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nr. 94 533 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 10 oktober 2012 heeft

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

12 september 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

Volgens uw verklaringen bezit u de Iraakse nationaliteit en bent u op 21 december 1988 geboren in

de wijk Atafiyah, Bagdad. U bent een sjiiet van Arabische origine en woonde tot 2006 in de wijk Dora

samen met uw ouders en broer. U heeft verder nog drie zussen. U heeft samen met uw familie in 2006

Dora verlaten wegens sektarische spanningen en jullie zijn daarop bij uw oom in de wijk El Ghazaliyah

gaan wonen. Deze oom had zich bekeerd tot het soennisme en u werd in de soennitsiche wijk El

Ghazaliyah als soenniet gepercipieerd. Uw broer A. (...) heeft van 2005 tot 2007 gewerkt voor een
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bewakersfirma. Hij werd tewerkgesteld als bewaker van ziekenhuizen, maar heeft dit werk stopgezet

wegens de veiligheidsproblemen. Hij werkte later in een gebakjeswinkel in Saydiayh.

In februari 2011 werd u aangesproken door een compagnie van het Amerikaanse leger. Ze hadden

de opdracht bij de handelaren van de wijk te polsen naar hun wensen en problemen. U bent ingestapt

en hebt voor hen getolkt. Later zetten de Amerikanen u terug thuis af. Vijf dagen later werd u door

de mujahedien opgebeld. Ze dachten dat u voor de Amerikanen werkte en vroegen u hen helpen. U

kreeg bedenktijd en werd later nogmaals opgebeld. U maakte de man in kwestie duidelijk dat u niet voor

de Amerikanen werkte. U werd vervolgens gevraagd vooralsnog bij hen te komen werken. U gaf aan dat

u andere toekomstplannen had. De man die u opbelde vertelde u dat zijn collega’s een fatwa tegen

u uitgesproken hadden en dat u best de wijk kon verlaten. U verliet de wijk dan ook en ging bij uw tante

in Shaab wonen alsook in de studentencomplexen in de wijk El Waziriyah. U bent op 31 maart

2011 aangifte gaan doen bij de politie in verband met deze bedreigingen. U bent een laatste keer

opgebeld in april 2011. Uw broer werd in april 2011 opgebeld en er werd hem gezegd dat u naar de wijk

moest terugkomen.

Op 23 april 2011 hebben uw broer en vader het huis verlaten om de auto te laten herstellen. Ze zijn

niet meer terug naar huis gekeerd. Uw moeder heeft dezelfde dag klacht ingediend bij de politie van

El Ghazaliyah. Enkele dagen later is uw moeder terug naar Dora verhuisd naar haar familieleden. U

had toen voornamelijk telefonisch contact met haar.

U bent in september 2011 geslaagd voor uw universitaire opleiding. Uw moeder had u aangeraden

het land te verlaten na uw studies. Uw moeder zou in diezelfde periode opgebeld geweest zijn. Er werd

haar meegedeeld dat u terug naar de wijk moest komen, anders zou ze haar man en zoon niet meer

levend terugzien. Ze was bang dat u hetzelfde lot te beurt zou vallen als uw vader en broer. U ging

enkele spullen ophalen in het huis in de wijk El Ghazaliyah op 13 oktober 2011. Het leger zou uw huis

in Ghazaliyah zijn binnen gevallen en u gearresteerd hebben. U werd beschuldigd van terrorisme op

basis van informatie van een geheime bron. Op 20 oktober 2011 werd u voor een

onderzoeksrechter voorgeleid en twee dagen later werd u onschuldig bevonden en vrijgelaten. Uw

moeder zou smeergeld betaald hebben om u sneller vrij te krijgen. U bent terug gegaan naar uw tante in

Shaab totdat uw moeder voldoende geld had verzameld zodanig dat u het land kon verlaten. Een

maand later is het leger nogmaals uw huis binnengevallen. U was toen bij familieleden in de wijk El

Shaab.

U heeft Bagdad verlaten op 5 januari 2012. U bent dan per vrachtwagen naar Turkije gereisd waar

u twee dagen later bent aangekomen. U bent op 14 januari uit Turkije vertrokken, wederom

per vrachtwagen naar België, waar u op 22 januari 2012 bent aangekomen. U heeft 25 januari 2012

asiel aangevraagd.

In februari 2012 zou het leger jullie huis in de wijk El Ghazaliyah voor een derde keer binnen

gevallen zijn.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende originele documenten neer: uw identiteitskaart

en nationaliteitsbewijs en twee foto’s. U legt tevens een kopie neer van een gerechtelijk dossier in

verband met de ontvoering van uw broer en uw vader, een gerechtelijk dossier in verband met uw

arrestatie, de identiteitskaart van uw moeder en uw broer, twee woonstkaarten op naam van uw vader

(Dora en Ghazaliyah), een studentenkaart, een eigendomsakte van het huis in Dora, een klacht van uw

moeder dat het huis in Dora werd leeggestolen, een plaatsbeschrijving van het huis in Dora, een

document in verband met de verdrijving uit Dora.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u daadwerkelijk een

gegronde vrees voor persoonlijke en systematische vervolging hoeft te koesteren zoals bedoeld in

de vluchtelingenconventie.

De aanleiding van uw problemen heeft te maken met de ontmoeting met de Amerikanen in de buurt

van een benzinestation in Ghazaliyah (CGVS p.15). De soldaten begonnen met u te praten en merkten

dat u een beetje Engels verstond. U werd gevraagd voor hen te tolken om de problemen in de wijk

te achterhalen (CGVS p.15). Het is evenwel hoogst onwaarschijnlijk dat Amerikaanse troepen die

als missie hebben het nagaan van het tevredenheidsniveau van de mensen in Ghazaliyah zonder tolk
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op pad gaan. Om het taalprobleem op te lossen zouden ze een wildvreemde jongeman aanspreken

op straat en hem zonder te fouilleren in hun auto toelaten om vervolgens met hem op missie te

gaan (CGVS p.15). Gezien de vele aanslagen die er op Amerikanen gepleegd werden door

jongemannen en de precaire veiligheidssituatie, is het ondenkbaar dat u op een dergelijke manier

ingeschakeld werd door de Amerikanen. Geconfronteerd met deze bedenking, kwam u niet verder dan:

‘Ik weet het niet.’ (CGVS p.15). De aanleiding van uw problemen met de mujahedien, namelijk de

ontmoeting met de Amerikanen, maakt u dan ook niet aannemelijk. U wist deze ontmoeting bovendien

maar met moeite in de tijd te situeren (CGVS p.15). U weet dat het een zaterdag in september was,

maar meer concreet kan u dit niet aangeven. Ook dit is merkwaardig, aangezien deze ontmoeting de

aanleiding is geweest voor een radicale ommezwaai in uw leven.

Vijf dagen na de ontmoeting met de Amerikanen zou u opgebeld zijn door de mujahedien.

Gevraagd wanneer u telefonisch bedreigd werd, gaf u aan dat dit tussen februari en maart 2011

plaatsvond (CGVS p.14). U wist in eerste instantie niet te vertellen hoe vaak u gecontacteerd werd

(CGVS p.14): zeven of acht keer of meer. De eerste was in februari en dan vier dagen later en dan werd

u later nog eens gebeld en later nog verder (CGVS p.14). Gevraagd dit nog verder toe te lichten,

repliceerde u: ‘Stel uw vragen en ik zal antwoorden’ (CGVS p.14). U gaf vervolgens aan dat de rest in

maart had plaatsgevonden (CGVS p.14). De groepering heeft u verschillende keren gebeld met de

vraag of u voor hen wou werken (CGVS p.16). Later beweerde u dan weer dat het laatste telefoontje

van eind april 2011 dateerde (CGVS p.14 - p.15). Uit voorgaande blijkt dat u vage verklaringen aflegt

over de frequentie en de situering in de tijd van de dreigtelefoontjes. Ook dit roept twijfels op bij de

geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Volgens uw verklaringen zou u naar aanleiding van deze telefoontjes klacht hebben ingediend

(CGVS p.15). U kan deze echter niet neerleggen. U zou aan uw moeder gevraagd hebben het

document op te sturen, maar ze heeft het niet gedaan (CGVS p.18). U heeft bijgevolg geen begin van

bewijs dat uw verklaringen in verband met de telefonische bedreigingen kan staven. Het zou nochtans

kunnen verwacht worden dat u dergelijk stuk zou voorleggen.

Naar aanleiding van uw weigering om u aan te sluiten bij de mujahedien zou er een fatwa tegen

u uitgesproken zijn. De persoon die u belde, raadde u aan de wijk te verlaten. Ook dit is bevreemdend.

Het is veeleer onwaarschijnlijk dat een mujahedienstrijder ingaat tegen een fatwa die werd

uitgevaardigd door de groepering waartoe hij behoort en zodoende een dissident helpt te ontkomen

omdat hij u een goede persoon vond en u zou willen helpen (CGVS p.16).

Het laatste telefoontje dateerde van april 2011 (CGVS p.15). U heeft nooit uw GSM-nummer

veranderd (CGVS p.19). Het feit dat men u niet meer opbelde, ondanks het feit dat u nog steeds

hetzelfde nummer had, doet vermoeden dat men geen interesse meer in u had. Volgens uw

verklaringen zou uw broer ook opgebeld zijn, volgens u door dezelfde personen die u opbelden. Ze

zouden uw broer gezegd hebben dat u terug naar de wijk moet komen (CGVS p.17). U kon niet zeggen

hoe vaak uw broer gebeld werd: éen keer of meer, u was niet zeker (CGVS p.17). Uw broer zou u maar

één keer op de hoogte gebracht hebben (p.18). Uw kennis over de telefoons die uw broer naar

aanleiding van uw ontmoeting met de Amerikanen gekregen zou hebben is veeleer beperkt. Dit is

opmerkelijk gezien het belang ervan.

Hetzelfde dient te worden besloten betreffende uw kennis over de omstandigheden van de

ontvoering van uw vader en broer. Op 23 april 2011 werden uw vader en broer ontvoerd. U wist hier

echter bijzonder weinig over te vertellen (CGVS p.19). U gaf aan dat u er geen informatie over bezat

(CGVS p. 19): er waren geen ooggetuigen, niemand heeft jullie na de ontvoering opgebeld, ze waren

niet in ziekenhuizen, noch in politiebureaus terug te vinden (CGVS p.19, p.20). U denkt dat degene die

u bedreigden hen ontvoerd hadden (CGVS p.20). Dit is echter puur hypothetisch. Bovendien is

het opmerkelijk dat ze uw moeder eind augustus 2011 zouden opbellen. Ofwel moest u zich aangeven

ofwel werden uw vader en broer gedood (CGVS p.20). Het is opmerkelijk dat ze plotseling uw

moeder contacteren terwijl ze eigenlijk u zoeken en uw telefoonnummer nog steeds hetzelfde is.

Even opmerkelijk is dat de ontvoerders zes maanden zouden wachten om contact op te nemen om hun

eisen kenbaar te maken. Het is ongeloofwaardig dat ze dit niet sneller deden aangezien ze het volgens

uw verklaringen voornamelijk op u gemunt hadden.

In de klacht die u neerlegt om de ontvoering te staven staat er bovendien vreemd genoeg niets

vermeld van de dreigtelefoons (zie documenten). Ook dit is opmerkelijk, aangezien u de verdwijning van

uw vader en broer linkt aan de telefoons van de mujahedien. U wist verder niets te vertellen over
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de procedure die er opgestart werd naar aanleiding van de klacht, noch over de inhoud van het

document (CGVS p.12). Van iemand die asiel aanvraagt en documenten neerlegt om zijn asielrelaas te

staven, mag verwacht worden dat hij op zijn minst kan vertellen wat er in de betreffende documenten

staat.

Uw moeder is een kopie van de klacht gaan ophalen op 10 september 2011 (zie documenten). Ook

dit keer heeft ze geen melding gemaakt van de bedreigingen die u of A. (...) zou gekregen hebben.

U verklaarde dat uw moeder in augustus 2011 opgebeld werd door de ontvoerders van haar man en

haar zoon. Van deze telefoon staat er eveneens niets te lezen in de klacht, ook al is uw moeder na het

laatste telefoontje nog op het politiebureau geweest en had ze de kans deze relevante informatie te

vermelden. Ook dit roept vragen op bij de geloofwaardigheid van uw asielmotieven. U zou beslist

hebben Irak te verlaten na het afronden van uw studies en uit vrees net zoals uw vader en broer

ontvoerd te worden (CGVS p.9, p.20). U zou op 13 oktober 2011 gearresteerd zijn door het leger toen u

enkele persoonlijke spullen, namelijk uw laptop, wou ophalen om het land te verlaten (CGVS p.9). Dit

gegeven op zich is al bevreemdend. U zou het huis in februari of maart 2011 omwille van de

dreigtelefoontjes verlaten hebben (CGVS p.8). U bent in tussentijd geen enkele keer naar het huis in de

wijk El Ghazaliyah gegaan (CGVS p.8-p.9). Het is dan ook merkwaardig dat u, gezien u reeds een

halfjaar van huis weg was, plots nog een laptop en kleren moet gaan ophalen in de aanloop naar uw

vertrek (CGVS p.9). Het is bovendien zeer toevallig dat u net die dag spullen ging oppikken, net die dag

een geheime bron u aanklaagt en net die dag ook liwa Bagdad uw huis binnenvalt en u arresteert.

U legde een uitgebreid gerechtelijk dossier neer dat opgemaakt werd naar aanleiding van uw

arrestatie (zie document). U wist evenwel niet te vertellen wat er in het document stond. U legde vage

verklaringen af over de inhoud van het document. U werd beschuldigd van ‘iets’ door ‘een geheime bron’

(CGVS p.12). Gevraagd waar u precies van beschuldigd werd, antwoordde u dat er u hulp aan

terroristen ten laste gelegd werd (CGVS p.23). Bij de ondervragingen tijdens uw detentie werd er u

gezegd dat u van terrorisme beschuldigd werd en terroristische activiteiten gepleegd zou hebben.

Gevraagd welke dat dan waren, stelde u dat ze niet bepaald waren (CGVS p.25). Het is opmerkelijk dat

u niet meer informatie over uw aanklacht kan geven en zich enkel in vage en algemene bewoordingen

dient uit te laten. Uit het document dat u neerlegde blijkt namelijk dat u er zeer concreet van beschuldigd

werd wapens en materiaal in uw wagen te smokkelen vanuit Jamilla naar een huis in de ‘14 ramadan

straat’ (zie document). Het is merkwaardig dat u niet spontaan meer over datgene dat u ten laste werd

gelegd wist te vertellen. Bovendien werd er een andere persoon, H.K.A. (...), door dezelfde bron

in hetzelfde document beschuldigd. Dat u vervolgens op de vraag wie er samen met u gearresteerd

werd, antwoordde: ‘Dat weet ik niet, ik ken hun namen niet, moet ik die info onthouden’ (CGVS p.12)

mag verbazen. In de verklaring van de geheime bron worden u en K. (...) beschuldigd in dezelfde zaak

van terrorisme. Er staat: ”Er werd een afspraak gemaakt met H.K.A. (...) en M.I. (...) om levensmiddelen

te transporteren van Jamilla naar Mansour”. U herinnerde zich H.K. (...)en I.I. (...), meer wist u niet te

zeggen (CGVS p.13). Het is bovendien opmerkelijk dat K.A. (...) verduistering ten laste gelegd werd, en

u terrorisme (zie document). Bovendien staat er te lezen dat u als verkoper actief was, en dus niet

werkloos, zoals u verklaarde (CGVS p.11). Ook vormelijk is er op te merken dat het logo van het

document schrijffouten bevat. Er staat namelijk ‘higher jidicial council’ terwijl de correcte schrijfwijze

‘higher judicial council’ behoort te zijn. Van documenten uitgegeven door het hoogste gerechtelijk

orgaan mag er verwacht worden dat hun logo vrij is van schrijffouten. De authenticiteit van het door u

neergelegde documenten wordt zowel vormelijk als inhoudelijk in twijfel getrokken.

Volgens uw verklaringen werd u na de betaling van een som van 1 miljoen dinar vrijgelaten op

22 oktober 2011 (CGVS p.23). Uw familie zou smeergeld betaald hebben (CGVS p.25). Gevraagd of

u omwille van smeergeld of omdat u onschuldig werd bevonden was vrijgelaten, gaf u aan dat

u onschuldig was bevonden en dat het smeergeld diende om u sneller vrij te krijgen (CGVS p.25).

Volgens het gerechtelijke document werd u vrijgelaten tegen een borg van 1 miljoen dinar (zie

document). Wanneer iemand vrijgelaten wordt op borg impliceert dit dat er nadien nog een proces zou

volgen. Volgens u was u echter onschuldig bevonden en was die 1 miljoen dinar smeergeld (CGVS

p.25). Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat in een gerechtelijk document melding gemaakt wordt van

smeergeld.

Gevraagd of er na uw vrijlating nog gerechtelijke stappen ondernomen werden tegen u, gaf u aan dat

het leger een maand na uw vrijlating binnengevallen was (CGVS p.27). U dacht dat ze u wederom

wilden arresteren, u wist echter niet waarom (CGVS p.26). U gaf aan dat mensen zonder bewijs van

goed gedrag en zeden het risico lopen gearresteerd te worden wanneer er een aanslag gebeurt in de

wijk (CGVS p.26). Deze stelling zou dan impliceren dat uw bewijs van goed gedrag en zeden niet
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meer blanco is. U wimpelde deze vaststelling weg met de woorden: ‘bij ons is er geen wet, ze gaan

vaak onschuldigen arresteren en terroristen vrijlaten’ (CGVS p.26). U legt eveneens geen documenten

neer om die bewering te staven. Het lijkt dan ook eerder onwaarschijnlijk dat men nog naar u op zoek

is.

Sinds uw vrijlating op 22 oktober 2011 bent u bij uw tante in Shaab ondergedoken en dit tot januari

2012 (CGVS p.26, p.27). U bent daar niet met de liwa Bagdad in contact gekomen (CGVS p.27). Buiten

de inval in het huis in Ghazaliyah in november 2011, waar u sinds februari 2011 niet meer verbleef,

heeft u geen noemenswaardige problemen gekend. Uw moeder moest geld verzamelen om uw reis

te financieren, waardoor uw vertrek enigszins verlaat werd (CGVS p.26). Dit klemt met uw bewering dat

het leger naarstig naar u op zoek was.

Na een grondige analyse van uw asielaanvraag door het CGVS dient te worden vastgesteld dat u

niet aannemelijk heeft gemaakt dat er in uw hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees

voor eenpersoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie van

Genève.

De door u neergelegde documenten veranderen deze appreciatie niet. Uw identiteitskaart

en nationaliteitsbewijs tonen aan dat u van Bagdad afkomstig bent, wat in deze beslissing niet ter

discussie staat. De twee woonstkaarten op naam van uw vader (Dora en Ghazaliyah), een

eigendomsakte van het huis in Dora, een document in verband met de verdrijving uit Dora, een klacht

van uw moeder dat het huis in Dora werd leeggestolen, een plaatsbeschrijving van het huis in Dora en

de twee foto’s tonen aan dat u en uw familie uit jullie huis in Dora verdreven werden, wat ook hier niet

betwijfeld wordt. De identiteitskaart van uw moeder en uw broer bevestigen dat u de zoon bent van uw

moeder en dat uw broer A. (...) heet. Uw studentenkaart is een kopie en heeft geen bewijswaarde.

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
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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 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. 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
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strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. 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 zijn werk als tolk voor de Amerikanen betreft, stelt verzoeker dat zij hem niet zomaar

meegenomen hebben, maar eerst een serie vragen gesteld hebben. Verzoeker kan de reden niet

kennen waarom de Amerikanen geen tolk bijhadden en noodgedwongen iemand moesten aanspreken

op straat.

De Raad meent dat dit niet overtuigt en het motief uit de bestreden beslissing niet weerlegt waar

gewezen wordt op het grote risico voor de Amerikanen en de concrete context op dat ogenblik in

Bagdad: “De aanleiding van uw problemen heeft te maken met de ontmoeting met de Amerikanen in de

buurt van een benzinestation in Ghazaliyah (CGVS p.15). De soldaten begonnen met u te praten en

merkten dat u een beetje Engels verstond. U werd gevraagd voor hen te tolken om de problemen in de

wijk te achterhalen (CGVS p.15). Het is evenwel hoogst onwaarschijnlijk dat Amerikaanse troepen die

als missie hebben het nagaan van het tevredenheidsniveau van de mensen in Ghazaliyah zonder tolk

op pad gaan. Om het taalprobleem op te lossen zouden ze een wildvreemde jongeman aanspreken

op straat en hem zonder te fouilleren in hun auto toelaten om vervolgens met hem op missie te

gaan (CGVS p.15). Gezien de vele aanslagen die er op Amerikanen gepleegd werden door

jongemannen en de precaire veiligheidssituatie, is het ondenkbaar dat u op een dergelijke manier

ingeschakeld werd door de Amerikanen.”

Wat het tijdstip betreft meent de Raad dat het een overtollig motief betreft. Wat precieze data betreft

meent de Raad dat hierbij voorzichtigheid geboden is. In beginsel kan verwacht worden dat de

asielzoeker op de hoogte is van de chronologie van de aangehaalde feiten zonder dat verwacht kan

worden dat hij of zij alle gebeurtenissen precies in de tijd kan situeren.

Het betreft de kern van het asielrelaas van verzoeker waaruit de volgende elementen voortgevloeid

zouden zijn. Het gebrek aan aannemelijkheid van dit element ondermijnt de aannemelijkheid van het

hele asielrelaas van verzoeker. Dit wordt ondersteund door de verdere weinig aannemelijke en vage

verklaringen van verzoeker.

2.2.2. Wat het contact met de Mujahedin betreft stelt verzoeker dat hij inderdaad niet precies weet hoe

dikwijls hij gebeld is, maar dat het lang geleden is. Hij werd de laatste keer gebeld in maart, zijn moeder

werd nog eens gebeld in april.
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De Raad stelt vast dat verzoeker inderdaad tijdens het gehoor weinig concreet is met betrekking tot het

contact met de Mujahedin. Weliswaar kan moeilijk verwacht worden dat hij het precieze aantal telefoons

zou weten, maar de Raad stelt vast dat verzoeker voorheen zijn moeder niet vermeldde in dit verband.

In tegendeel in antwoord op de vraag naar de laatste keer dat hij gebeld werd antwoordt verzoeker:

“Laatste keer was in april.” (gehoor, p. 15).

2.2.3. Wat de klacht bij de politie betreft stelt verzoeker dat hij hiervan geen bewijs heeft en dit de

waarheid is.

Indien de verzoekende partij bewijsmiddelen waarvan redelijkerwijze kan verwacht worden dat zij

hierover kan beschikken niet voorlegt dient zij hiervoor een aannemelijke verklaring te geven, wat in

casu niet het geval is.

2.2.4. Wat de fatwa betreft en het feit dat een mujahedien-strijder er tegen zou ingaan stelt verzoeker

dat deze persoon hem wou helpen en hij de reden hiervan niet kent.

De Raad meent dat het inderdaad verwonderlijk is dat een mujahedien-strijder ingaat tegen een fatwa

van zijn eigen groepering en zo een dissident laat ontsnappen.

2.2.5. Wat de laatste telefoon van de mujahedien betreft stelt verzoeker dat hij zijn GSM nummer niet

liet veranderen om op de hoogte van de bedreigingen te blijven.

De bestreden beslissing stelt het feit dat verzoeker zijn GSM nummer niet liet veranderen niet in vraag,

maar wijst op het volgende: “Het feit dat men u niet meer opbelde, ondanks het feit dat u nog steeds

hetzelfde nummer had, doet vermoeden dat men geen interesse meer in u had. Volgens uw

verklaringen zou uw broer ook opgebeld zijn, volgens u door dezelfde personen die u opbelden. Ze

zouden uw broer gezegd hebben dat u terug naar de wijk moet komen (CGVS p.17). U kon niet zeggen

hoe vaak uw broer gebeld werd: éen keer of meer, u was niet zeker (CGVS p.17). Uw broer zou u maar

één keer op de hoogte gebracht hebben (p.18). Uw kennis over de telefoons die uw broer naar

aanleiding van uw ontmoeting met de Amerikanen gekregen zou hebben is veeleer beperkt. Dit is

opmerkelijk gezien het belang ervan.” De Raad schaart zich achter dit motief.

2.2.6. Wat de ontvoering van zijn vader en broer betreft stelt verzoeker dat hij niet meer weet en het

bewijs van de ontvoering voorgelegd heeft.

Ook al zou weinig bekend zijn betreffende het verloop van de ontvoering dan is dit geen weerlegging

van het uitvoerig motief van de bestreden beslissing: “Hetzelfde dient te worden besloten betreffende uw

kennis over de omstandigheden van de ontvoering van uw vader en broer. Op 23 april 2011 werden uw

vader en broer ontvoerd. U wist hier echter bijzonder weinig over te vertellen (CGVS p.19). U gaf aan

dat u er geen informatie over bezat (CGVS p. 19): er waren geen ooggetuigen, niemand heeft jullie na

de ontvoering opgebeld, ze waren niet in ziekenhuizen, noch in politiebureaus terug te vinden (CGVS

p.19, p.20). U denkt dat degene die u bedreigden hen ontvoerd hadden (CGVS p.20). Dit is echter puur

hypothetisch. Bovendien is het opmerkelijk dat ze uw moeder eind augustus 2011 zouden opbellen.

Ofwel moest u zich aangeven ofwel werden uw vader en broer gedood (CGVS p.20). Het is opmerkelijk

dat ze plotseling uw moeder contacteren terwijl ze eigenlijk u zoeken en uw telefoonnummer nog steeds

hetzelfde is. Even opmerkelijk is dat de ontvoerders zes maanden zouden wachten om contact op te

nemen om hun eisen kenbaar te maken. Het is ongeloofwaardig dat ze dit niet sneller deden aangezien

ze het volgens uw verklaringen voornamelijk op u gemunt hadden.

2.2.7. Wat de klacht van zijn moeder betreft stelt verzoeker dat zijn moeder de bedreigingen van

hemzelf en A. (...) misschien niet vermeld heeft uit vrees voor de Mujahedien, die haar dat misschien

verboden hebben.

De Raad stelt vast dat verzoeker dit voorheen niet vermeld heeft en het geen weerlegging betreft van de

bestreden beslissing waar deze stelt: “In de klacht die u neerlegt om de ontvoering te staven staat er

bovendien vreemd genoeg niets vermeld van de dreigtelefoons (zie documenten). Ook dit is opmerkelijk,

aangezien u de verdwijning van uw vader en broer linkt aan de telefoons van de mujahedien. U wist

verder niets te vertellen over de procedure die er opgestart werd naar aanleiding van de klacht, noch

over de inhoud van het document (CGVS p.12). Van iemand die asiel aanvraagt en documenten

neerlegt om zijn asielrelaas te staven, mag verwacht worden dat hij op zijn minst kan vertellen wat er in

de betreffende documenten staat.
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Uw moeder is een kopie van de klacht gaan ophalen op 10 september 2011 (zie documenten). Ook

dit keer heeft ze geen melding gemaakt van de bedreigingen die u of A. (...) zou gekregen hebben.

U verklaarde dat uw moeder in augustus 2011 opgebeld werd door de ontvoerders van haar man en

haar zoon. Van deze telefoon staat er eveneens niets te lezen in de klacht, ook al is uw moeder na het

laatste telefoontje nog op het politiebureau geweest en had ze de kans deze relevante informatie te

vermelden.”

2.2.8. Waar de bestreden beslissing erop wijst dat het vreemd is dat hij na zes maanden afwezigheid

terug naar zijn huis ging om een laptop en kledij te halen terwijl hij dit huis verlaten heeft omwille van

dreigtelefoons en er geen enkele keer terugkeerde stelt verzoeker dat hij spullen ging halen voor zijn

vertrek en veel details kent over zijn arrestatie en deze dan ook niet in vraag gesteld kan worden.

De bestreden beslissing wijst op de vrees verbonden met zijn huis die verzoeker aanhaalde en wijst ook

op het volgende: “Het is bovendien zeer toevallig dat u net die dag spullen ging oppikken, net die dag

een geheime bron u aanklaagt en net die dag ook liwa Bagdad uw huis binnenvalt en u arresteert.”

2.2.9. Verzoeker stelt dat hij met betrekking tot het gerechtelijk dossier wist dat hij van terrorisme

beschuldigd werd, meer bepaald hulp aan terroristen. Hij stelt dat het valse aanklachten betrof en hij de

medearrestanten niet kende.

Dit is geen weerlegging van het motief uit de bestreden beslissing: “U legde een uitgebreid gerechtelijk

dossier neer dat opgemaakt werd naar aanleiding van uw arrestatie (zie document). U wist evenwel niet

te vertellen wat er in het document stond. U legde vage verklaringen af over de inhoud van het

document. U werd beschuldigd van ‘iets’ door ‘een geheime bron’ (CGVS p.12). Gevraagd waar u

precies van beschuldigd werd, antwoordde u dat er u hulp aan terroristen ten laste gelegd werd (CGVS

p.23). Bij de ondervragingen tijdens uw detentie werd er u gezegd dat u van terrorisme beschuldigd

werd en terroristische activiteiten gepleegd zou hebben. Gevraagd welke dat dan waren, stelde u dat ze

niet bepaald waren (CGVS p.25). Het is opmerkelijk dat u niet meer informatie over uw aanklacht kan

geven en zich enkel in vage en algemene bewoordingen dient uit te laten. Uit het document dat u

neerlegde blijkt namelijk dat u er zeer concreet van beschuldigd werd wapens en materiaal in uw wagen

te smokkelen vanuit Jamilla naar een huis in de ‘14 ramadan straat’ (zie document). Het is merkwaardig

dat u niet spontaan meer over datgene dat u ten laste werd gelegd wist te vertellen. Bovendien werd er

een andere persoon, H.K.A. (...), door dezelfde bron in hetzelfde document beschuldigd. Dat u

vervolgens op de vraag wie er samen met u gearresteerd werd, antwoordde: ‘Dat weet ik niet, ik ken

hun namen niet, moet ik die info onthouden’ (CGVS p.12) mag verbazen. In de verklaring van de

geheime bron worden u en K. (...) beschuldigd in dezelfde zaak van terrorisme. Er staat: ”Er werd een

afspraak gemaakt met H.K.A. (...) en M.I. (...) om levensmiddelen te transporteren van Jamilla naar

Mansour”. U herinnerde zich H.K. (...)en I.I. (...), meer wist u niet te zeggen (CGVS p.13). Het is

bovendien opmerkelijk dat K.A. (...) verduistering ten laste gelegd werd, en u terrorisme (zie document).

Bovendien staat er te lezen dat u als verkoper actief was, en dus niet werkloos, zoals u verklaarde

(CGVS p.11). Ook vormelijk is er op te merken dat het logo van het document schrijffouten bevat. Er

staat namelijk ‘higher jidicial council’ terwijl de correcte schrijfwijze ‘higher judicial council’ behoort te

zijn. Van documenten uitgegeven door het hoogste gerechtelijk orgaan mag er verwacht worden dat hun

logo vrij is van schrijffouten. De authenticiteit van het door u neergelegde documenten wordt zowel

vormelijk als inhoudelijk in twijfel getrokken.”

2.2.10. Wat de som vermeld in het document stelt verzoeker dat hij 1 miljoen borg moest betalen en 1

miljoen smeergeld.

De Raad stelt vast dat verzoeker dit voorheen niet vermeld heeft en er tijdens het gehoor slechts sprake

was van een betaling van 1 miljoen. Dit is ook geen weerlegging van het motief uit de bestreden

beslissing: “Volgens uw verklaringen werd u na de betaling van een som van 1 miljoen dinar vrijgelaten

op 22 oktober 2011 (CGVS p.23). Uw familie zou smeergeld betaald hebben (CGVS p.25). Gevraagd of

u omwille van smeergeld of omdat u onschuldig werd bevonden was vrijgelaten, gaf u aan dat

u onschuldig was bevonden en dat het smeergeld diende om u sneller vrij te krijgen (CGVS p.25).

Volgens het gerechtelijke document werd u vrijgelaten tegen een borg van 1 miljoen dinar (zie

document). Wanneer iemand vrijgelaten wordt op borg impliceert dit dat er nadien nog een proces zou

volgen. Volgens u was u echter onschuldig bevonden en was die 1 miljoen dinar smeergeld (CGVS

p.25). Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat in een gerechtelijk document melding gemaakt wordt van

smeergeld.”
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2.2.11. De motieven betreffende het attest van goed gedrag en zeden en het ondergedoken verblijf bij

zijn tante in Shaab zijn overtollige motieven.

2.2.12. 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

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

Het middel is niet gegrond.

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

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 verzoeker 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
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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

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:
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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


