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nr. 95 969 van 28 januari 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 22 oktober 2012 heeft

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

20 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 het administratief dossier.

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

24 januari 2013.

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

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

attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Iraakse nationaliteit en bent u op (…) 1993 geboren in Bagdad.

U bent een soennitische moslim van Koerdische origine. U woonde heel uw leven in de wijk Karade

Dachel in Bagdad. Op 27 augustus 2008 was u samen met uw vader in zijn winkel, waar hij elektrische

waren zoals lampen, stopcontacten en dergelijke verkocht. Hij verkocht ook aan de Amerikanen. Toen

uw vader die dag de auto ging halen in de parking werd u voor de winkel ontvoerd. Uw ontvoerders

belden uw vader op en eisten losgeld. U werd tijdens uw detentie meermaals geslagen. Uw ontvoerders

braken uw bovenbeen en na het betalen van het losgeld werd u in het ziekenhuis afgezet, waar u een

maand verbleef om te herstellen.
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In juni 2009 begon u te werken in de garage van uw oom. U overhandigde de sleutel aan mensen

die een auto gekocht hadden of aan potentiële klanten als die de motor van de auto van

naderbij wildenbekijken. Op 15 november 2010 kwamen A.A. en zijn kompanen naar de garage. Hij had

het plan opgevat om auto’s bij jullie te kopen, deze op naam van de garage te laten registreren en

deze wagens vervolgens voor malafide praktijken te gebruiken. U zou royaal vergoed worden voor uw

hulp. U vroeg een beetje bedenktijd en hoopte stilletjes dat de man niet meer zou terugkomen. U heeft

dan ook niets tegen uw ouders of oom verteld. Vijf dagen later kwam A.A. de garage binnengestormd

en beschuldigde u ervan zijn kompanen verraden te hebben. Hij vroeg u mee te gaan om een paar

auto’s te gaan bekijken. U weigerde dit en A.A. dreigde ermee u te vermoorden. U bent ‘s avonds met

uw oom naar huis gereden en biechtte hem alles op.

Uw oom heeft onmiddellijk een vrachtwagenchauffeur gebeld en u bent samen met uw oom naar

Mosul gereisd, van waar een vrachtwagenchauffeur u naar Turkije zou brengen. Op 27 november 2010

heeft u Irak verlaten. De volgende dag zijn leden van de groep rond A.A. bij u thuis langs geweest

alsook in de garage. U bent op 29 november 2010 in Turkije aangekomen van waaruit u op 6 december

2010 naar België vertrok.

U bent op 12 december 2010 in België aangekomen waar u op 13 december 2010 asiel

hebt aangevraagd. Sinds uw vertrek uit Irak tot 16 juli 2012, de dag van uw tweede gehoor, zouden

uw belagers tien tot twaalf keer gepasseerd zijn bij uw huis in Irak.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw identiteitskaart (kopie) en

uw nationaliteitsbewijs (kopie).

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat de hoedanigheid van vluchteling u door het CGVS niet kan

worden toegekend en dit omwille van onderstaande redenen.

Vooreerst bevatten uw verklaringen afgelegd op 7 oktober 2011 en 16 juli 2012 een

aantal tegenstrijdigheden. Dit brengt de geloofwaardigheid van uw asielmotieven in het gedrang. Zo

verklaarde u enerzijds dat u op 21 januari 2008 ontvoerd werd. U zou na twee dagen bewusteloos

geraakt zijn. Uw vader zou de derde dag honderdduizend dollar betaald hebben, waarop de ontvoerders

u vrijgelaten hebben (CGVS I p.6). Anderzijds, tijdens het gehoor op 16 juli 2012, zou u op 27 augustus

2008 ontvoerd zijn en gedurende tien dagen vastgehouden zijn vooraleer uw vader het losgeld

betaalde (CGVS II p.23). U zou op de zesde dag het bewustzijn verloren hebben (CGVS II p.25).

Geconfronteerd met deze toch wel ernstige tegenstrijdigheden, bleef u hardnekkig vasthouden aan de

tweede versie (CGVS II p.26).

Gevraagd verder wanneer u uw been gebroken had, verklaarde u initieel dat dit gebeurd was op de

dag dat u ontvoerd werd (CGVS II p.24). Later paste u uw verklaring aan en dateerde u deze

gebeurtenis op de zesde dag van uw detentie. Geconfronteerd met deze eveneens ernstige

tegenstrijdigheid, beweerde u dat u de eerste dag ook geslagen werd maar niet zo hard (CGVS II p.25).

Gezien de toch wel uiteenlopende verklaringen wat betreft de duur, de datum en het verloop van de

ontvoering, kan het Commissariaat-generaal geen geloof hechten aan uw verklaringen hieromtrent.

Bovendien blijkt dat uw vader nog steeds deze winkel uitbaat en niets meer vernomen heeft van de

ontvoerders (CGVS p.25, p.26). Indien er al geloof zou worden gehecht aan deze ontvoering, quod non,

is er niets dat erop wijst dat u nogmaals het slachtoffer zou worden van een ontvoering omwille van het

werk van uw vader.

U heeft volgens uw verklaringen Irak verlaten uit angst voor de groep rond A.A.. Op 15 november 2011

bent u voor de eerste keer met deze man in aanraking gekomen (CGVS II p.16). U had die man nooit

ervoor gezien (CGVS II p.16). Hij zou u onmiddellijk aangesproken hebben om hem te helpen

met duistere praktijken (CGVS II p.17, p.18). Ondanks het feit dat u de zaak niet vertrouwde, heeft u

niets verteld aan uw vader, moeder of oom (CGVS II p.18). Dit is opmerkelijk: u vermoedde namelijk dat

A.A. aanslagen wou plegen met de auto’s die geregistreerd stonden op naam van de garage. Dat

u hierover met niemand van uw familie sprak en uw oom niet voor het komende onheil wilde

behoeden, ondanks het feit dat hij u een goed betaald postje bezorgde, mag verbazen en draagt niet bij

tot de geloofwaardigheid van uw verklaringen.
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Bovendien is het eigenaardig dat A.A. net u aansprak. Uw takenpakket in de garage beperkte

zich immers tot het overhandigen van de sleutel (CGVS II p.16). Al de geldzaken en de administratie

nam de boekhouder voor zijn rekening (CGVS II p.16). Dat net u iets kon betekenen voor die man is

weinig geloofwaardig, rekening houdend met de plannen die hij had. De geloofwaardigheid van het

voorstel kalft in dit opzicht behoorlijk af. Gevraagd waarom u dan toch benaderd werd, verklaarde u dat

u niet gewoon een werknemer was, maar iemand die in de plaats van uw oom veel kon doen. De groep

dacht dat u valse papieren en registratie kon maken (CGVS II p.19). Het is onaannemelijk dat

een terroristische groepering zich niet beter informeert vooraleer ze mensen gaat aanspreken om

klussen voor hen op te knappen.

Het hele plan van A.A. zoals u het voorstelt, lijkt bovendien weinig aannemelijk. De man in kwestie wou

auto’s kopen om er dan aanslagen mee uit te voeren. De auto’s zouden dan op naam van de garage

geregistreerd staan (CGVS II p.18). Hij wou alle wagens onder de 20.000 dollar kopen (CGVS II p.19).

Nu is het zo dat er in Irak veel auto’s gestolen worden, zoals ook uzelf aangeeft (CGVS II p.19). Dat een

terrorist duizenden dollar gaat uitgeven aan wagens die hij simpelweg tot ontploffing brengt, terwijl hij ze

gemakkelijk kan stelen, is onaannemelijk. Geconfronteerd met deze bedenking kwam u niet verder dan

dat dit zijn werk is en dat hij weet hoe hij zijn werk doet (CGVS II p.21). Ook dit is weinig aannemelijk.

A.A. zou u uiteindelijk naar het leven staan omdat hij u ervan verdacht zijn kompanen verklikt te hebben.

Tijdens het eerste interview beweerde u dat het over vier gearresteerden ging terwijl het in het tweede

interview slechts over twee gearresteerden ging (CGVS I p.6, CGVS II p.7, CGVS II p.8). Gezien het

belang van deze arrestaties is het zeer opmerkelijk dat u zich hierover zou tegenspreken.

Ondanks het feit dat u een sterk vermoeden had dat A.A. de intentie had mensen kwaad te berokkenen,

heeft u eveneens nagelaten de politie op de hoogte te brengen (CGVS II p.18, p.21). U had nochtans

het telefoonnummer van A.A., de gegevens van zijn identiteitskaart en zijn adres in uw bezit (CGVS II

p.22, p.23). Bovendien had de politie reeds twee kompanen van A.A. gearresteerd.

Er mag dan ook vanuit gegaan worden dat ze het kopstuk van de organisatie eveneens achter de

tralies wildensteken. Geconfronteerd met deze vaststelling, haalde u aan dat de arrestatie van de

twee handlangers van A.A. misschien een verzinsel is en hij dit enkel zei zodanig dat u voor hem

zou gaan werken (CGVS p.22). Dit is niet ernstig. U getuigt eveneens van desinteresse wat betreft

de evolutie van het probleem. U heeft enkele malen contact gehad met uw oom, de eigenaar van

de garage. Gedurende deze gesprekken heeft u nagelaten te informeren naar de huidige stand van

zaken (CGVS II p.5). U zou enkel geïnformeerd hebben naar de gezondheid van uw oom (CGVS II

p.5). Gevraagd waarom u naliet te informeren naar uw probleem, verklaarde u dat u het feest niet

wou bederven (CGVS II p.5). Deze uitleg is weinig overtuigend.

U bleef bovendien vaag over de keren dat A.A. nog bij jullie is komen aanbellen. U verklaarde dat ze

tien of twaalf keer geweest zijn. Uw ouders vertelden u ook niet alles (CGVS II p.4). U was

ervan overtuigd dat ze ook naar de garage geweest waren, maar dat zouden uw ouders u ook niet

vertellen (CGVS II p.4, p.5). Gevraagd hoe u dit dan wist, gaf u aan dat uw vader het u toch gezegd had

(CGVS II p.5). Ook het laatste bezoek kon u niet situeren in de tijd: u had niet gevraagd wanneer ze

langskwamen (CGVS II p.5). Ook over de inhoud van de bezoeken bleef u behoorlijk vaag. U wist te

vertellen dat A.A. uw vader te kennen gaf dat hij het op uw leven gemunt had (CGVS II p.6). Dit zou zo

gegaan zijn van de vierde tot de twaalfde keer. Dat uw vader geen stappen ondernomen heeft om klacht

tegen de man neer te leggen, mag verbazen. U verklaarde namelijk dat A.A. wel degelijk bang was

om gearresteerd te worden (CGVS p.7).

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

een persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie van

Genève.

De door u neergelegde documenten veranderen deze appreciatie niet. U legt enkel een kopie neer

van uw identiteitskaart en uw nationaliteitsbewijs, wat geen ander licht werpt op de inschatting van

uw asielmotieven.
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Naast de beoordeling van uw asielaanvraag in het licht van de criteria van de

Vluchtelingenconventie, dient te worden onderzocht of u een risico in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet loopt en of u op die basis in aanmerking komt voor de subsidiaire

beschermingsstatus.

Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Bagdad in Centraal-Irak, dient in casu

de veiligheidssituatie in Bagdad te worden beoordeeld.

De veiligheidssituatie in Centraal-Irak en meer bepaald in Bagdad wordt continu opgevolgd. Uit

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

bronnen en literatuur door CEDOCA blijkt enerzijds dat de veiligheidssituatie de voorbije jaren merkelijk

verbeterd is en anderzijds dat het voorkomend geweld in regel eerder gericht wordt tegen welbepaalde

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

2012 met update van 16 juli 2012).

De algemene veiligheidssituatie in Irak is verbeterd en de daling van het aantal burgerslachtoffers,

een trend die zich vooral heel duidelijk vanaf mei 2008 aftekende, bleef doorgaan in 2009 en in 2010.

In 2011 stagneerde de situatie.

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

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

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

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

doelgerichte aanslagen.

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

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

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

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

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

2012 met update van 16 juli 2012).

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

grootschalige aanslagen gepleegd. Deze aanslagen volgen in regel hetzelfde patroon als voorheen en

zijn in regel ook eerder gericht van aard. Bij uitzondering werden enkele recente aanslagen ook

willekeurig op burgers gepleegd doch dit doet geenszins afbreuk aan de actuele vaststelling dat het

geweld in regel doelgericht is, en zich richt tegen bepaalde specifieke groepen en individuen. Actueel

zijn er dan ook geen redenen om enkel en alleen omwille van de algemene veiligheidssituatie in Bagdad

subsidiaire bescherming toe te kennen.

Hoewel de veiligheidssituatie in Centraal-Irak en meer bepaald in Bagdad nog steeds problematisch

is, is er actueel geen sprake van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld

in het aan de gang zijnde gewapend conflict in Irak en meer bepaald in Bagdad dermate hoog is dat

er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid in Bagdad

aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c van

de Vreemdelingenwet.

Uit een analyse van het asielbeleid van andere Europese landen (Duitsland, het Verenigd

Koninkrijk, Zweden, Denemarken, Nederland) blijkt overigens dat ze actueel geen beschermingsstatus

meer toekennen op basis van de algemene veiligheidssituatie in Irak en dat ze de asielaanvragen

op individuele basis beoordelen.

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
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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 wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel op

de asielzoeker zelf rust. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt,

moet hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas

te staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr.

163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4 §2 , 52 en 62 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en van het redelijkheidsbeginsel.

De verzoekende partij brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De

materiële motiveringsplicht houdt in dat een administratieve rechtshandeling op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden

onderzocht.

2.2.1. Wat de tegenstrijdigheden met betrekking tot de datum van de ontvoering, het ogenblik dat zijn

been gebroken is en dat hij bewusteloos geslagen werd, probeert verzoeker met een nieuwe versie van

de feiten de tegenstrijdigheden te verzoenen. Dit is geen weerlegging van het motief van de bestreden

beslissing.

2.2.2. Verzoeker wijst erop dat de bestreden beslissing een materiële fout bevat namelijk 2011 in plaats

van 2010 voor de eerste ontmoeting met A.A. en dat dit erop zou wijzen dat het dossier niet met de

grootste zorgvuldigheid is behandeld. De Raad meent dat een materiële fout geen schending is van het

zorgvuldigheidsbeginsel.
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De Raad meent dat de verklaringen van verzoeker met betrekking tot de terroristische groep van A.A.

niet overtuigen zoals ook gesteld in de bestreden beslissing. Het feit dat verzoeker deze motieven

betwist toont aan dat hij het oneens is met de bestreden beslissing, maar is geen weerlegging van deze

motieven. De Raad schaart zich achter deze motieven.

Daar waar verzoeker tijdens het gehoor de eerste keer sprak van vier gearresteerde medestanders van

A.A. en de tweede keer van twee gearresteerden stelt hij in het verzoekschrift dat hem niet gezegd werd

over hoeveel gearresteerden het ging. Dit overtuigt niet en is geen weerlegging van de tegenstrijdigheid

vermeld in de bestreden beslissing.

Daar waar verzoeker stelt dat hij geen vertrouwen heeft in de politie en de Iraakse staat betreft dit een

aanvullend motief. Bij gebrek aan aannemelijkheid van het asielrelaas van verzoeker is dit een overtollig

motief.

2.3. Verzoeker verwijst naar het redelijkheidsbeginsel en de algemene veiligheidssituatie in Centraal-

Irak en meer bepaald Bagdad voor de toepassing van de subsidiaire beschermingsstatus zoals bepaald

in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

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

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker verwijst naar de in de bestreden beslissing vermeldde CEDOCA en UNHCR documentatie en

naar een artikel in Knack d.d. 23 juli 2012, maar weerlegt hiermee de conclusie van de bestreden

beslissing niet waar deze luidt: “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 de informatie in het rechtsplegingsdossier blijkt niet dat er een situatie is die een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict is. Er is actueel geen sprake van een uitzonderlijke

situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat 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, dat

de omzetting beoogt van artikel 15, sub c, 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 beschermingen, zoals overwogen door het Hof van Justitie van de Europese

Gemeenschappen (HvJ) in zijn arrest van 17 februari 2009 (HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris

van Justitie, 2009, overweging 43, http://curia.europa.eu).

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

door:

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

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS G. de MOFFARTS


