts dat u enkel leerde werken met een kalashnikov (zie gehoorverslag CGVS p. 4). Gevraagd naar

het kaliber en de munitie, gaf u het eigenaardige antwoord dat u vergeten was om hoeveel kogels het

ging maar u vermoedde 30. Voorts nogmaals gevraagd naar het kaliber, merkte u op dat u het zich niet

kon herinneren (zie gehoorverslag p. 4). Rekening houdend met het feit dat u slechts een beperkte

opleiding - deze duurde 45 dagen - genoot die bovendien beperkt was tot beveiligingstechnieken en het

leren werken met één type wapen - een kalashnikov - én de vaststelling dat u gedurende uw

werkzaamheden als agent ook altijd hetzelfde type kalashnikov droeg als deze waarmee u tijdens de

opleiding leerde werken (zie gehoorverslag CGVS p. 4), kan toch minstens van u verwacht worden dat u

hieromtrent met iets meer kennis van zaken zou kunnen vertellen indien uw verklaringen op waarheid

berusten.”



RvV X - Pagina 9

2.2.4. Wat het insigne en de logo op zijn uniform betreft stelt verzoeker dat hij het logo van zijn politie-

uniform beschreven heeft.

Dit is geen weerlegging van het motief van de bestreden beslissing dat verzoeker niet in staat bleek

correct aan te geven welk insigne en logo hij op zijn uniform had.

Het motief betreffende het insigne van zijn chef is een overtollig motief.

De Raad meent dat de hoedanigheid van politieman van verzoeker de kern van zijn asielrelaas uitmaakt

en hij deze hoedanigheid niet aannemelijk maakt. Dit ondermijnt de aannemelijkheid van zijn asielrelaas.

2.2.5. Het motief betreffende de nummerplaat van de achtervolgende auto is een overtollig motief.

2.2.6. De verklaringen van verzoeker dat hij niets over de geplande aanval op het politiebureau aan zijn

chef wou vertellen om zijn familie te sparen overtuigt niet. Hiermee bracht hij immers zichzelf en zijn

collega’s in gevaar daar zij niet voorbereid zouden zijn op de aanval. Ook het feit dat verzoeker zijn

familie niet verwittigde en geen enkele maatregel nam voor hun veiligheid overtuigt niet rekening

houdend met de concrete bedreiging die ten aanzien van hen geuit was.

2.2.7. De reactie van verzoeker na de inval in de woning is een overtollig motief. De desertie en het

risico als politieagent zijn bij gebrek aan aannemelijkheid van zijn hoedanigheid van politieagent niet

relevant.

2.2.8. Waar verzoeker een origineel attest van zijn werk voorlegt meent de Raad dat dit geen voldoende

bewijs is van zijn hoedanigheid van politieman. 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).

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.

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

vreemdelingenwet, van de 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.

(subsidiaire bescherming) en van de materiële motiveringsplicht, minstens de mogelijkheid tot toetsen

van de materiële motivering.

De verzoekende partij is afkomstig uit Irak, Bagdad zodat in casu dient te worden nagegaan of in Irak in

het algemeen en in Bagdad in het bijzonder sprake is van een gewapend conflict waarin de mate van

willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade.

Hoewel de situatie in Irak in zijn algemeenheid en in de provincie/stad Bagdad in het bijzonder nog

steeds als ernstig en zorgelijk moet worden omschreven, zoals ook blijkt uit de informatie toegevoegd

aan het administratief dossier (Subject Related Briefing (SRB) “Irak” “De actuele veiligheidssituatie in

Centraal-Irak - BAGDAD” van 16 juli 2012) is de Raad van oordeel dat er actueel geen sprake is van

een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld in het aan de gang zijnde

gewapend conflict in Irak/Bagdad dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat de verzoekende partij louter door haar aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging zoals bedoeld door 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 geen situatie is van “open combat”. De veiligheidssituatie is al 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



RvV X - Pagina 10

tegen bepaalde risicogroepen o.a. het leger, politie, ambtenaren, christenen, sjiitische pelgrims en leden

van de Sahwa. Er wordt 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.

In de mate verzoekster het niet eens is met de appreciatie van de veiligheidssituatie op basis van de

informatie in de SRB en, onder verwijzing naar en het citeren van krantenartikelen en documenten, stelt

dat het geweld in Bagdad specifiek van aard is met “herhaaldelijke bomaanslagen waarbij wekelijks

tientallen doden vallen”, “De situatie zoals die op heden nog steeds bestaat in Bagdad (…) onder de

noemer ‘gevechten’ (valt)”, “De gevechten (…) voortdurend (zijn) aangezien ze met een heel

regelmatige frequentie voorkomen”, “De strijd die gevoerd wordt tussen de terreurbewegingen en de

Irakese overheid in Bagdad blijft aanhouden.” en “Bij een dergelijke strijd (…) er bepaalde zogenaamde

risicogroepen (worden) geviseerd, maar er (…) wel duizenden onschuldige burgerslachtoffers (vallen),

en besluit dat de situatie in Bagdad niet op positieve wijze veranderd is en het erop lijkt dat de situatie in

Bagdad op heden onstabieler is dan enkele maanden geleden, wijst de Raad erop dat ook de laatste

SRB een onderzoek heeft gepleegd naar de mogelijke risico’s voor burgers (p. 15 e.v.) en dat daarbij

onder andere rekening werd gehouden met de statistieken van ‘Iraq Body Count’.

De Raad leest daarin onder andere: “Het veralgemeende geweld neemt duidelijk af in Irak. Dit wordt in

alle rapporten bevestigd. We kunnen echter nog steeds niet spreken van een stabiele situatie in de vijf

Centraal-Iraakse provincies. Het geweld en het aantal incidenten neemt ook daar in intensiteit af, maar

niettemin komt het merendeel van de incidenten nog steeds voor in Centraal-Irak. 40% van de

incidenten doen zich voor in Bagdad, terwijl dit aantal in Ninewa en Kirkoek samen nog op ongeveer

23% geschat wordt.

(…) het is niet mogelijk om 100% betrouwbare cijfers te bekomen over het exacte aantal

burgerslachtoffers in Irak. De cijfers zijn zeer verschillend naargelang te bron en worden niet altijd op

dezelfde manier berekend. (…)

De daling was het grootst bij de overgang van 2008 en 2009, en daalt nu geleidelijk aan verder, maar

niet zo spectaculair. (…) Zowel de zware bomaanslagen die nog plaatsvinden, als het geweld tegen

individuen is grotendeels doelgericht. Het gebruik van vormen van geweld die leiden tot willekeurige

slachtoffers is gedaald, terwijl steeds meer een beroep wordt gedaan op vormen van geweld die

doelgericht zijn. (…) Bij dergelijk geweld wordt voornamelijk gebruik gemaakt van wapens met

geluiddempers. Dit fenomeen komt niet enkel voor in Bagdad, maar ook in de andere Centraal-Iraakse

provincies is het fenomeen duidelijk merkbaar. (…) Waar voordien vooral de aanslagen van AQI en

andere extremistische milities de grootste bedreiging vormden voor de veiligheid en de stabiliteit, blijken

deze niet meer de hoofdoorzaak te zijn van het nog bestaande geweld. (…)

Zowel de zware bomaanslagen, als het geweld tegen individuen (…) zijn hoofdzakelijk gericht tegen

dezelfde doelwitten. Deze doelwitten zijn vooral personen die behoren tot bepaalde

beroepscategorieën(…)”.

De Raad stelt derhalve vast dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

situatie in Irak op de voet volgt en dat rekening werd gehouden met informatie afkomstig van

verschillende objectieve bronnen en dat bij appreciatie en evaluatie van de veiligheidssituatie rekening

werd gehouden met alle elementen en gegevens over de jaren van geweld in Irak tussen 2003-2012. In

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

UNHCR Eligibility guidelines van 31 mei 2012.

De commissaris-generaal betwist niet dat er op heden nog steeds sprake is van veiligheidsincidenten in

verzoekers regio van herkomst, Bagdad. Er dienen echter diverse objectieve element in ogenschouw

genomen te worden om het reële risico zoals voorzien in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet te

evalueren.

Uit de informatie van verweerder blijkt dat de aanwezige incidenten hoofdzakelijk doelgericht van aard

zijn. De diverse objectieve elementen (zijnde het aantal gevallen burgerslachtoffers, het aantal

incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de partijen in het conflict, de doelwitten die daarbij beoogd

worden, zelfmoordaanslagen in burgerwijken, …) in aanmerking genomen, is er op heden in verzoekers

regio van herkomst, zijnde Bagdad, geen sprake is van een reëel risico op ernstige schade zoals

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

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
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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.

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.

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


