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nr. 99 541 van 21 maart 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 24 augustus 2012 heeft

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

25 juli 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 17 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 januari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. DEPOVERE, die loco advocaat M. VAN DER HASSELT

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Het door verzoeker niet betwiste feitenrelaas, zoals weergegeven in de bestreden beslissing, luidt als

volgt:

“U verklaart afkomstig te zijn Bagdad meer bepaald van de wijk Adhamiya, over de Irakese nationaliteit

te beschikken en een soennitische moslim te zijn. Op 15 juli 2006 ontving u een dreigbrief van het

Mahdi leger (Jaysh al Mahdi) waarin u werd bedreigd met de dood indien u de wijk niet zou verlaten. U

gaf geen ruchtbaarheid aan dit dreigement. Op 25 juli werd u voor uw woning ontvoerd door leden van

het Mahdi leger. U werd tien dagen vastgehouden en mishandeld. Op 4 augustus werd u

plotseling vrijgelaten en werd u nogmaals meegedeeld dat u en uw familie de wijk Saydiyya moesten

verlaten. Enkele dagen nadat u uw ouders op de hoogte had gebracht van hetgeen u was overkomen,

verlieten u en uw familie Irak. U vestigde zich in Syrië in het vluchtelingenkamp van Yarmouk, in de
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buurt van Damascus. In 2009 keerde uw vader terug naar Irak om zijn dementerende moeder te

bezoeken, maar hij zou nooit in Bagdad zijn aangekomen en is sindsdien vermist. U keerde terug naar

Irak op 7 september 2011 teneinde te achterhalen wat er precies met uw vader zou kunnen zijn

gebeurd. Op diezelfde dag werd uw ouderlijke woonst in Saydiyya aangevallen door onbekenden. U

deed aangifte op het politiekantoor van Saydiyya en verliet Irak opnieuw de volgende dag. U keerde

terug naar Syrië. Uw moeder, die in Irak reeds actief was in de journalistiek, zette in Syrië haar

activiteiten als journaliste verder. Op 11 februari 2012 werd uw moeder toen ze met uw zus op straat

liep, opgepakt door de Syrische veiligheidsdienst. U vermoedt dat het motief voor haar arrestatie zou

zijn gelegen in het feit dat zij een artikel zou hebben willen publiceren over het lot van Syrische kinderen

in de huidige politieke context. Als gevolg van deze ontwikkelingen bracht u uw zusje onder bij de buren

in het al Yarmouk vluchtelingenkamp en besloot u zelf Syrië te verlaten. U verliet Syrië op 14 februari

2012 om via Turkije op 23 februari 2012 in België terecht te komen om de dag erop aan de Belgische

autoriteiten te kennen te geven, nood te hebben aan internationale bescherming.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u de volgende documenten neer: Uw originele

identiteitskaart, uw originele nationaliteitsbewijs, uw originele tijdelijke Syrische verblijfsvergunning, een

originele kaart van de Irakese journalistenbond toebehorende aan uw moeder, de originele aangifte van

de aanslag op uw ouderlijke woning opgesteld in het politiekantoor van al Saydiyya op 7 september

2011, originele overlijdensaktes van uw ooms, originele medische attesten opgesteld door een Syrische

psycholoog daterend van 2006 en 2011 en tenslotte een kopie van een Belgisch medisch attest

opgesteld door psycholoog Paul Jacques daterend van 29 mei 2012.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 62 van de wet van 15 december

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 48/3, 57/7bis en 57/7ter van diezelfde

wet en van artikel 1, A van het internationaal verdrag betreffende de status van de vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna:

Vluchtelingenconventie).

2.1.2. Wat de aangevoerde schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht betreft, zoals neergelegd

in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat de motieven van de

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in de beslissing gelezen kunnen worden zodat verzoeker er

kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te

vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is voldaan aan de

voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de

Vreemdelingenwet (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149;

RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele

motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette

doel van de formele motiveringsplicht. In de mate dat verzoeker stelt dat de bestreden beslissing niet

afdoende zou zijn gemotiveerd nu de verwerende partij nalaat in te gaan op de problemen in Syrië en

hierover dus niks te lezen valt in de bestreden beslissing, dient erop te worden gewezen dat artikel 43/3,

§ 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling

die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen

dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van

31 januari 1967. Artikel 1, A (2) van dit Verdrag bepaalt onder meer dat als vluchteling wordt beschouwd

elke persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het

behoren tot een bepaalde sociale groep, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit en

die de bescherming van dat land niet kan, of uit hoofde van bovenbedoelde vrees niet wil inroepen.

Derhalve moet de nood aan internationale bescherming worden onderzocht ten aanzien van het land

waarvan de asielzoeker de nationaliteit bezit, in casu Irak. Verzoekers betoog dat hij al vijf jaar niet meer

in Irak woonde, doet hieraan geen afbreuk. De verwerende partij diende de asielaanvraag dus niet te

onderzoeken ten aanzien van de problemen die verzoeker zou hebben gehad in Syrië, laat staat dat

hieromtrent zou moeten worden gemotiveerd. Een schending van de formele motiveringsplicht is

derhalve niet aangetoond.
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2.1.3. De Raad stelt vast dat verzoeker, die zich verzet tegen de motieven van de bestreden beslissing,

in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. De materiële motiveringsplicht, de

vereiste van deugdelijke motieven houdt in dat de bestreden beslissing 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. De materiële motiveringsplicht zal in casu worden

onderzocht in het licht van de voorwaarden tot toekenning van de vluchtelingenstatus, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Daarbij moet in acht genomen worden wat volgt:

2.1.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker

zelf. 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 voor de vluchtelingen en de staatlozen 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.

2.1.5. De bestreden weigering tot toekenning van de vluchtelingenstatus wordt gemotiveerd als volgt :

“Na uw gehoor op 8 mei 2012 door het Commissariaat –generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS), dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u in Irak een

vervolging vreest in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico loopt op

ernstige schade zoals bedoeld in de zin van artikel 48/4, §2 a en b van de Vreemdelingenwet van 15

december 1980 en wel om de volgende redenen. Aangezien u de Irakese nationaliteit bezit, dient uw

vrees ten opzichte van Irak te worden beoordeeld.

Vooraleerst dient te worden opgemerkt dat er weinig geloof kan worden gehecht aan het incident dat

na uw terugkeer naar Irak op 7 september 2011 zouden hebben plaatsgevonden. U maakte immers

geen melding van de aanval op uw ouderlijke woonst of enige ander incident dat na uw terugkeer in Irak

zou hebben plaatsgevonden bij de Dienst Vreemdelingenzaken (zie vragenlijst DVZ, p. 3). Dit gegeven

wekt verbazing daar het hier toch de directe vluchtaanleiding betreft. U geconfronteerd met

deze tegenstrijdigheid, stelt u de aanval op uw ouderlijke woonst niet te hebben vermeld, omdat u daar

geen bewijs van had (CGVS, p. 5). Uw uitleg is echter als weinig consequent te kwalificeren daar u ten

tijden van het gehoor bij DVZ evenmin bewijzen kon voorleggen van uw ontvoering in 2006 door leden

van het Mehdi leger, noch van de arrestatie van uw moeder jongstleden, door de Syrische

veiligheidsdiensten. Het is dan ook onbegrijpelijk waarom u deze incidenten wel heeft vermeld maar niet

de aanval op uw ouderlijke woonst in Bagdad, zijnde toch een belangrijke aanwijzing na 5 jaar nog

steeds in de negatieve belangstelling te staan van een extremistische militie. Uw uitleg ter zake kan dan

ook niet worden weerhouden als een verschoning voor uw nalaten dit incident te vernoemen bij de

Dienst Vreemdelingenzaken.

Voorts dient te worden aangestipt dat het toch bijzonder opmerkelijk mag worden genoemd dat

wanneer u na een afwezigheid van meer dan 5 jaar, op 7 september 2011 plotseling in Saydiyya

verschijnt, u terstond opnieuw zou zijn geviseerd. Bovendien legt u ter zake incoherente verklaringen af.

Zo stelt u dat de aanval zou hebben plaatsgevonden op 7 september 2011, de dag van uw aankomst in

Bagdad. Na de aanval zou u aangifte hebben gedaan en het land nog diezelfde avond hebben verlaten.

Het is dan ook opmerkelijk te moeten vaststellen dat u eveneens verklaarde 2 dagen in Irak te

hebben verbleven (CGVS, p. 4-5). Deze incoherente verklaringen doen de nodige vraagtekens rijzen bij

de waarachtigheid van uw verklaringen ter zake. Eveneens dient in dit verband te worden aangehaald

dat de bewijsstukken die u voorlegt om de aanval op uw ouderlijke woonst te staven, niet kunnen

worden weerhouden als een begin van bewijs. Integendeel, het is immers toch zeer opmerkelijk te

noemen dat het PV opgemaakt door de politie van Saydiya op 7 september 2011, op juist hetzelfde
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briefpapier is opgesteld als de vertaling die u op een later moment heeft laten opmaken te weten op 12

september 2011. Dit doet twijfels rijzen bij de bewijswaarde van dergelijke documenten daar bij deze

duidelijk blijkt hoe makkelijk dergelijke documenten te fabriceren zijn. Bovendien beschikt het CGVS

over informatie waaruit blijkt dat dergelijke documenten makkelijk op illegale wijze te verkrijgen zijn

waardoor hun bewijswaarde sowieso beperkt is.

Eveneens moet worden aangestipt dat gezien de feiten die zich in het verleden hebben voorgedaan,

het opmerkelijk is dat u thans beweert dat, hierbij de door u vooropgestelde problemen anno 2011 mee

in overweging genomen, uw echte problemen zich in Syrië zouden afspelen en niet in Irak (CGVS, p.

5). Deze uitspraak is onverenigbaar met de aangehaalde vrees voor vervolging die u

desalniettemin beweert te koesteren in Irak (CGVS, p. 5). Volledigheidshalve dient nog te worden

aangehaald dat op basis van de verdwijning van uw vader in 2009 als ook van de dood van uw ooms in

2007, evenmin zou kunnen worden besloten dat er in uw hoofd sprake zou zijn van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de conventie van Geneve. U heeft immers geen enkele aanwijzing waar in

Irak uw vader drie jaar geleden iets zou zijn overkomen, noch heeft u enig idee over de toedracht van

zijn verdwijning. Dit gaat ook op voor de moord op uw ooms (CGVS, p.12 - 13).

Op basis van voorafgaande maakt u dan ook niet aannemelijk dat er thans in Irak in uw hoofde

sprake zou zijn van een gegronde vrees voor vervolging zoals vooropgesteld in de Conventie van

Geneve, noch dat u er een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bedoeld in de zin van artikel 48/4,

§2 a en b van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980. Bijkomend zijn er ook goede redenen

voorhanden om aan te nemen dat de vervolging die in 2006 heeft plaatsgevonden, zich niet opnieuw zal

voordoen. Zoals blijkt uit voorafgaande heeft u in casu geen concrete of objectieve feiten aangehaald

waaruit kan worden afgeleid dat u op heden en bij een terugkeer naar Irak enige vrees voor vervolging

zou dienen te koesteren. Daarenboven moeten de feiten die zich in 2006 hebben afgespeeld, worden

gekaderd binnen de toenmalige sektarische spanningen in Irak. U verklaarde immers dat in 2006 niet uw

familie in het bijzonder werd geviseerd, maar alle soennieten (CGVS, p. 14). Ook stelde u dat uw vader

na de val nooit in de negatieve belangstelling zou hebben gestaan van extremistische groeperingen

(CGVS, p. 15). Het feit dat u in 2011 terugkeerde naar Irak om te achterhalen wat er in 2009 met uw

vader zou kunnen zijn gebeurd, zonder een duidelijk plan en zonder u gedegen te informeren over

de veiligheidssituatie in uw wijk die u in 2006 moest ontvluchtten (CGVS, p. 17), wijst eveneens in

de richting dat deze problemen gekaderd moeten worden binnen de specifieke context van

sektarisch geweld in Irak omstreeks 2006. Gezien de sektarische spanningen in het huidige Irak van een

totaal andere orde zijn dan in 2006, kan uw ontvoering daterend van juli- augustus 2006 dan ook

bezwaarlijk worden aanzien als een indicatie voor een actuele vrees in u hoofde. Hierbij moet

bovendien de opmerking worden gemaakt dat u in de mogelijkheid verkeert zich te onttrekken aan

potentiële sektarische problemen die zich in Saydiyya zouden kunnen voordoen, daar er familieleden,

waar u contacten meer onderhoud, woonachtig zijn in de overwegend soennitische stad Ramadi, in de

provincie Anbar (CGVS, p.8). Ofschoon u betoogt u aldaar niet te kunnen vestigen omwille van de

aanwezigheid van het Mahdi leger, dient, naast het feit dat u niet aannemelijk maakt actueel persoonlijk

geviseerd te worden door het Mehdi leger, te worden opgemerkt dat uit informatie waarover het CGVS

beschikt en die werd toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt dat het voorkomen van sektarisch

geweld in al Anbar eerder als sporadisch is te kwalificeren.

De overige door u neergelegde documenten zijn niet van die aard dat ze bovenstaande appreciatie

in positieve zin kunnen ombuigen. Uw originele identiteitskaart, uw origineel nationaliteitsbewijs en

uw Syrische tijdelijke verblijfsvergunning, bevestigen uw nationaliteit en afkomst als ook uw verblijf in

Syrië, de welke hier niet ter discussie staan. Ook de overlijdensaktes van uw ooms zijn om reden

die bovenstaand zijn uiteengezet, niet van die aard om te besluiten dat er in uw hoofde een gegronde

vrees voor vervolging zou bestaan. De badge van de Irakese journalistenbond van uw moeder heeft

betrekking op feiten die zich in Syrië zouden hebben voorgedaan en hebben dus geen uitstaans met de

vrees voor vervolging die stelt te koesteren bij een eventuele terugkeer naar Irak. Met betrekking tot de

door u neergelegde medisch documenten opgesteld in 2006 en 2011 door een Syrische psycholoog

alsook door de Belgische psycholoog Paul Jacques in mei 2012, dient te worden opgemerkt dat deze

geen ander licht werpen op de inschatting van de door uw aangehaalde asielmotieven daar deze

verwijzen naar de feiten die zich in 2006 zouden hebben voorgedaan. Volledigheidshalve dient te

worden opgemerkt dat in casu de artsen, op uw ingeven, vermoedens uiten over de oorzaak van de

medische problemen. Zij kunnen evenwel niet met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden schetsen die er aan de basis van liggen.”

2.1.6. Het komt aan verzoeker toe deze motieven met concrete argumenten in een ander daglicht te

stellen. De algemene bewering dat verzoekers verklaringen verkeerd worden geïnterpreteerd volstaat

daartoe uiteraard niet.
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2.1.7.1. Ten aanzien van de vaststelling van de verwerende partij dat verzoeker de aanval op zijn

ouderlijk huis na zijn terugkeer naar Irak onvermeld had gelaten tijdens zijn eerste gehoor bij de dienst

Vreemdelingenzaken, zodat de geloofwaardigheid ervan in het gedrang komt, doet verzoeker gelden dat

asielzoekers vooraleer dit eerste gehoor plaatsvindt vaak geen raadsman hebben kunnen raadplegen,

dat zij dus geen uitgebreide uiteenzetting krijgen over het belang van dit gehoor, dat overigens in record

tempo moet gebeuren zodat men niet het gevoel heeft alles te kunnen en mogen vertellen en dat er

geen controle is of alles wat gezegd is wel werd genoteerd. Bovendien, zo stelt verzoeker nog, dient

men rekening te houden met het feit dat de mensen vaak niet goed zijn opgeleid en geen onderscheid

kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken.

2.1.7.2. Verzoekers betoog kan niet worden bijgetreden: uit de schriftelijke neerslag van het gehoor bij

de dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat aan de asielzoeker voorafgaand het advies wordt gegeven dat

hij in het kort de voornaamste elementen of feiten weergeeft. Er valt derhalve niet in te zien hoe de

eventuele afwezigheid van een raadsman verzoeker zou kunnen beletten de kernelementen van zijn

asielrelaas te schetsen. Overigens blijkt dat hij, op de open vraag naar een kort overzicht van de

belangrijkste feiten, wel degelijk in staat bleek om een opsomming te geven van de voornaamste

elementen van zijn relaas, zodat zijn argument dat hij geen onderscheid zou kunnen maken tussen

hoofd- en bijzaken niet opgaat, en zijn argument dat het record-tempo waarin alles moest gebeuren hem

niet zou hebben toegelaten de belangrijke feiten op een rijtje te zetten. Ten slotte blijkt nog dat het

verslag aan verzoeker werd voorgelezen in het Arabisch, zodat hij op dat ogenblik zelf kon controleren

of alles wat werd gezegd ook daadwerkelijk werd genoteerd. Verzoeker ondertekende overigens het

verslag, waarmee hij te kennen gaf met de inhoud ervan akkoord te gaan.

Waar verzoeker verder stelt dat hij van het incident geen bewijzen had op het ogenblik dat hij op de

dienst Vreemdelingenzaken werd gehoord en dat later, bij het CGVS, wel het geval was, is de Raad van

oordeel dat dit geen gegronde reden is om het belangrijke incident na verzoekers terugkeer onvermeld

te laten, nu het zich wél had voorgedaan. Een en ander klemt des te meer nu hij van andere door hem

wel bij de dienst Vreemdelingenzaken vermelde gebeurtenissen evenmin bewijzen had.

Verzoeker stelt dat het incident waarvan sprake ten onrechte door de verwerende partij werd

gekwalificeerd als de directe vluchtaanleiding, omdat hij al eerder Irak had verlaten en in Syrië zijn

toevlucht had gezocht, en dat hij slechts terugkeerde naar Irak om er de waarheid te achterhalen

omtrent het lot van zijn vader, maar dat zijn directe vluchtaanleiding te maken had met de situatie van

zijn moeder en zus in Syrië waarna hij Syrië ontvluchtte. Hiervoor werd echter reeds vastgesteld dat

verzoekers nood aan bescherming moet worden beoordeeld ten opzichte van het land waarvan hij de

nationaliteit heeft, zodat de problemen in Irak de kern van zijn asielrelaas uitmaken. Verzoeker ontkent

overigens niet dat hij, toen zijn ouderlijk huis werd aangevallen nadat hij ernaar was teruggekeerd, terug

naar Syrië keerde, zodat dit wel degelijk de reden was die hem ertoe had gebracht (opnieuw) zijn land te

verlaten.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de verwerende partij genoegzaam kon stellen dat, nu verzoeker het

incident bij zijn ouderlijk huis niet had vermeld bij de dienst Vreemdelingenzaken, de geloofwaardigheid

ervan ondermijnt, nu in alle redelijkheid van verzoeker kon worden verwacht dat hij een dergelijk

essentieel element in zijn asielrelaas zou vermelden.

2.1.8.1. Ten aanzien van verzoekers verklaringen en documenten over de bewuste aanval op 7

september 2011, houdt verzoeker vol dat zijn verklaringen daarover coherent zijn. Hij stelt voorts dat de

verwerende partij voorbijgaat aan de bewijsstukken. Ook zegt hij dat wanneer een woning meer dan vijf

jaar leeg staat en er ’s avonds plots licht is, dat meteen de hele gemeenschap is ingelicht over de

aanwezigheid in de woning, Alles bij elkaar, zo vervolgt hij, was hij iets minder dan twee dagen in

Saydyia. Hij heeft niet verklaard dat hij er twee dagen was, de verwerende partij stelde de vraag als

dusdanig. Ook betoogt verzoeker dat er in het politiekantoor van Saydyia een vertaler aanwezig is die

de stukken meteen kan vertalen, zodat het logisch is dat dit op hetzelfde briefpapier gebeurt. Deze

vaststelling volstaat overigens niet om te twijfelen aan de klacht op zich. De informatie over het in

omloop zijn van valse documenten bevindt zich niet in het administratief dossier.

2.1.8.2. Verzoeker overtuigt niet. Ten aanzien van zijn stelling dat hij alles bij elkaar iets minder dan

twee dagen in Saydiya was, stelt de Raad vast dat hij verklaarde dat hij op 7 september 2011

terugkeerde naar Irak en nu eens verklaarde dat hij twee dagen ter plekke was (CGVS p 3), en dan

weer dat hij na het incident naar het politiekantoor ging, klacht neerlegde, bij de politie is gebleven tot ’s

avonds waarna hij Irak opnieuw heeft verlaten (CGVS p 4). Aangezien luidens de vertaling van het
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proces-verbaal desbetreffend blijkt dat het betrekking heeft op de gebeurtenissen van 7 september 2011

en dat het ook diezelfde dag werd opgemaakt, kan de Raad niet anders dan vaststellen dat verzoeker,

die enerzijds verklaarde dat hij nog diezelfde avond Irak zou hebben verlaten (dus op 7 september) en

anderzijds stelde twee, of alles bij elkaar iets minder dan twee dagen in Irak te zijn geweest, er niet in

slaagde coherente verklaringen af te leggen omtrent de duur van zijn aanwezigheid in Irak. Aangezien

de aanslag op zijn ouderlijk huis onmiddellijk bij zijn aankomst dermate ingrijpend moet zijn geweest dat

ervan kan worden uitgegaan dat dit incident in zijn geheugen is gegrift, is het volstrekt ongeloofwaardig

dat verzoekers verklaringen hieromtrent niet eenduidig zijn. Verzoeker kan verder evenmin worden

bijgetreden waar hij stelt dat de verwerende partij is voorbijgegaan aan de bewijsstukken ter zake. Niet

is minder waar: luidens de motieven van de bestreden beslissing werden deze documenten wel degelijk

onderzocht, maar werden ze niet beschouwd als zijnde een begin van bewijs. Immers, zowel het pv als

de vertaling ervan naar het Engels werden op hetzelfde briefpapier opgesteld, hetgeen niet aannemelijk

is. Verzoeker stelt dan nu wel dat op het politiekantoor van Saydiya een vertaler aanwezig is die de

stukken meteen kan vertalen, maar gaat daarmee voorbij aan de vaststelling, die ook al was

opgenomen in de bestreden beslissing, dat de vertaling pas werd opgemaakt op 12 september 2011,

zijnde vijf dagen na de opmaak van het oorspronkelijke pv. Aangezien verzoeker eerder verklaarde dat

hij meteen na de aangifte Irak weer verliet, is zijn verklaring niet aannemelijk, meer nog: zij doet verder

afbreuk aan verzoekers geloofwaardigheid. Daarbij komt nog dat het eerste document dat zich in het

mapje landeninformatie van het administratief dossier bevindt, het CEDOCA-antwoorddocument is van 3

februari 2012 met betrekking tot het in omloop zijn van valse documenten en corruptie in Irak.

Verzoekers argument dat dat niet het geval zou zijn mist derhalve feitelijke grondslag.

2.1.9. Verder, en daargelaten de vraag of de verklaringen van verzoeker over de vraag waar zijn

werkelijke problemen zich afspelen in de bestreden beslissing in de juiste context zijn geplaatst, dient in

ieder geval samen met de verwerende partij worden vastgesteld dat verzoeker amper informatie kan

verstrekken over de omstandigheden waarin zijn vader zou zijn verdwenen. Verzoeker vergoelijkt dit

gebrek aan informatie door te stellen dat het woord ‘ontvoering’ of ‘verdwijning’ op zich wil zeggen dat

men er het raden naar heeft waar zijn vader is. Evenwel stelt hij verderop in zijn verzoekschrift dat hij

voor ogen had om tijdens zijn verblijf in Irak in politiekantoren en ziekenhuizen navraag te doen en

kennissen van zijn vader aan te spreken, zodat hij daarmee te kennen geeft dat die mogelijkheid

alleszins bestond. Dat verzoeker dit pas twee jaar nadat zijn vader verdween in 2009 zou hebben

overwogen, is voorts van aard om de ernst van de vermeende problemen in grote mate te relativeren.

Zelfs aangenomen dat het vanuit Syrië moeilijker was om informatie bekomen, kan bezwaarlijk worden

aangenomen dat geen enkele actie kon worden ondernomen. Daarbij komt nog de vaststelling dat

verzoeker zich op 7 september 2011 in het plaatselijke politiekantoor bevond, zodat hij alleszins op dat

ogenblik aangifte kon doen van de verdwijning van zijn vader, hetgeen hij niet heeft gedaan, gezien

desbetreffend geen enkel begin van bewijs voorligt. Dat hij tijdens zijn korte verblijf in Irak niet de

mogelijkheid had om iets te ondernemen, wordt dan ook tegengesproken door het feit dat niets erop

wijst dat hij ervan zou zijn weerhouden om bij de politie het probleem aangaande zijn vader aan te

kaarten.

2.1.10.1.Met betrekking tot de medische attesten die verzoeker voorlegde en de beoordeling daarvan in

de bestreden beslissing, doet verzoeker gelden dat men twijfelt aan de inhoud terwijl toch mag worden

verwacht dat deze attesten de waarheid bevatten. De arts attesteert wat hij weet, niet wat verzoeker

hem vraagt neer te schrijven.

2.1.10.2. Een medisch attest is geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de nood tot

behandeling is ontstaan. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt, doch nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden kan schetsen waarin een bepaalde geestesgesteldheid of bepaalde lichamelijke

problemen zijn ontstaan. De door verzoekers bijgebrachte attesten vormen dan ook geen voldoende

bewijs voor de door hen aangehaalde vervolgingsfeiten (zie ook RvS 10 juni 2004, nr. 132.261).

2.11. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat het asielrelaas ongeloofwaardig is en dat de door verzoeker

bijgebrachte documenten –de pertinente beoordeling van sommige stukken is door verzoeker

ongemoeid gelaten, zodat die onverminderd kan worden bijgetreden- de geloofwaardigheid niet kunnen

herstellen. Verzoeker stelt dan wel dat zijn verklaringen wel coherent zijn, dat hem het voordeel van de

twijfel moet worden verleend en –onder verwijzing naar een arrest van de Raad- dat de vraag naar de

gegronde vrees zelf uit het oog werd verloren, maar de Raad kan hem daarin niet volgen, gezien de

vaststellingen in de bestreden beslissing en de beoordeling daarvan in het huidige arrest wel degelijk

leiden tot de conclusie dat ze dermate zwaarwichtig zijn dat ze de ongeloofwaardigheid van het relaas
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aantonen en het dienvolgens niet aannemelijk is gemaakt dat verzoeker een gegronde vrees voor

vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin heeft. Zijn verwijzing, ten slotte, naar de proceduregids van

het UNHCR doet geen afbreuk aan het voorgaande. Deze proceduregids, hoewel hij waardevolle

aanwijzingen bevat voor het vaststellen van de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig artikel 1

van het Verdrag van Genève, bevat immers geen afdwingbare rechtsregels(zie ook RvS 9 juni 2005, nr.

145.732).

2.1.12.1. Verzoeker klaagt de schending van artikel 57/7bis van de Vreemdelingenwet aan. Deze

bepaling luidt als volgt:

“De Commissaris-generaal beschouwt het feit dat een asielzoeker reeds werd vervolgd, reeds ernstige

schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met dergelijke

schade, als een duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op ernstige

schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich

niet opnieuw zal voordoen en dat ze niet op zich een gegronde vrees voor vervolging uitmaken.”

2.1.12.2. Verzoeker licht de voormelde schending niet in concreto toe, en gaat voorbij aan het feit dat in

de bestreden beslissing het volgende werd gesteld :

“Zoals blijkt uit voorafgaande heeft u in casu geen concrete of objectieve feiten aangehaald waaruit kan

worden afgeleid dat u op heden en bij een terugkeer naar Irak enige vrees voor vervolging zou dienen

te koesteren. Daarenboven moeten de feiten die zich in 2006 hebben afgespeeld, worden gekaderd

binnen de toenmalige sektarische spanningen in Irak. U verklaarde immers dat in 2006 niet uw familie in

het bijzonder werd geviseerd, maar alle soennieten (CGVS, p. 14). Ook stelde u dat uw vader na de

val nooit in de negatieve belangstelling zou hebben gestaan van extremistische groeperingen (CGVS,

p. 15). Het feit dat u in 2011 terugkeerde naar Irak om te achterhalen wat er in 2009 met uw vader

zou kunnen zijn gebeurd, zonder een duidelijk plan en zonder u gedegen te informeren over

de veiligheidssituatie in uw wijk die u in 2006 moest ontvluchtten (CGVS, p. 17), wijst eveneens in

de richting dat deze problemen gekaderd moeten worden binnen de specifieke context van

sektarisch geweld in Irak omstreeks 2006. Gezien de sektarische spanningen in het huidige Irak van een

totaal andere orde zijn dan in 2006, kan uw ontvoering daterend van juli- augustus 2006 dan ook

bezwaarlijk worden aanzien als een indicatie voor een actuele vrees in u hoofde. Hierbij moet

bovendien de opmerking worden gemaakt dat u in de mogelijkheid verkeert zich te onttrekken aan

potentiële sektarische problemen die zich in Saydiyya zouden kunnen voordoen, daar er familieleden,

waar u contacten meer onderhoud, woonachtig zijn in de overwegend soennitische stad Ramadi, in de

provincie Anbar (CGVS, p.8). Ofschoon u betoogt u aldaar niet te kunnen vestigen omwille van de

aanwezigheid van het Mahdi leger, dient, naast het feit dat u niet aannemelijk maakt actueel persoonlijk

geviseerd te worden door het Mehdi leger, te worden opgemerkt dat uit informatie waarover het CGVS

beschikt en die werd toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt dat het voorkomen van sektarisch

geweld in al Anbar eerder als sporadisch is te kwalificeren.”

Verzoeker betwist deze motivering niet en maakt noch op grond van de feiten in 2006, noch op grond

van de vermeende problemen van 7 september 2011, nu deze laatste ongeloofwaardig werden geacht,

een schending van de voormelde bepaling aannemelijk.

2.1.13.1. Artikel 57/7ter van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De Commissaris-generaal kan, wanneer de asielzoeker een aantal van zijn verklaringen niet aantoont

met stukken of andere bewijzen, de asielaanvraag geloofwaardig achten wanneer aan de volgende

voorwaarden is voldaan :

a) de asielzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te staven;

b) alle relevante elementen waarover de asielzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de asielzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag;

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) vast is komen te staan dat de verzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.”

2.1.13.2. Uit het administratief dossier en uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker geen

bewijskrachtige gegevens bijbrengt die zijn asielrelaas aannemelijk maken. Voorts blijkt uit hetgeen
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voorafgaat dat de verwerende partij genoegzaam heeft kunnen vaststellen dat de verklaringen van

verzoeker niet als geloofwaardig kunnen worden beschouwd. In casu is dus niet voldaan aan de

voorwaarden van deze bepaling en wordt de schending ervan niet aangetoond.

2.1.14. Wat betreft het gebrek aan belangenafweging waarnaar verzoeker verwijst, dient erop gewezen

dat het de verwerende partij in haar declaratieve opdracht enkel toekomt na te gaan of een vreemdeling

voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet teneinde hem al

dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling

van de belangen van de vreemdeling of een afweging van deze jegens de belangen van het onthaalland

ressorteert derhalve niet onder voormelde zeer specifieke declaratieve bevoegdheid van verwerende

partij.

2.1.15. Het eerste middel is in geen van zijn onderdelen gegrond.

2.2.1. In een tweede middel wordt de schending aangevoerd van de artikelen 48/4 en 62 van de

Vreemdelingenwet. Verder haalt verzoeker ook artikel 3 van het EVRM aan.

2.2.2. Wat de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM betreft, dient erop gewezen dat,

daargelaten de vraag of deze bepaling wel kan worden getoetst in het kader van een beroep waarin

geen uitspraak wordt gedaan over een verwijderingsmaatregel, wordt vastgesteld dat deze bepaling

inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

(Vreemdelingenwet). Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden

is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

2.2.3. Wat betreft de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus dient er in eerste instantie op te

worden gewezen dat hierboven reeds werd vastgesteld dat verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig is.

De Raad meent dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat

relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, § 2, a) of b) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

2.2.4. De subsidiaire beschermingsstatus kan echter worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, en dit wanneer in de regio van herkomst een situatie heerst van

willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, §2, c), van de voormelde wet . De bestreden beslissing werd daaromtrent als volgt

gemotiveerd :

“Naast de beoordeling van uw asielaanvraag in het licht van de criteria van de

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

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

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

de veiligheidssituatie in Baghdad te worden beoordeeld. Daarnaast wordt ook de veiligheidssituatie in

de provincie Anbar, waar uw familie woont, beoordeeld.

De veiligheidssituatie in Centraal-Irak en meer bepaald in Baghdad 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

bepaalde groepen. Bij zware bomaanslagen werden vooral de Amerikaanse ( tot einde 2011) en de

Iraakse veiligheidstroepen en overheid geviseerd. Ook de sjiietische pelgrims en religieuze minderheden

werden slachtoffer van doelgerichte aanslagen. Het doelgericht geweld tegen bepaalde individuen

richtte zich op hogere profielen nl. politieke leiders, overheidsambtenaren van hoge rang, rechters en

leiders van de Iraakse veiligheidsdiensten (zie bijgevoegde SRB De actuele veiligheidssituatie in

Centraal-Irak- Baghdad dd. 5 januari 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.

De laatste Amerikaanse troepen hebben op 18 december 2011 het Iraaks grondgebied verlaten.

Sinds het vertrek van deze Amerikaanse troepen werden oa. in Baghdad enkele zware aanslagen
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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 gericht wordt tegen

bepaalde specifieke groepen en individuen. Actueel zijn er dan ook geen redenen om enkel en alleen

omwille van de algemene veiligheidssituatie in Baghdad subsidiaire bescherming toe te kennen.

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

is, is er actueel geen sprake meer 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 Baghdad

dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw

aanwezigheid in Baghdad aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld in

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

Uit de analyse van de veiligheidssituatie in Baghdad blijkt dat er zware aanslagen worden

gepleegd doch dit is geen situatie van “open combat”. De veiligheidssituatie is reeds enkele jaren

verbeterd en er is een afname van het geweld in de stad. Baghdad lijdt wel onder de aanslagen die in

regel worden gericht tegen bepaalde risicogroepen oa. leger, politie, ambtenaren, christenen, sjiietische

pelgrims en leden van de Sahwa. Er wordt echter actueel geen melding gemaakt van hevige en

voortdurende of ononderbroken gevechten tussen opstandelingen enerzijds en de overheidstroepen

anderzijds. Het geweld in Baghdad is niet aanhoudend en de impact ervan op het leven van de gewone

Iraakse burger is eerder beperkt.

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.

U bracht zelf geen elementen aan die een ander licht werpen op bovenvermelde evaluatie van

de veiligheidssituatie in de stad Baghdad, vanwaar u verklaart afkomstig te zijn.

Ook de veiligheidssituatie in de provincie Anbar 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 dat de algemene veiligheidssituatie in Irak en meer in het bijzonder ook in

de provincie Anbar merkelijk verbeterd is. Het hoogtepunt van het geweld is duidelijk voorbij. Het aantal

incidenten in de provincie Anbar is in de tweede helft van 2011 significant verminderd in vergelijking met

dezelfde periode in 2010. Bovendien is er een duidelijke verschuiving van het type geweld dat nog

voorkomt : de frequentie van het aantal zware bomaanslagen daalt en het doelgerichte geweld gaat in

stijgende lijn.

In het algemeen is de impact van de aanslagen meestal gering gezien het overgrote deel van

de aanslagen kleinschalig en doelgericht is. Als er zwaardere aanslagen gepleegd worden, dan zijn

deze eveneens doelgericht en dan zijn de doelwitten meestal overheidsgebouwen en

overheidspersoneel. In de provincie Anbar wordt bij aanslagen vooral de politie geviseerd. Het aantal

aanslagen die als sektarisch geweld zouden kunnen bestempeld worden, is erg beperkt. Geweld dat

specifiek gericht is tegen burgers komt nauwelijks voor. Het veiligheidsrisico voor gewone burgers is

duidelijk verminderd. Voor een aantal specifiek geviseerde groepen is de situatie wel nog steeds

risicovol in Irak. Zij zijn ofwel het slachtoffer van doelgerichte aanslagen of doelgericht geweld tegen

individuen. Leden van de Iraakse veiligheidstroepen, meer bepaald politiediensten en Iraakse

ambtenaren zijn in Anbar het vaakst slachtoffer van doelgerichte aanslagen, terwijl het doelgericht

geweld tegen individuen zich richt tegen dezelfde groepen maar dan hogere profielen. In Anbar zijn dit

vooral religieuze leiders, leiders van de Awakening Councils en leiders van de lokale en provinciale

overheden (zie bijgevoegde SRB “ De actuele veiligheidssituatie in Irak-Anbar” dd. 29.01.2012).

Actueel is er in de provincie Anbar geen sprake meer van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate

van het willekeurige geweld in het aan de gang zijnde conflict in Irak en meer bepaald in de provincie

Anbar dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door

uw aanwezigheid in de provincie Anbar 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.

U bracht zelf geen elementen aan die een ander licht werpen op bovenvermelde evaluatie van

de veiligheidssituatie in de provincie Anbar, vanwaar u verklaart afkomstig te zijn.

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 Baghdad en Anbar 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
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in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers uit Baghdad en Anbar aldus geen

reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

Bovendien voert u zelf geen elementen aan die zouden wijzen op een individueel risico in de zin van

art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.”

2.2.5.1. Verzoeker verwijst naar door hem bij het verzoekschrift gevoegde ambtsberichten van

december 2011, waarin wordt gemeld dat de veiligheidssituatie slecht is. Hij stelt dat er geen groot

tijdsverschil is met de informatie in het administratief dossier, die dateert van januari 2012. Ook de

informatie van de verwerende partij geeft aan dat de situatie niet optimaal is en dat er niet kan worden

gesproken van een stabiele situatie in Centraal-Irak, waar nog talrijke burgerslachtoffers vallen. Ook het

UNHCR is van mening dat de situatie in Irak nog steeds problematisch is, zo betoogt hij nog.

2.2.5.2. De Raad is samen met de verwerende partij van oordeel dat de door verzoeker bijgebrachte

informatie geen ander licht vermag te werpen op de gedane appreciatie. De Commissaris-generaal

erkent dat er op heden nog steeds sprake is van veiligheidsincidenten in Bagdad en in Anbar. Evenwel

blijkt dat de verwerende partij op grond van de in de bestreden beslissing opgenomen genuanceerde

motivering, tot stand gekomen na een grondige analyse van de specifieke en nauwgezette informatie

over de situatie ter plaatse, genoegzaam tot de beslissing is kunnen komen dat er op heden in

verzoekers regio van herkomst geen sprake is van een reëel risico op ernstige schade zoals voorzien in

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Als bijlage aan de nota wordt overigens nog een update

toegevoegd aangaande de meeste recente stand van zaken inzake de veiligheidssituatie in Centraal-

Irak. Het betreft de laatste update van de Subject Related Briefing inzake de actuele veiligheidssituatie

in Bagdad van 16 juli 2012, die bevestigt dat de vaststellingen en conclusies van de Subject Related

Briefing inzake de actuele veiligheidssituatie in Bagdad van 5 januari 2012, die reeds aan het

administratief dossier van verzoekende partij werd toegevoegd, nog steeds gehandhaafd blijven. Uit

deze update, waarin eveneens rekening gehouden wordt met ondermeer de in mei 2012 gepubliceerde

nieuwe “UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-

Seekers” alsook met verschillende andere doorslaggevende informatiebronnen, blijkt, in navolging van

wat de Subject Related Briefing inzake de actuele veiligheidssituatie in Bagdad van 5 januari 2012 reeds

stelt, dat de vermelde incidenten vaak doelgericht zijn (tegen bepaalde beroepsgroepen en

minderheden) en niet een uiting zijn van willekeurig geweld.

2.2.6. Het tweede middel is niet gegrond.

2.3. De Raad oordeelt dat verzoeker geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een

ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad

bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoeker noch een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4 van deze wet worden aangenomen.

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 eenentwintig maart tweeduizend dertien

door:

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.
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De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS


