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nr. 95 970 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 9 oktober 2012 heeft

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

6 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 de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat A. HAEGEMAN loco

advocaat M. WARLOP 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 (…) 1971 geboren in Bagdad. U

bent een sjiiet van Arabische origine en woonde in de wijk Hurriyah. Toen u ongeveer tien jaar oud was,

deserteerde uw broer Ali uit het leger. Hij werd hiervoor vervolgd en vluchtte naar Nederland.

Uzelf heeft zich in 1991 vrijwillig aangemeld bij de algemene veiligheidsdienst (‘el amn el amm’). U

kreeg een korte basisopleiding en werkte zich daarna op tot opleider aan het vormingscentrum van

de noodhulptroepen (Quwat al Tawari) in Bagdad. Uw hoogst behaalde rang was die van

onderofficier (mofawad). U was hier verantwoordelijk voor het onderrichten van de pupillen in het correct

marcheren en in formatie lopen. In 1993 werd u overgeplaatst naar Ramadi. U werd opgedragen de
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ochtendsport en lessen zelfverdediging voor uw rekening te nemen. Samen met vijf andere opleiders

verzorgde u eveneens de taakverdeling van de noodhulptroepen. Jullie stelden lijsten op met te

vervullen opdrachten en stelden namen voor van leden van de noodhulptroepen die deze taken

moesten uitvoeren. Eén van de opdrachten luidde bijvoorbeeld het houden van razzia’s tegen mensen

die ervan verdacht werden partijleden te vermoorden of het arresteren van mensen die de regels

overtraden. Als er andere incidenten waren, zoals bijvoorbeeld de rellen in Ramadi naar aanleiding van

de executie van Mohamed Mazloum Dulaimi, werd de gehele groep ingezet. In 1995 werd u naar de

provincie Qadisiyah verplaatst en vanaf 1998 werkte u in Bagdad en dit tot 2000. U sloot uw carrière af

in Najaf waar u tot aan de val van het regime van Saddam Hoessein in 2003 werkte.

Na de val van het Baathregime ging u bij uw moeder in de wijk Hurriyah wonen, een wijk waar uw

broers en zussen ook gehuisvest waren. U ging aan de slag in een winkel die elektrische apparaten

verkocht in de wijk Karrade. Naar aanleiding van de verslechterde veiligheidssituatie midden 2006 en

de bedreigingen aan het adres van uw werkgever, besloot deze laatste de winkel te sluiten. U

werkte vervolgens sporadisch bij uw broer in de winkel in Hurriyah of deed schilderwerk bij mensen

thuis.

In 2007 werd uw overbuurman M. Y. het slachtoffer van een bermbom die door Jeish el Mehdi werd

geplaatst. M. Y. was destijds eveneens werkzaam voor de algemene veiligheidsdienst als boekhouder.

Hij overleefde de aanslag en verhuisde vervolgens naar zijn landerijen in Tarmiyah.

Begin 2009 kreeg u tweemaal telefoon. U werd opgebeld door onbekenden die u voor lafaard

en verrader uitscholden. U dacht dat het om een grap van buurtjongeren ging en besteedde er

geen aandacht aan. Op 5 april 2009 werd een poging ondernomen om u te ontvoeren. U kreeg hierbij

enkele klappen op uw hoofd, waar u nu nog steeds last van zou hebben. Sinds het incident verbleef u

niet meer bij uw moeder, maar logeerde u afwisselend bij uw broers, uw zussen en ooms. U bleef

telefoons ontvangen. Er werd u gezegd dat u op een zwarte lijst stond en dat uw beurt gekomen was.

Op 12 augustus 2011 kreeg u voor de laatste maal een telefoontje.

U heeft Irak verlaten op 5 november 2011 op illegale wijze met de vrachtwagen. U bent op 6

november 2011 in Turkije aangekomen waar u op 9 november 2011 weer vertrokken bent. U kwam in

België aan op 16 november 2011, waar u dezelfde dag asiel aanvroeg.

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

en nationaliteitsbewijs, een opleidingscertificaat bij de noodhulptroepen, een tewerkstellingsbewijs,

twee documenten die de teruggave van uw wapen bij overplaatsing bevestigen, een kaartje om

aanspraak te maken op een stuk grond en een medisch attest van de centrumdokter. Verder legt u een

kopie neer van een woonstkaart en een rantsoenkaart, een aanstellingsbrief bij de veiligheidsdienst,

een tewerkstellingsbewijs.

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.

Volgens uw verklaringen denkt u door Jeish el Mehdi geviseerd te worden omwille van enerzijds het

feit dat u een huis van een soenitische familie gekocht zou hebben in 2005 en anderzijds uw

werkverleden bij de veiligheidsdienst (CGVS p.22).

Wat betreft de aankoop van het huis in 2005 kan er opgemerkt worden dat deze grond voor

vervolging niet kan overtuigen. U zou het huis van een soennitische familie gekocht hebben in 2005 en

er verbouwingswerken aan uitgevoerd hebben (CGVS p.22). Het is moeilijk denkbaar dat Jeish el

Mehdi, een sjiitische militie, jullie (een sjiitische familie) omwille van de aankoop van een huis van

een soennitische familie zou viseren. Bovendien woont uw moeder nog steeds in het betreffende huis in

de wijk Hurriyah (…) en heeft ze geen last van Jeish el Mehdi (CGVS p. 4, p.5). Er kan verwacht worden

dat als de motieven van Jeish el Mehdi gelinkt zijn aan de aankoop van het huis, uw moeder hierdoor

eveneens problemen zou ondervinden (CGVS p.4).

Ook de andere reden, namelijk uw werkverleden bij de algemene veiligheidsdienst, kan niet

overtuigen. Na uw carrière en de val van het Baathregime heeft u zonder problemen het gewone
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burgerleven weer aangevat. U ging werken in Karrade en woonde in Hurriyah (CGVS p.17, p.18). Tot

2009 heeft u deelgenomen aan het maatschappelijke leven en op geen enkele manier persoonlijke

problemen gekend (CGVS p. 20). Het is dan ook verwonderlijk dat men u na zes jaar plotseling wel zou

gaan viseren. U maakt dit alleszins niet aannemelijk.

U zou in 2007 angst gekregen hebben naar aanleiding van de moordpoging op uw overbuurman

(CGVS p.18). De man zou eveneens bij de algemene veiligheidsdienst tewerkgesteld zijn geweest en

u probeerde sindsdien dan ook uit het zicht te blijven (CGVS p.18). Het is evenwel weinig

geloofwaardig dat iemand die zich enerzijds gedeisd wil houden anderzijds blijft wonen in Hurriyah in het

huis van zijn moeder (CGVS p.17). Dat u nog een lange periode in dit huis bleef wonen, staat haaks op

uw voorgehouden vrees voor vervolging.

In de twee jaar die u er vervolgens woonde, is u overigens niets overkomen. U zou begin 2009

een eerste dreigtelefoontje gekregen hebben (CGVS p.20). U deed dit echter af als een grap en hechtte

er geen belang aan (CGVS p.20). Ook dit aspect is weinig geloofwaardig aangezien u volgens

uw verklaringen al sinds 2007 in angst leefde. Dat u stelt dat u deze dreigtelefoontjes niet ernstig nam,

mag dan ook verbazen en roept verdere vraagtekens op.

U wou uit het zicht blijven door geregeld van verblijfplaats te wisselen. U pendelde tussen de huizen

van uw broers en zussen. De huizen van uw verwanten lagen eveneens in Hurriyah of in

aangrenzende wijken zoals Dolai of Khademiyah (CGVS p.6, p.7, p.17). Van iemand die vreest

vermoord te worden door een militie die machtig is in een bepaalde wijk (Hurriyah), is het

ongeloofwaardig dat hij precies in diezelfde wijk blijft rondhangen (CGVS p.22). Zo zou Jeish el Mehdi

de huizen van uw broers en zussen, waar u zich schuilhield, in het oog hebben gehouden (CGVS p.19).

Gezien de sterkte van de militie en de geografische radius waarin u zich bewoog, is het onwaarschijnlijk

dat u op een dergelijke manier zou kunnen ontsnappen aan Jeish el Mehdi als u daadwerkelijk door hen

geviseerd zou worden. Er wordt dan ook geen geloof gehecht aan het feit dat u omwille van uw

werkverleden bij de algemene veiligheidsdienst geviseerd werd door Jeish el Mehdi.

U zou in mei of juni 2010 reeds besloten hebben om Irak te verlaten (CGVS p.23, p.24). U bent toen

niet vertrokken omdat u er niet in slaagde om uw reis te bekostigen en de praktische modaliteiten te

regelen (CGVS p.24). In juli 2011 ondernam u een eerste poging om het land te verlaten, maar deze

mislukte (CGVS p.5). Op 12 augustus 2011 zou u de ergste en laatste bedreiging gehad hebben van de

militie (CGVS p.23). Er werd u gezegd dat ze u driehonderd keer per dag zullen vermoorden (CGVS

p.24). Na dit telefoontje heeft u niets meer van Jeish el Mehdi vernomen (CGVS p.24). U heeft Irak

vervolgens pas in november 2011 verlaten (CGVS p.23). Dit liet de militie ruimschoots de tijd om haar

werk af te maken. Dat u gedurende meer dan twee maanden niet meer bedreigd werd, niets meer

meegemaakt hebt, ondanks het feit dat u in Hurriyah en de aangrenzende wijken vertoefde en de huizen

van uw familieleden in de gaten gehouden werden, ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid

van uw relaas (CGVS p.24).

Er moet toch ook aangestipt worden dat u niet consistent antwoordt op een aantal vragen. Zo werd

u gevraagd sinds wanneer de huizen van uw verwanten in het oog gehouden werden. U gaf hier

drie verschillende data op, namelijk sinds 12 augustus 2011, sinds 23 mei 2011 en anderzijds sinds

maart 2011 (CGVS p.3, p.19). Wat betreft het incident op uw overbuurman zegt u verder enerzijds dat

de man uw vriend was en het leven gelaten heeft bij de aanslag; anderzijds zou u geen goed contact

gehad hebben aangezien de man soenniet was en u sjiiet en zou hij bovendien de aanslag wel

overleefd hebben (CGVS p.18). U vertelde ook dat u midden 2006 gestopt was te werken in de winkel in

Karade, terwijl u elders verklaarde in 2007 nog in Karade te werken (CGVS p.18, p.19). Ook deze

vaststellingen roepen vragen op bij de geloofwaardigheid van uw vrees voor vervolging.

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. Uw identiteitskaart,

uw nationaliteitsbewijs, de woonstkaart en rantsoenkaart tonen aan dat u van Bagdad afkomstig bent,

wat in deze beslissing niet betwist wordt. Uit de medische documenten valt af te leiden dat u op 10 juli

2012 naar het ziekenhuis van Charleroi bent geweest. De oorzaak en het ontstaansmoment van de kiste

in uw hoofd kan echter niet afgeleid worden uit een dergelijk rapport.
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De documenten die u neerlegt in verband met uw werk staven het feit dat u bij de

noodhulptroepen tewerkgesteld was.

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



RvV X - Pagina 5

ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet. Bovendien voert u zelf geen

elementen aan die zouden wijzen op een individueel risico in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In zoverre de verzoekende partij zich beroept op de schending door de bestreden beslissing van

artikel 62 van de vreemdelingenwet evenals de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: wet van 29 juli 1991), het

redelijkheidsbeginsel en de zorgvuldigheidsplicht als beginselen van behoorlijk bestuur wijst de Raad op

het devolutieve karakter van het beroep en dat deze beginselen niet van toepassing zijn op de arresten

van de Raad.

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 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.
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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 zijn middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 1, A (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling (hierna de Vluchtelingenconventie) en

van artikel 48/3 § 2, § 4d, § 5, 48/5ter van de vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht.

2.2.1. Wat zijn problemen omwille van de aankoop van een huis van een soennitische familie stelt

verzoeker dat volgens de gewoonte de koper en verkoper een bijdrage aan de militie Jeish el Mehdi

diende te betalen, maar dit niet gedaan hebben en dat het huis gekocht werd voor zijn moeder.

Dit is geen weerlegging van het motief van de bestreden beslissing waar deze stelt: “Wat betreft de

aankoop van het huis in 2005 kan er opgemerkt worden dat deze grond voor vervolging niet kan

overtuigen. U zou het huis van een soennitische familie gekocht hebben in 2005 en

er verbouwingswerken aan uitgevoerd hebben (CGVS p.22). Het is moeilijk denkbaar dat Jeish el

Mehdi, een sjiitische militie, jullie (een sjiitische familie) omwille van de aankoop van een huis van

een soennitische familie zou viseren. Bovendien woont uw moeder nog steeds in het betreffende huis in

de wijk Hurriyah (….) en heeft ze geen last van Jeish el Mehdi (CGVS p. 4, p.5). Er kan verwacht

worden dat als de motieven van Jeish el Mehdi gelinkt zijn aan de aankoop van het huis, uw moeder

hierdoor eveneens problemen zou ondervinden (CGVS p.4).”

2.2.2. Verzoeker stelt dat zijn werkverleden bij de veiligheidsdienst niet betwist wordt. Hij leefde steeds

in vrees, had zijn officieel adres bij zijn moeder, maar woonde er niet effectief. In 2010 ging hij uit vrees

niet naar de begrafenis van zijn broer.

Dit is geen weerlegging van de bestreden beslissing waar deze stelt: “U wou uit het zicht blijven door

geregeld van verblijfplaats te wisselen. U pendelde tussen de huizen van uw broers en zussen. De

huizen van uw verwanten lagen eveneens in Hurriyah of in aangrenzende wijken zoals Dolai of

Khademiyah (CGVS p.6, p.7, p.17). Van iemand die vreest vermoord te worden door een militie die

machtig is in een bepaalde wijk (Hurriyah), is het ongeloofwaardig dat hij precies in diezelfde wijk blijft

rondhangen (CGVS p.22). Zo zou Jeish el Mehdi de huizen van uw broers en zussen, waar u zich

schuilhield, in het oog hebben gehouden (CGVS p.19). Gezien de sterkte van de militie en de

geografische radius waarin u zich bewoog, is het onwaarschijnlijk dat u op een dergelijke manier

zou kunnen ontsnappen aan Jeish el Mehdi als u daadwerkelijk door hen geviseerd zou worden. Er

wordt dan ook geen geloof gehecht aan het feit dat u omwille van uw werkverleden bij de

algemene veiligheidsdienst geviseerd werd door Jeish el Mehdi.”

Daar waar verzoeker ter zitting stelt dat hij een tumor in zijn hoofd heeft en deze veroorzaakt is door het

feit dat in 2009 bij een poging tot ontvoering slagen kreeg op zijn hoofd, meent de Raad dat verzoeker

dit verband niet aannemelijk maakt en de aangehaalde feiten hiermee niet bewijst.

Verzoeker weerlegt de motieven van de bestreden beslissing niet en de Raad schaart zich achter deze

motieven.

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

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

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

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.



RvV X - Pagina 7

2.3. 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 enkele krantenartikelen en

documenten, die dateren van na de bovenvermelde informatie gebruikt door de commissaris-generaal

stelt dat men niet kan zeggen dat er geen enkel risico voor verzoeker bestaat, 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
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worden, zelfmoordaanslagen in burgerwijken, …) in aanmerking genomen, is er op heden in verzoekers

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

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

De enkele door verzoeker geciteerde uittreksels van artikelen zijn geen weerlegging van de

bovenvermelde beoordeling door de commissaris-generaal en verzoeker toont hiermee niet aan dat

deze beoordeling niet meer actueel is.

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 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


