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nr. 211 112 van 18 oktober 2018

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VAN BEURDEN

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 25 oktober 2017 heeft

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

22 september 2017.

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 8 mei 2018, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN BEURDEN, en van attaché

M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 19 augustus 2015 toe op het Belgische grondgebied en diende op 20 augustus

2015 een asielaanvraag in.

1.2. Verzoeker deed op 8 november 2016 afstand van zijn asielaanvraag.

1.3. Verzoeker kwam opnieuw toe op het Belgische grondgebied op 22 mei 2017 en diende op 31 mei

2017 een tweede asielaanvraag in.

1.4. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal)

trof op 22 september 2017 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker werd hiervan diezelfde dag per aangetekend schrijven in

kennis gesteld.
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Dit vormt de bestreden beslissing, waarvan de motieven luiden als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Iraaks staatsburger, Arabier en sjiitisch moslim (maar hield er een

eerder seculiere levensstijl op na). U bent op 19 augustus 1969 geboren in de provincie Dhi Qar, maar

woonde heel uw leven in de stad Basra, provincie Basra. Uw laatste adres was in de wijk Al Janaina in

Basra.

Voor de val van het regime in 2003 waren verschillende familieleden en uzelf lid van de Baath-partij. Uw

vader was actief lid (‘adu amil’). Daarenboven had u drie ooms die lid waren van het Regionale Commando

(‘qiyadat al qutr/qutriyya’), namelijk dr. A.(…) A.(…), dr. K.(…) H.(…) en dr. J.(…) A.(…). Zelf was u

gevorderd aanhanger (‘nasîr mutaqaddim’).Na de val van het regime vluchtten uw ooms naar het

buitenland. Momenteel verblijven zij in Jordanië. Sinds hun vertrek heeft uw familie nog herstelbetalingen

moeten uitvoeren ten opzichte van de families van slachtoffers die uw ooms destijds gemaakt hadden.

U werkte voor uw vertrek uit Irak als ingenieur bij het Ministerie van Metalen en Industrie en werkte

tegelijkertijd als afdelingsmanager bij het communicatiebedrijf Zain. Daarvoor had u voor het Amerikaans

bedrijf KPR gewerkt.

De verantwoordelijke van de veiligheidsafdeling in het bedrijf Zain was S.(…) S.(…) a.(…) H.(…). Deze

persoon was lid van de partij Al Ahrar en had banden met de militie Jaish Al Mahdi (JAM). U had in januari

of februari 2015 een woordenwisseling met de vrouw van deze persoon die in hetzelfde bedrijf werkte,

omdat ze verschillende keren te laat aankwam op het werk. Hierna stelde S.(…) S.(…) dat u op uw tellen

moest passen gezien het Baath-verleden van uw familie, uw huwelijk met een soennitische vrouw en het

feit dat u in het verleden had samengewerkt met Amerikanen. Na dit incident vond u een lege envelop en

een kogelbrief bij uw huis. Deze brieven hielden volgens u verband met de problemen die u had met S.(…)

S.(…).

Op 1 maart 2015 werd u ontvoerd door een gewapende groepering. U vermoedt dat zij behoren tot JAM

gezien deze groepering verbonden is aan S.(…) S.(…). U werd vier dagen vastgehouden door deze

personen. Ze folterden u en stelden u vragen over een tolk met wie u had samen gewerkt bij KPR.

Ondertussen contacteerden ze uw vrouw en vroegen ze haar 50 000 dollar losgeld te betalen. Nadat uw

vrouw dit bedrag aan hen betaalde, werd u vrijgelaten. Terwijl u werd losgelaten, beschoten ze u langs

achter waardoor u een kogel in de rug kreeg. Hierna moest u één tot twee maanden in het ziekenhuis

blijven. Daarna verbleef u afwisselend in uw eigen huis en in het huis van uw vader in Al Zubeir.

Terwijl u in het ziekenhuis lag, kwam de geheime dienst (Istikhbarat) bij u langs om een verklaring af te

nemen over uw ontvoering. Hierbij gaf u ook namen op van verschillende mensen die in het bedrijf Zain

werkten en daar wapens stockeerden die ze volgens u wilden gebruiken tegen de Amerikanen. U gaf deze

namen op gezien u dacht dat zij misschien iets te maken konden hebben met uw ontvoering. Ondertussen

werden vijf van deze personen gearresteerd, waarvan er drie geëxecuteerd werden en twee veroordeeld

werden tot levenslang.

U heeft Irak verlaten op 6 augustus 2015. U kwam op 19 augustus 2015 aan in België en vroeg op 20

augustus 2015 asiel aan.

Sinds uw vertrek uit Irak komen nog regelmatig mensen langs bij uw oude huis in Basra. Hierdoor gaat u

ervan uit dat de personen voor wie u destijds moest vluchten nog steeds naar u op zoek zijn.

Op 8 november 2016 deed u afstand van uw asielaanvraag. Ongeveer een jaar na uw vertrek was uw

vrouw samen met drie van uw zonen, D.(…), Hu.(…) en Ha.(…), bij haar tante in Mosul gaan wonen. Uw

kinderen belden u sinds oktober 2016 geregeld op en zeiden dat ze gedood zouden worden in Mosul.

Hierdoor besloot u afstand te doen van uw asielaanvraag en terug te keren naar Irak om uw kinderen te

redden. Nadat u uw kinderen in veiligheid kon brengen, verliet u Irak opnieuw op 9 december 2016. Hierna

reisde u opnieuw door naar België, waar u aankwam op 22 mei 2017. Op 31 mei 2017 diende u een

tweede asielaanvraag in.

Ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag legt u uw originele paspoort neer. In het kader van

uw eerste asielaanvraag legde u de volgende documenten voor: uw paspoort, uw kieskaart, uw

werkbadges, uw identiteitskaart, uw bewonerskaart, uw huwelijksakte, de klacht die u neerlegde bij de

politie, medische documenten over de verwondingen die u opliep na uw ontvoering, de identiteitskaarten

van uw vrouw en kinderen, de nationaliteitsbewijzen van uw vrouw en kinderen, de paspoorten van uw

vrouw en kinderen, foto’s van op uw werk.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratieve dossier dient er te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin om zwaarwegende

gronden aannemelijk te maken dat u een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2,

a en b van de Vreemdelingenwet.
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De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt namelijk aangetast door verschillende onwaarschijnlijke

en tegenstrijdige verklaringen, in eerste instantie met betrekking tot uw verklaringen over uw ontvoering.

Zo stelde u dat uw ontvoerders de bedoeling hadden om u te vermoorden (CGVS2, p. 4). Hierna

verklaarde u dat ze u informatie vroegen over de tolk met wie u had samengewerkt, om de echte reden

(namelijk de ruzie met S.(…) S.(…)) en hun identiteit als leden van JAM te verdoezelen, zodat u deze

informatie achteraf niet zou kunnen doorspelen aan de autoriteiten (CGVS2, p. 5). Indien ze echter van

plan waren u te vermoorden, is het niet aannemelijk dat ze zouden proberen om op dergelijke manier

informatie te verdoezelen, gezien u in dat geval niet meer in staat zou zijn om deze informatie door te

spelen. Hiermee geconfronteerd stelt u dat ze u beschoten hadden (CGVS2, p. 5), waarmee u enkel

herhaalt dat ze u probeerden te vermoorden en op geen enkele manier bovenstaande argumentatie kan

uitklaren. Deze elementen doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Bovendien kan u doorheen uw beide gehoren geen duidelijke of consistente verklaringen afleggen over

de reden van uw ontvoering. Zo werd u tijdens het eerste gehoor gevraagd of uw ontvoerders

pretendeerden dat uw ontvoering draaide om het feit dat u had samengewerkt met de Amerikanen maar

dat het in werkelijkheid ging om afpersing, wat u beaamde (CGVS1, p. 14). Tijdens uw tweede gehoor

verklaart u het tegenovergestelde, namelijk dat ze pretendeerden dat het draaide om geld maar dit niet

de werkelijke reden van uw ontvoering was (CGVS2, p. 5). U tracht deze tegenstrijdigheid uit te klaren

door te zeggen dat het niet om geld kon gaan, omdat milities zoals JAM geen geld nodig hebben, gezien

ze gesteund worden door Iran en de Iraakse regering (CGVS2, p. 5). Hiermee gaat u dan weer regelrecht

in tegen een vorige verklaring waarin u stelde dat uw ontvoerders drogredenen moesten verzinnen voor

uw ontvoering, omdat milities zoals JAM op dat moment niet gesteund werden door de regering (CGVS2,

p. 5). Dergelijke inconsistente en tegenstrijdige verklaringen tasten de geloofwaardigheid van uw

verklaringen ernstig aan.

Ook over de aanleiding voor uw problemen, namelijk het dispuut dat u had met de vrouw van S.(…) S.(…),

kan u geen eenduidige verklaringen afleggen. Zo stelde u tijdens uw eerste gehoor dat deze ruzie en de

daaropvolgende bedreiging door S.(…) S.(…) een jaar voor het incident (i.e. uw ontvoering) plaatsvond

(CGVS1, p. 12). Tijdens uw tweede gehoor stelt u echter dat deze ruzie in januari of februari 2015

plaatsvond (CGVS2, p. 5-6), één of twee maanden voor uw ontvoering dus. Geconfronteerd met deze

tegenstrijdigheid stelde u dat u tijdens uw eerste gehoor helemaal niet had gezegd dat de ruzie een jaar

voor het incident plaatsvond, maar dat de vrouw van S.(…) S.(…) een jaar voor het incident in het bedrijf

was komen werken (CGVS2, p. 6). Dit staat echter allesbehalve op deze manier neergeschreven in het

verslag van uw eerste gehoor, waar uw verklaringen letterlijk weergegeven zijn. Het louter ontkennen van

één van uw voorgaande verklaringen kan deze tegenstrijdigheid niet uitklaren. Opnieuw wordt zo de

geloofwaardigheid van uw verklaringen op de helling gezet.

Verder stelde u tijdens uw eerste gehoor dat er na de ruzie met S.(…) S.(…) en zijn vrouw dreigberichten

naar u gestuurd werden, waarin u beledigd werd als Baathist en soenniet (CGVS1, p. 12). Wanneer u

tijdens uw tweede gehoor gevraagd werd of er in de periode tussen de ruzie en uw ontvoering nog zaken

waren voorgevallen, stelde u dat u zich niets noemenswaardig kon herinneren (CGVS2, p. 6). Gevraagd

naar de dreigberichten die u de vorige keer vermeldde, stelde u dat u hier niks over zei omdat het niet om

duidelijke bedreiging ging, maar om een lege envelop en een kogel die u gevonden had in uw huis

(CGVS2, p. 7). Dit is echter volledig verschillend aan uw verklaring over deze brieven tijdens uw eerste

gehoor, waar u zelfs de inhoud van de berichten vermeldde en dus helemaal niet over een lege envelop

en een kogel aan het praten was (CGVS1, p. 12). Opnieuw legt u inconsistente verklaringen af, en stelt u

zo de geloofwaardigheid van uw verklaringen op de proef.

Daarenboven is het niet aannemelijk dat u na uw ruzie en bedreiging door S.(…) S.(…) amper

voorzorgsmaatregelen nam om u zelf en uw familie te beschermen. Zo stelde u zelfs dat u na dit voorval

gewoon bleef werken op de plaats waar deze persoon de veiligheidsverantwoordelijke was, en enkel ’s

nachts wat minder buitenkwam (CGVS, p. 6-7), wat niet als een noemenswaardige voorzorgsmaatregel

gezien kan worden, gezien u door uw werk op deze plaats constant geviseerd kon worden door deze

personen. Het feit dat u geen ernstige voorzorgen nam om u zelf en uw familie te beschermen is bovendien

des te onaannemelijker gezien u zich wel bewust bleek van de macht die uw bedreigers hadden in Irak

en van de elementen die voor hen een doorn in het oog waren, zoals het Baath-verleden van uw familie,

uw samenwerking met de Amerikanen en uw huwelijk met een soennitische vrouw (CGVS2, p. 7). In een

dergelijk precaire situatie, zoals u ze het CGVS wil voorspiegelen, is het feit dat u dit niet deed omdat u

een job en een bankrekening had, en uw kinderen naar school moesten waardoor u niet zo snel kon

verhuizen (CGVS2, p. 7), dan ook geen uitklaring voor uw gebrek aan voorzorgen. Tijdens uw

eerste gehoor had u zelfs verklaard dat uw vader u na het dispuut met S.(…) S.(…) en zijn vrouw reeds

aangeraden had om te vluchten (CGVS1, p. 12). Ook over dit element legt u in uw tweede gehoor een

tegenstrijdige verklaring af door te stellen dat uw vader u dit pas na uw ontvoering aanraadde (CGVS2,

p. 6). Ook bovenstaande elementen doen de geloofwaardigheid van uw verklaringen teniet.
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Na uw ontvoering bent u bovendien nog vijf maanden in Irak gebleven (CGVS2, p. 8). Het feit dat u daar

nog geruime tijd verbleven heeft, zonder dat er zich in die periode problemen voordeden (CGVS2, p.

4,8,9) doet ook vragen stellen bij de urgentie van uw vertrek én de actualiteit en gegrondheid van uw

vrees. U probeerde dit uit te klaren door het feit dat u niet gezond genoeg was om te reizen (CGVS2, p.8).

Hierbij kan ten eerste opgemerkt worden dat u wel in staat bleek om binnen Irak zelf te reizen (CGVS2,

p.8). Bovendien vertelde u dit op een geheel andere manier tijdens uw eerste gehoor, waarin u niet stelde

dat u wachtte tot u voldoende hersteld was om te vertrekken, maar dat u vijf maanden later vertrok omdat

u, gezien de toenmalige vluchtelingencrisis in Europa, de kans zag om te vertrekken (CGVS1, p. 13).

Daarenboven bleek u niet in staat om eenduidige verklaringen over uw verblijf in Irak in deze vijf maanden

af te leggen. Zo stelde u tijdens uw eerste gehoor dat u in deze periode bij uw vader verbleef (CGVS1, p.

13), terwijl u bij uw tweede gehoor stelt dat u in uw eigen huis in de wijk Janaina verbleef (CGVS2, p. 8).

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid stelde u dat heen en weer reisde (CGVS2, p. 8). Dat u dit toen

pas zo vermeldde, toont enkel aan dat u uw antwoorden tracht aan te passen naar gelang de vraagstelling

en is geenszins een uitklaring voor deze tegenstrijdigheid. Opnieuw wordt zo de geloofwaardigheid van

uw verklaringen aangetast.

Nog stelde u dat u na uw ontvoering paspoorten liet opmaken voor uzelf en uw kinderen (CGVS2, p.7).

Uit uw paspoort blijkt echter dat dit al afgegeven werd in 2012 (zie administratief dossier, groene map,

document 1), jaren voor de beweerde ontvoering. U tracht deze onmogelijkheid uit te klaren door te

zeggen dat u toen enkel paspoorten voor uw kinderen liet opmaken en niet voor u zelf (CGVS2, p. 10).

Opnieuw past u uw verklaring simpelweg aan aan de opmerkingen van het CGVS, zonder evenwel een

verklaring te bieden voor de aangehaalde onmogelijkheid. Ook dit element doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Tijdens uw tweede gehoor verklaart u nog dat u verschillende personen zou aangegeven hebben bij de

geheime dienst die wapens hadden opgeslagen op uw werkplaats, omdat u vermoedde dat zij ook achter

uw ontvoering konden zitten (CGVS2, p.2-3). Dat hierover met geen woord repte tijdens uw eerste gehoor

(CGVS1) is opnieuw een element dat wenkbrauwen doet fronsen.

Nog verklaarde u bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u omwille van de problemen die u had in Irak

niemand in uw familie daar durft te bellen omdat u bang bent dat de gesprekken zouden afgeluisterd

worden (Verklaring Meervoudige Aanvraag, punt 20). Tijdens uw tweede gehoor stelt u echter dat u

regelmatig contact heeft met uw broers en zussen en kan u geen verklaring geven voor het feit dat u dit

anders verklaarde bij DVZ (CGVS2, p. 10). Dat u ook hierover geen consistente verklaringen kan afleggen,

doet verdere afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Ten tweede haalt u een vrees aan die verbonden is aan het Baath-verleden van u en uw familie. Gezien

uit bovenstaande motivatie blijkt dat uw ontvoering niet geloofwaardig kan worden geacht, is het laatste

feit dat zich hieromtrent voordeed de moord op uw neef dr. F.(…) A.(…) H.(…) in 2008 (CGVS2, p.3).

Hierna hebben zich geen noemenswaardige vervolgingsfeiten meer voorgedaan omwille van dit Baath-

verleden (CGVS2, p. 9). U spreekt enkel nog van het feit dat uw familie geregeld schadevergoedingen

moest betalen aan de families van de slachtoffers die gemaakt werden door uw ooms (CGVS2, p. 3, 19).

Bovendien verklaarde u dat uw vader om hier van af te geraken zijn familienaam veranderde, waardoor

hij niet meer verantwoordelijk gesteld kon worden voor het betalen van schadevergoedingen omwille van

de daden van zijn broers (CGVS2, p. 18). Omdat u toen op een andere plaats woonde, werd u door de

stammen niet verplicht tot het betalen van schadevergoedingen en heeft u tot nu toe uw naam nog niet

veranderd (CGVS2, p. 18). Door aan te halen dat uw vader op deze manier echter van dit probleem kon

af geraken, geeft u geen enkele reden aan waarom u op dezelfde manier geen oplossing voor dit probleem

zou kunnen vinden. Wanneer u daarna nogmaals gevraagd werd om welke reden u er vanuit gaat dat u

bij terugkeer nog problemen zou hebben omwille van het Baath-verleden van uw familie, gaf u aan dat dit

zou komen omwille van het feit dat het dossier rond uw familie geopend werd omwille van uw problemen

met S.(…) S.(…) (CGVS2, p. 20). Gezien deze problemen hierboven reeds als ongeloofwaardig werden

beschouwd, kan ook op deze basis geen sprake zijn van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

risico op ernstige schade in uw hoofde. Bovendien stelt u zelf dat u, naast uw problemen met S.(…) S.(…),

nooit andere problemen gekend hebt (CGVS2, p. 7), wat er eens te meer op wijst dat het Baath-verleden

van uw familie geen aanleiding geeft tot een vrees voor vervolging of een risico op ernstige schade in uw

hoofde.

In november 2016 deed u afstand van uw asielaanvraag en keerde u terug naar Irak. Het feit dat u afstand

deed van uw asielaanvraag en terugkeerde naar Irak, waar uw problemen zich zouden voorgedaan

hebben, is op zich reeds een ernstige ondermijning van elke vrees die u beweert te koesteren en van elk

risico dat u zou kunnen lopen in uw land van herkomst.

Bij uw tweede asielaanvraag verklaarde u dat u moest terugkeren naar Irak om uw kinderen uit de klauwen

van IS (Islamitische Staat) te redden in Mosul (Verklaring Meervoudige Aanvraag, punt 15). Het CGVS

stelt zich echter ook ernstige vragen bij uw verklaringen over uw reden voor uw vrijwillige terugkeer naar

Irak.
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Zo blijkt u geen duidelijke informatie te kunnen geven over het moment dat uw vrouw en kinderen naar

Mosul zouden gegaan zijn (CGVS2, p.11). U verklaart dit door het feit dat u amper contact had met uw

familie in Irak gezien u hen daar niet kon bereiken (CGVS, p. 11). In dit opzicht is het erg frappant dat uw

zonen u plots wel konden contacteren, zeker gezien zij toen volgens uw verklaringen onder constante

controle stonden van IS (Verklaring Meervoudige Aanvraag, punt 15). Hiermee geconfronteerd, stelde u

dat u hiermee bedoelde dat ze binnen moesten blijven en enkel naar buiten konden om naar de moskee

te gaan (CGVS2, p. 15). Dit klaart echter nog niet uit hoe zij dan konden beschikken over een gsm en

internet, wat streng verboden was onder IS (zie administratief dossier, blauwe map, document 7, 8). Indien

uw kinderen door hen gecontroleerd werden, is het dan ook niet aannemelijk dat zij wel in staat waren u

via dergelijke kanalen te bereiken. Hiermee geconfronteerd, slaagt u er niet in dit uit te klaren (CGVS2, p.

15). Bovenstaande elementen doen dan ook afbreuk aan uw verklaringen over het verblijf van uw kinderen

in Mosul, uw beweerde reden voor uw terugkeer naar Irak.

Bovendien stelt het CGVS zich ernstige vragen bij het feit dat uw vrouw en kinderen ongeveer een jaar

na uw vertrek (6 augustus 2015, CGVS1, p. 11) naar Mosul zouden trekken. Mosul was toen al geruime

tijd in handen van IS (juni 2014, zie administratief dossier, blauwe map, document 1). In deze periode

probeerden zoveel mogelijk mensen dit gebied te ontvluchten, waardoor het op zijn minst frappant kan

genoemd worden dat uw familie juist de omgekeerde beweging zou maken. Hiermee geconfronteerd

stelde u dat uw vrouw toen nergens anders meer terecht kon en dat zij bij een tante ging wonen die in

gebied woonde, waarvan u overigens denkt dat het toen nog niet onder controle van IS stond (CGVS2, p.

12). Naar aanleiding van uw bewering dat uw vrouw en kinderen nergens anders terecht kon, werd u

gevraagd of zij niet mee konden gaan met uw zoon S.(…) A.(…) die naar Turkije vluchtte (CGVS2, p. 13).

U kon niet uitklaren om welke reden dit geen mogelijkheid was voor uw gezin (CGVS2, p. 13). Uw

verklaring over het feit dat Mosul toen nog niet volledig onder controle van IS stond (CGVS2, p. 12), gaat

bovendien in tegen de informatie waarover het CGVS beschikt (zie administratief dossier, blauwe

map, document 2) en kan dus ook allerminst overtuigen. Dat uw vrouw bovendien naar dergelijk gebied

vluchtte met drie sjiitische zonen, die door hun sektarische achtergrond nog meer risico liepen om

slachtoffer te worden van IS doet nog meer wenkbrauwen fronsen. Hierover stelde u dat niemand wist dat

ze sjiieten werden, en dat IS dit pas na enige tijd vermoedde (CGVS2, p. 12). Hiermee geeft u echter nog

steeds geen verklaring voor het feit dat uw vrouw een enorm risico nam door hen alsnog mee te nemen

en te denken dat dit niet zou uitkomen. Omwille van bovenstaande elementen worden uw verklaringen

over uw reden voor terugkeer naar Irak opnieuw aangetast.

Ook uw verklaringen over de manier waarop uw vrouw en kinderen naar Mosul trokken, worden weinig

aannemelijk geacht door het CGVS. U stelde dat de tante van uw vrouw hen met de auto kwam halen in

Bagdad (CGVS2, p. 11-12) en dat deze tante zonder problemen Mosul kon verlaten en met de auto

Bagdad kon binnen geraken (CGVS2, p. 13). Gezien de toenmalige situatie in Mosul is het ten eerste

onwaarschijnlijk dat zij als vrouw met de auto zou mogen reizen onder IS-bewind (zie administratief

dossier, blauwe map, document 6). Bovendien is het ook onwaarschijnlijk dat iemand uit Mosul Bagdad

zomaar zou binnen geraken, gezien de strenge controles die toen uitgevoerd werden in Bagdad om

potentiële IS-aanhangers buiten de stad te houden. U stelde dat IS veel vertrouwen had in haar omdat ze

soenniet was en een oude vrouw was (CGVS2, p. 13) en dat zij om dezelfde reden ook niet gecontroleerd

werd wanneer ze Bagdad wou binnen geraken (CGVS2, p. 13). Omwille van de toenmalige situatie in

Irak, kunnen ook deze verklaringen het CGVS echter niet overtuigen. Ook zo wordt de geloofwaardigheid

van uw verklaringen rond de reden van uw terugkeer naar Irak op de helling gezet.

Tot slot stelt het CGVS zich ook vragen bij uw verklaarde verblijf in Kirkuk. Zo kan u amper zeggen waar

u juist verbleef in Kirkuk of langs welke weg u daarnaar toe reisde (CGVS2, p. 16). Ook dit element straalt

negatief af op de geloofwaardigheid over uw verklaringen over uw terugkeer naar Irak.

Door al deze tegenstrijdige en twijfelachtige verklaringen kan het CGVS niet anders dan besluiten dat

geen geloof kan gehecht worden aan uw beweringen. Deze elementen vormen dus geen basis vormen

voor een risicoanalyse in het licht van de toekenning van internationale bescherming, met name de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming in de zin van art. 48/4, §2, a en b van de

Vreemdelingenwet.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Uw

identiteitsdocumenten en die van uw familie kunnen hoogstens uw verklaringen over uw identiteit,

nationaliteit en herkomst, en die van uw familie ondersteunen. Deze elementen staan hier niet ter

discussie. Uw werkbadges en foto’s van uw werk kunnen enkel uw beweerde werkplaatsen ondersteunen.

Ook deze elementen staan hier niet ter discussie. Uw huwelijksakte kan enkel uw huwelijk ondersteunen,

wat ook niet in twijfel getrokken wordt door het CGVS. Verder legde u de klacht voor die u neerlegde bij

de politie na uw ontvoering. Uit de op het CGVS beschikbare informatie blijkt ten eerste dat de

bewijswaarde van documenten uit Irak erg gering is. Gezien het erg gemakkelijk is om dergelijke

documenten te laten aanmaken in Irak, kan ook het louter voorleggen van deze documenten, in

de afwezigheid van een geloofwaardig relaas, uw verhaal niet aannemelijk maken. Tot slot legde u ook
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medische documenten neer over de verwondingen die u opliep tijdens uw ontvoering. Het commissariaat

betwist niet dat u verwondingen opliep, maar deze documenten tonen dan ook enkel deze verwondingen

aan, en kunnen niets zeggen over de oorzaak hiervan en het eventuele verband met uw asielrelaas.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde

gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn om aan

te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

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

Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Zuid-Irak werd het “UNHCR Position on Returns to

Iraq” van 14 november 2016 in rekening genomen. Zowel uit voornoemd advies van UNHCR als de COI

Focus “Irak, Veiligheidssituatie Zuid-Irak” van 18 juli 2017 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in Irak sinds het voorjaar van 2013 verslechterd is,

doch anderzijds blijkt dat de toename in geweld- en terreurdaden geconcentreerd is in een aantal

Centraal-Iraakse provincies, waarbij vooral de Iraakse grootsteden worden getroffen. Het grondoffensief

dat de Islamitische Staat (IS) sinds juni 2014 in Irak voerde, was hoofdzakelijk gesitueerd in Centraal-Irak.

Daarenboven blijkt dat IS vanaf de tweede helft van 2015 meer en meer onder druk kwam te staan in

verschillende regio’s in Irak, en dat de Iraqi Security Forces (ISF), de sjiitische milities en de Koerdische

pesghmerga er in slaagden om IS uit een deel van de veroverde gebieden te verdrijven. In de loop van

2016 werd IS verder teruggedrongen. De impact van de herovering van de steden Ramadi en Fallujah op

de veiligheidssituatie in Irak in het algemeen en Zuid-Irak in het bijzonder was duidelijk voelbaar. Ook in

2017 is er sprake van een verdere en sterke daling van het geweld in Zuid-Irak.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het geweldsniveau, de impact van het terreurgeweld, en de

gevolgen van het offensief dat IS sinds juni 2014 voerde regionaal erg verschillend zijn. Deze sterk

regionale verschillen typeren het conflict in Irak. Om die redenen dient niet alleen rekening te worden

gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het

gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Irak, dient

in casu de veiligheidssituatie in de provincie Basra te worden beoordeeld.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de negen zuidelijke provincies van Irak niet rechtstreeks verwikkeld

zijn geraakt in het offensief dat IS in juni 2014 inzette in Centraal-Irak, met uitzondering van het noorden

van Babil, waar IS heeft geprobeerd om via de verkeerswegen ten westen en zuidwesten van Bagdad

aanvalsroutes naar de hoofdstad te openen. Dit offensief ging gepaard met talrijke aanslagen en ook met

hevige gevechten in enkele steden. IS is er niet in geslaagd om de controle over Noord-Babil te verwerven,

en het aantal burgerslachtoffers in de provincie Babil nam vanaf 2015 duidelijk af. In 2016 is IS er wel in

geslaagd om in drie zware aanslagen te plegen in de provincie. In de periode januari tot juli 2017 is er

slechts één zware aanslag gepleegd. Verder betreft het geweld in Babil hoofdzakelijk aanslagen met IED

en/of moorden, al dan niet bedoeld als wraakacties. Het aantal burgerslachtoffers ligt in de provincie Babil

evenwel ver onder dat van de Centraal-Iraakse provincies.

Uit voornoemde COI Focus blijkt dat de veiligheidssituatie in de provincie Basra gedurende de afgelopen

jaren markant verbeterde. Naarmate IS haar terreurcampagne tegen sjiitische doelwitten in Bagdad in

2013 opvoerde werden in Basra een aantal geweldfeiten gepleegd tegen de soennitische minderheid in

de stad. De provincie werd echter niet rechtstreeks getroffen door het offensief dat IS in juni 2014 inzette.

Directe confrontaties tussen militanten van IS en het Iraakse leger bleven uit. Wel vonden in de provincie

een beperkt aantal aanslagen plaats, waarbij het aantal burgerdoden beperkt is gebleven. Ook in mei

2017 vonden er twee zware aanslagen plaats in de provincie Basra met een beperkt aantal

burgerslachtoffers. Verder wordt er melding gemaakt van tientallen incidenten met vuurwapens. Conflicten

tussen verschillende stammen, tussen criminele groepen en tussen rivaliserende milities liggen aan de

grondslag van deze schietpartijen. In de loop van 2016 nam het tribaal en crimineel geweld in Basra toe,

onder meer als gevolg van de overplaatsing van tal van soldaten en veiligheidspersoneel naar het front

met IS.

In de periode 2013-2014 werden in de heilige stad Karbala een beperkt aantal aanslagen op sjiitische

doelwitten gepleegd. Het aantal burgerslachtoffers hierbij bleef beperkt. De veiligheidsmaatregelen in de

provincie Karbala werden in de loop van 2013 en 2014 herhaaldelijk opgedreven en het Iraakse leger

werd er door vrijwilligers versterkt. Er vonden in de regio evenwel geen grootschalige confrontaties plaats

tussen militanten van IS en het Iraakse leger. . Aanslagen in de provincie Karbala blijven uitzonderlijk en

zijn doorgaans kleinschalig.

Naarmate IS haar terreurcampagne in 2013-2014 opdreef, namen ook de veiligheidsmaatregelen in Najaf

toe. Ook hier bleven directe confrontaties tussen militanten van IS en het Iraakse leger uit. Er doen zich

in de provincie Najaf voorts nauwelijks geweldfeiten voor. Het geweld dat er voorkomt concentreert zich

hoofdzakelijk in de stad Najaf. Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is beperkt.
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Het offensief dat IS in de zomer van 2014 opzette, bereikte de provincies Wassit, Qadisiya, Missan, Thi

Qar en al- Muthanna niet. Het geweld in deze provincies is beperkt tot sporadische terreuraanslagen met

een relatief laag aantal burgerslachtoffers tot gevolg.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat IS er in 2016 in geslaagd is om een aantal zware aanslagen in

Zuid- Irak te plegen, waarbij een beperkt aantal burgerdoden vielen. In 2017 neemt het geweld in Zuid-

Irak verder af, en ligt het na zes maanden lager dan om het even welke periode sinds drie jaren. Er zijn

slechts drie zware aanslagen gepleegd, met name in de stad Najaf, en de provincies Babil en Basra. Dit

is een duidelijke daling in vergelijking met 2016 toen er over het hele jaar gerekend elf zware aanslagen

plaatsvonden. Niettegenstaande bij deze aanslagen ook burgerslachtoffers te betreuren vallen, kan hieruit

niet zonder meer worden besloten dat er actueel in Zuid-Irak sprake is van een uitzonderlijke situatie

waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan

te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van

uw leven of uw persoon in het kader van een gewapend conflict.

Het CGVS wijst er tot slot op dat nergens in het standpunt van het UNHCR inzake de terugkeer naar Irak

(UNHCR Position on Returns to Iraq” van 14 november 2016) geadviseerd wordt om voortgaande op een

analyse van de algemene veiligheidssituatie aan elke Irakees een complementaire vorm van bescherming

te bieden. Integendeel, UNHCR adviseert om Irakezen die afkomstig zijn van gebieden in Irak die i)

getroffen zijn door militaire acties; (ii) fragiel en onveilig blijven nadat ze zijn heroverd op IS; of (iii) onder

controle blijven van IS niet gedwongen terug te sturen en besluit dat deze waarschijnlijk in aanmerking

komen voor de vluchtelingstatus of de status van subsidiair beschermde. Uit de informatie waarover het

CGVS beschikt kan niet worden afgeleid dat de provincie Basra onder één van de voormelde gebieden

valt. Immers, uit de beschikbare informatie kan niet worden opgemaakt dat er zich in de provincie Basra

militaire acties afspelen, of dat er militaire confrontaties plaatsvinden. Het komt in provincie Basra niet of

nauwelijks tot open gevechten en er is geenszins sprake van regelmatige of aanhoudende gevechten

tussen IS en het Iraakse leger. UNHCR stelt overigens nergens in voornoemd standpunt dat Irakezen die

afkomstig zijn uit provincie Basra niet naar provincie Basra kunnen worden teruggestuurd. Het standpunt

van UNHCR van 14 november 2016 is bijgevolg een duidelijke aanwijzing dat de situatie in provincie

Basra en/of Zuid- Irak niet valt onder de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de zuidelijke provincies thans geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4,

§2, c) van de Vreemdelingenwet bestaat.

Volledigheidshalve wordt hierbij nog aangestipt dat het Iraakse zuiden niet alleen over de weg bereikbaar

is. Uit de beschikbare informatie blijkt dat tal van luchtvaartmaatschappijen vluchten aanbieden op Irak en

dat een terugvlucht naar Irak niet noodzakelijk via de luchthaven van Bagdad dient te verlopen. Naast

Baghdad International Airport beschikt Irak immers over internationale luchthavens in Basra, en Najaf,

dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot bereikbaar zijn. Personen die naar

Irak wensen terug te keren kunnen via deze luchthavens naar hun bestemming in Zuid-Irak reizen zonder

dat zij via Centraal-Irak moeten reizen.

De informatie waarop het CGVS zich beroept is aan uw administratief dossier toegevoegd.

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. Verzoekschrift

In een eerste en enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), van artikel 3 juncto artikel 13 van het Europees

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op

4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM), van artikel 4

van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake

normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale

bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking

komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (hierna: de

richtlijn 2011/95/EU), van artikel 10 van de van richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voorde toekenning en intrekking van

de internationale bescherming (hierna: de richtlijn 2013/32/EU), van de artikelen 2 en 3 van de wet van
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29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/2

tot en met 48/7 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: de vreemdelingenwet), van artikel 27

van het koninklijk besluit van 11 juli 2013 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: het KB CGVS), van het

zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel en van de algemene motiveringsplicht.

Verzoeker verwijst naar zijn eerste asielaanvraag waarbij hij verschillende documenten neerlegde die

volgens de commissaris-generaal geen afbreuk doen aan de appreciatie van zijn asielaanvraag omdat ze

een aantal gegevens bevatten die niet ter discussie staan, omdat er, gelet op zijn ongeloofwaardig relaas,

weinig bewijswaarde wordt gehecht aan de gerechtelijke documenten uit Irak betreffende zijn ontvoering

en omdat de medische stukken geen uitspraak doen over de oorzaak van de verwondingen. Verzoeker

citeert voorts onder andere artikel 27 van het KB CGVS, artikel 4.3 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel

10.3 van de richtlijn 2031/32/EU en rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna:

de Raad) en het EHRM. Volgens verzoeker heeft hij documenten voorgelegd die overeenstemmen met

de door hem beschreven feiten. Uit het arrest Singh en het arrest R. J van het EHRM leidt verzoeker af

dat met het oog op het vermijden van een schending van artikel 3 van het EVRM de neergelegde

documenten niet terzijde kunnen worden geschoven zonder de authenticiteit ervan na te gaan. Vervolgens

verwijst verzoeker naar de toetsing van de motiveringsplicht van de Raad.

Concreet gaat verzoeker in op de vertaling van het neergelegde proces-verbaal van maart 2015 en het

medisch verslag van 8 april 2015. Verzoeker wijst erop dat zijn verklaringen tijdens zijn eerste en tweede

interview gelijklopend zijn met de neergelegde documenten. Verzoeker citeert een aantal uittreksels uit

zijn verklaringen bij het Commissariaat-generaal betreffende zijn ontvoering. Volgens verzoeker dient niet

alleen te worden gefocust op elementen die minder belangrijk zijn. Zijn verklaringen, zo stelt verzoeker,

betreffende het leven dat hij leidde en de problemen die hij kende in Irak, zijn geloofwaardig en coherent.

Verzoeker is van oordeel dat de commissaris-generaal zich te veel op zijn buikgevoel richtte en de

materiële elementen niet in rekening heeft gebracht. Dit concludeert verzoeker uit de overweging uit de

bestreden beslissing waarin wordt gesteld dat het weinig logisch is dat hij enerzijds verklaarde dat zijn

ontvoerders de bedoeling hadden hem te vermoorden, terwijl ze ook zouden hebben geprobeerd

informatie te verdoezelen opdat hij deze niet zou kunnen doorspelen aan de autoriteiten. In de beslissing

wordt gesteld dat dit weinig aannemelijk is omdat verzoeker niet bij machte zou zijn om informatie aan de

overheid door te spelen indien ze effectief het plan zouden hebben om hem te vermoorden. Verzoeker

wijst er ook op dat het niet onlogisch is dat hij pas vijf maanden na de ontvoering uit Irak kon vertrekken

omdat het niet mogelijk is om sneller een tocht over de grenzen heen te maken gelet op de context.

Met betrekking tot zijn terugkeer naar Irak in 2016 stelt verzoeker dat hij moest terugkeren omwille van

zijn kinderen die woonachtig waren in Mosul. Betreffende de moeilijkheden die verzoeker ervoer om

contact te leggen met zijn kinderen, wijst verzoeker op zijn echtscheiding. Naar aanleiding van de

bewering van verzoeker dat zijn zoon later zelf contact met hem zocht, wordt door de commissaris-

generaal aangestipt dat niet wordt uitgeklaard hoe zijn zoon kon beschikken over een gsm en internet in

een gebied dat door IS werd gecontroleerd. Verzoeker wijst op een stuk dat hij als bijlage bij zijn

verzoekschrift voegt waarin gesteld werd dat IS via satelietnetwerken opereert en dat telefonie wel degelijk

mogelijk was in het belegerde Mosul. Verzoeker besluit dat de beweringen van de commissaris-generaal

geenszins worden gestaafd.

Aangaande de tocht van de tante van verzoeker om zijn vrouw en kinderen op te halen in Bagdad, stelt

verzoeker dat uit de informatie van de verwerende partij niet kan worden afgeleid dat het onmogelijk zou

zijn voor een vrouw om met de auto te rijden.

Wat de ongeloofwaardigheid van zijn verblijf in Kirkuk betreft, meent verzoeker dat hij ondergedoken

leefde, zodat hem niet kan worden verweten dat hij zich niet exact kan herinneren waar hij verbleef en

hoe hij er precies naartoe gegaan is. Op basis van zijn verklaringen stelt verzoeker dat zijn uiteenzetting

doorleefd is.

Naar aanleiding van zijn profiel als ‘seculier’ is verzoeker hieromtrent niet gehoord, hoewel dit voor

problemen kan zorgen bij een terugkeer. Verzoeker verwijst in dit verband naar een rapport van Asylos

van december 2016 waaruit blijkt dat dit als element dient te worden weerhouden.

2.2. Nieuwe elementen
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2.2.1. Als bijlagen bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een artikel uit AI Monitor toe van 13 mei 2015

“services improve under IS in Mosul”, een artikel van World Bulletin van 12 augustus 2016 “Terrorist group

reportedly fears communication between local residents, Iraqi security forces” en het rapport van Asylos

“Situation of Atheists in Iraq” van december 2016 (Verzoekschrift, bijlagen 3-5).

2.2.2. Middels een aanvullende nota van 15 juni 2018 legde de commissaris-generaal de ‘COI Focus Irak

betreffende de veiligheidssituatie in Zuid-Irak’ neer van 28 februari 2018.

2.2.3. Ter terechtzitting legde de verzoekende partij een aanvullende nota neer waaraan zij volgende

documenten toevoegt: Facebookberichten en foto's van S.(…) S.(…) H.(…) A.(…)-H.(…) (met vertaling),

een blogartikel van ‘Brookings’ “What Iraq 's election results mean for USpolicy there” van 18 mei 2018,

een lijst met namen van de martelaars van de Baath-partij (met vertaling), een berichten betreffende I.(…)

A.(…) Y.(…) dd. 22/08/2017 (met vertaling), beslissingen van de onderzoeksrechter van Al-Hadbae d.d.

20 augustus 2017, informatie over Y.(…) S.(…) A.(…) M.(…) en een ontslagbrief betreffende de

behandelperiode van 24 april 2018 tot 7 mei 2018 in het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster (Aanvullende

nota, bijlagen 6-14).

2.3. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over volheid van

rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig

wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als

administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is

de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de

kritiek van de verzoekende partij daarop.

Op grond van artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag hierna bij voorrang

onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Wanneer aan de bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan

worden hersteld, of wanneer er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen

tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten

bevelen, kan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal op grond van artikel 39/2, §1, tweede

lid, 2°, van de vreemdelingenwet vernietigen.

2.4. De bewijslast

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van de

vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1,

van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen gelezen te

worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1,

van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker

om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek, zoals

vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen. Hij

moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van verklaringen,

schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant

zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te werken om

alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze instanties ervoor te



RvV X - Pagina 10

zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene situatie in het land van

oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle relevante

informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek

wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land

van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende detaillering en

specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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 de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

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

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.5. Beoordeling

2.5.1. In de bestreden beslissing, waarbij de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus

worden geweigerd, wordt gesteld dat de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas wordt aangetast

door verschillende onwaarschijnlijke en tegenstrijdige verklaringen betreffende de ontvoering waarvan

verzoeker het slachtoffer zou zijn geworden. Zo beweerde verzoeker dat zijn ontvoerders de bedoeling

hadden hem te vermoorden, maar toch poogden de werkelijke reden van de ontvoering te verdoezelen,

hetgeen weinig geloofwaardig is.

Betreffende de reden voor zijn ontvoering beaamde verzoeker dat zijn ontvoerders voorhielden dat de

reden voor de ontvoering zijn samenwerking met de Amerikanen was, terwijl het werkelijk om afpersing

ging, terwijl verzoeker achteraf stelde dat geld niet de werkelijke reden voor de ontvoering was.

In de beslissing wordt gewezen op het feit dat verzoeker geen eenduidige verklaringen aflegt over de

oorzaak van zijn problemen, met name het dispuut met de vrouw van S. S. De commissaris-generaal

stelde immers vast dat verzoeker de ruzie en de daarop volgende bedreiging door S. S. een jaar voor zijn

ontvoering situeert, terwijl hij deze later één à twee maanden voor zijn ontvoering situeert. Vervolgens

wordt in de bestreden beslissing gewezen op de tegenstrijdige verklaringen die verzoeker aflegde over

de bedreigingen die hij ontving na de ruzie met S. S. Er wordt ook opgemerkt dat het weinig geloofwaardig

is dat verzoeker na de ruzie en de bedreiging door S. S. amper voorzorgsmaatregelen nam om zichzelf

en zijn gezin te beschermen, hoewel verzoeker zich bewust leek van de macht van zijn belagers en van

de elementen die voor hen een doorn in het oog waren, zoals zijn Baath-verleden, de samenwerking met

de Amerikanen en zijn huwelijk met een soenitische vrouw. De commissaris-generaal stipt ook aan dat

verzoeker na de ontvoering nog vijf maanden in Irak bleef, zonder dat er zich noemenswaardige

problemen hadden voorgedaan. Voorts werd vastgesteld dat verzoeker verklaarde dat hij na zijn

ontvoering paspoorten liet aanmaken, terwijl dit reeds blijkt te dateren van 2012. Daarenboven legde

verzoeker een aantal tegenstrijdige verklaringen af over de contacten met zijn familie.
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Wat verzoekers Baath-verleden betreft, wordt in de bestreden beslissing gesteld dat de moord op dr F.

A. H. in 2008 het laatste feit was dat zich hieromtrent voordeed en dat deze vrees niet langer actueel is,

zeker gelet op de ongeloofwaardigheid van de ontvoering. De commissaris-generaal wijst er ook op dat

verzoekers vader kon ontsnappen aan het betalen van de schadevergoeding aan de slachtoffers van zijn

broers door van familienaam te veranderen, waardoor het Baath-verleden geen aanleiding geeft tot een

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade.

De commissaris-generaal wijst er ook op dat verzoeker afstand deed van zijn asielaanvraag en

terugkeerde naar Irak, hetgeen op zich reeds een ernstige ondermijning uitmaakt van elk risico dat hij zou

lopen in zijn land van herkomst. Vervolgens worden in de beslissing een aantal bedenkingen geplaatst bij

verzoekers terugkeer naar Irak. De commissaris-generaal wijst op verzoekers verklaring dat hij zijn

kinderen in Mosul diende te redden uit de klauwen van IS, hoewel hij niet precies kon aangeven wanneer

zijn kinderen naar Mosul zouden zijn gegaan en hij stelt amper contact te hebben gehad met zijn familie

omdat deze door IS werden gecontroleerd, terwijl zijn zoon er plots wel in slaagde hem te contacteren. In

de beslissing wordt erop gewezen dat het frappant is dat verzoekers echtgenote en haar (sjiitische)

kinderen naar Mosul zouden zijn getrokken op een ogenblik waarop zoveel mogelijk mensen dit gebied

probeerden te ontvluchten. Ook over de wijze waarop verzoekers vrouw en kinderen naar Mosul trokken,

legt verzoeker, volgens de commissaris-generaal, weinig overtuigende verklaringen af.

In de beslissing wordt eveneens gewezen op de vage verklaringen die verzoeker aflegde over zijn verblijf

in Kirkuk, waarbij hij niet kon aangeven waar hij juist verbleef of langs welke weg hij ernaartoe reisde.

Door toedoen van de tegenstrijdige en twijfelachtige verklaringen, zo concludeert de commissaris-

generaal, kan geen geloof worden gehecht aan het asielrelaas en komt verzoeker niet in aanmerking voor

de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b),

van de vreemdelingenwet.

Betreffende de door verzoeker neergelegde documenten wordt in de beslissing gesteld dat deze enerzijds

een reeks gegevens bevatten die niet ter discussie staan. Anderzijds wordt betreffende de politiële

documenten gewezen op de relatieve bewijswaarde van documenten uit Irak. De medische stukken

betreffende de verwondingen doen volgens de commissaris-generaal geen uitspraak over de oorzaak

ervan.

Specifiek met betrekking tot de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van de

vreemdelingenwet, wordt in de beslissing op basis van de beschikbare landeninformatie gesteld dat er in

zuid-Irak geen reëel risico bestaat op ernstige schade in het kader van een gewapend conflict.

2.5.2. Enkel wanneer een beslissing dermate buiten verhouding staat tot de feiten dat geen enkele redelijk

oordelende overheid die beslissing zou nemen, druist een beslissing in tegen het redelijkheidsbeginsel

(cf. RvS 17 juni 2013, nr. 223.931).

2.5.3. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat het bestuur zijn beslissing op zorgvuldige wijze moet

voorbereiden. Dit impliceert dat de beslissing dient te steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten

die met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. De zorgvuldigheid verplicht de overheid onder

meer om zorgvuldig te werk te gaan bij de voorbereiding van de beslissing en ervoor te zorgen dat de

feitelijke en juridische aspecten van het dossier deugdelijk onderzocht worden, zodat de overheid met

kennis van zaken kan beslissen (RvS 22 november 2012, nr. 221.475).

2.5.4. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en bij uitbreiding artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de

formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr. 124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in

kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar beslissing heeft genomen,

zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt.

Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende wijze (RvS 6 september 2002,

nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).

2.5.5. Verzoeker voert in zijn middel onder andere de schending aan van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet en van artikel 1, A, (2), van het Vluchtelingenverdrag. In artikel 48/3, §1, van de

vreemdelingenwet wordt bepaald dat “(d)e vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die

voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op
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28 juli 1951 te Genève tot stand is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari

1967”. Om als vluchteling te worden erkend, dient de vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd wordt

omwille van één van de in artikel 1, A (2), van het Vluchtelingenverdrag vermelde redenen, te weten zijn

ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging (cf.

RvS 9 januari 2007, nr. 166.421).

2.5.6. Uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij in het kader van zijn tweede asielaanvraag van 31 mei 2017

stelde dat “(a)l mijn problemen die ik vorige keer verteld (heb) nog steeds van toepassing (zijn)” (AD, stuk

13, Verklaring meervoudige aanvraag DVZ, 13 juni 2017, vraag 15). In het kader van zijn eerste

asielaanvraag had verzoeker gewag gemaakt van problemen omwille van de activiteiten van zijn familie

destijds voor Saddam Hussein voor 2003, omwille van zijn eigen activiteiten voor de Amerikanen van

2003 tot 2007 en omwille van zijn conflict met een zekere S. S., die leider was van een religieuze partij

(AD eerste asielaanvraag, Vragenlijst CGVS, 16 februari 2016, vraag 5). De door verzoeker geschetste

problemen zouden aanleiding gegeven hebben tot een ontvoering en foltering op 1 maart 2015, waarna

hij werd vrijgelaten (Ibid.). Verzoeker had medische verzorging nodig, diende een klacht in en verliet Irak

op 5 augustus 2015, nadat hij volledig genezen was (Ibid.).

2.5.7. Ter staving van zijn asielrelaas legde verzoeker een reeks stukken neer: paspoort, kieskaart,

werkbadges, identiteitskaart, bewonerskaart, huwelijksakte, klacht bij de politie, medische documenten,

identiteitskaarten van zijn vrouw en kinderen, nationaliteitsbewijzen van zijn vrouw en kinderen,

paspoorten van zijn vrouw en kinderen en foto’s (AD eerste asielaanvraag, Documenten). In het kader

van zijn tweede asielrelaas vulde verzoeker deze stukken aan met zijn internationaal paspoort (AD, stuk

15, Documenten, paspoort).

2.5.8. In zijn middel bekritiseert verzoeker de beoordeling van bepaalde van de door hem neergelegde

stukken, die niet conform de bepalingen van de Europese richtlijnen en de rechtspraak van het EHRM

inzake artikel 3 van het EVRM zou zijn gebeurd. Verzoeker levert uiteraard geen kritiek op de vaststelling

van de commissaris-generaal dat de neergelegde paspoorten, identiteitskaarten, nationaliteitsbewijzen,

bewonerskaarten en de huwelijksakte informatie bevatten die door de commissaris-generaal niet in twijfel

wordt getrokken omdat zijn herkomst van verzoeker uit Irak, zijn identiteit en burgerlijke staat niet ter

discussie staan. Verzoeker is evenwel van mening dat het neergelegde proces-verbaal van maart 2015

en de medische stukken (AD eerste asielaanvraag, Documenten, klacht politie + medische documenten)

niet correct zouden zijn beoordeeld. De commissaris-generaal beperkte zich immers tot volgende

overwegingen: “Verder legde u de klacht voor die u neerlegde bij de politie na uw ontvoering. Uit de op

het CGVS beschikbare informatie blijkt ten eerste dat de bewijswaarde van documenten uit Irak erg gering

is. Gezien het erg gemakkelijk is om dergelijke documenten te laten aanmaken in Irak, kan ook het louter

voorleggen van deze documenten, in de afwezigheid van een geloofwaardig relaas, uw verhaal niet

aannemelijk maken. Tot slot legde u ook medische documenten neer over de verwondingen die u opliep

tijdens uw ontvoering. Het commissariaat betwist niet dat u verwondingen opliep, maar deze documenten

tonen dan ook enkel deze verwondingen aan, en kunnen niets zeggen over de oorzaak hiervan en het

eventuele verband met uw asielrelaas.”

2.5.9. Uit de gegevens van het administratief dossier blijkt dat de politiële en de medische stukken, die in

het Arabisch zijn opgesteld, door de tolk vertaald werden ten tijde van verzoekers gehoor (AD eerste

asielaanvraag, gehoorverslag CGVS 7 juli 2016, pp.9-11).

Uit de vertaling van de medische stukken (documenten van het ziekenhuis en gerechtelijke medische

stukken, respectievelijk van 5 maart 2015 en 8 april 2015) blijkt dat hierin de toestand van de patiënt wordt

beschreven die als volgt kan worden samengevat: de patiënt is bij bewustzijn en vertoont een aderlijke

bloeding aan de linkerkant van zijn gezicht ten gevolge van een wonde van 6 à 8 cm die 3 à 4 cm diep is.

Tevens werd aan de rug een “ingang van een kogel” vastgesteld en littekens over het hele lichaam. De

wonden zouden veroorzaakt zijn door vuurwapens. Er werd een radiologisch onderzoek uitgevoerd en er

werden operaties aan de rug uitgevoerd en verdere verzorging in het vooruitzicht gesteld.

Uit de vertaling van het proces-verbaal van 3 maart 2015 blijkt dat dit stuk werd opgesteld door een officier

van de gerechtelijke politie van Basra in aanvulling van een proces-verbaal dat op 1 maart 2015 werd

opgemaakt. In het proces-verbaal wordt in de eerste plaats het relaas weergegeven van de echtgenote

van verzoeker die telefonisch werd gecontacteerd en na betaling van losgeld haar ontvoerde man, die

tevens gewond was, vastgebonden terugvond. Vervolgens wordt het verslag van een agent opgenomen

die verzoeker zou hebben verhoord in het ziekenhuis waarbij verzoeker onder andere verklaarde dat hij

op 1 maart 2015 ’s nachts door een gewapende groep werd ontvoerd en geslagen, waarbij hij verplicht
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werd de gegevens van tolken mee te delen waarmee hij had samengewerkt en na een aantal dagen werd

vrijgelaten. In fine wordt gesteld dat verzoeker op de hoogte zal worden gebracht van het resultaat van

het onderzoek (AD eerste asielaanvraag, gehoorverslag CGVS 7 juli 2016, p. 10).

2.5.10. Hoewel op basis van de informatie die aan het administratief dossier werd toegevoegd

bedenkingen kunnen worden gemaakt bij de authenticiteit van de neergelegde documenten omwille van

de wijdverbreide vervalsingen in Irak (AD, stuk 16, Landeninformatie, ‘COI Focus, Corruptie en

documentfraude’, 8 maart 2016), treedt de Raad verzoeker enigszins bij waar hij in zijn middel het gebrek

aan een concrete inhoudelijke beoordeling van de neergelegde stukken hekelt.

Na kennisname van de vertaling, waarvan de correctheid niet wordt betwist, dringt zich de vaststelling op

dat het neergelegde proces-verbaal in wezen louter eenzijdige verklaringen bevat van verzoeker en zijn

echtgenote. Het document bewijst dus enkel dat verzoeker klacht heeft neergelegd naar aanleiding van

een beweerde ontvoering en dat zijn echtgenote een verklaring heeft afgelegd. In die zin hoeft het dan

ook geen verwondering te wekken dat de eenzijdige verklaringen die verzoeker aflegde op het

Commissariaat-generaal in het kader van zijn asielaanvraag min of meer overeenstemmen met de inhoud

van dit stuk. De Raad merkt op dat het neergelegde proces-verbaal geen enkele vaststelling bevat door

een objectieve derde, zodat het stuk bezwaarlijk als een doorslaggevend bewijs kan worden beschouwd

van de voorgehouden vervolgingsfeiten. Noch in de bijlagen bij zijn verzoekschrift, noch in zijn

aanvullende nota levert verzoeker stukken aan over de afloop van het onderzoek dat blijkens de

neergelegde stukken in maart 2015 zou zijn opgestart naar aanleiding van zijn klacht inzake ontvoering.

Hierbij dient te worden aangestipt dat verzoeker bij zijn gehoor verklaarde dat drie van de vijf belagers

werden geëxecuteerd en de twee anderen tot levenslange straffen werden veroordeeld (AD, stuk 6,

gehoorverslag CGVS, 8 augustus 2017, p. 2).

Wat de neergelegde medische documenten betreft, weerlegt verzoeker nergens de pertinente overweging

dat de artsen, die verzoekers verwondingen verzorgd hebben, weliswaar effectief hebben kunnen

vaststellen dat hij aan het hoofd en de rug bepaalde verwondingen vertoonde, maar zij kunnen zich

onmogelijk uitspreken over de precieze omstandigheden waarin deze verwondingen werden opgelopen.

Er dient dus te worden geconcludeerd dat de stukken niet kunnen worden aanzien als een

doorslaggevend bewijs van de voorgehouden vervolgingsfeiten. Een inhoudelijke beoordeling van deze

stukken geeft geen aanleiding tot een andere conclusie naar aanleiding van het verzoek om internationale

bescherming. Aangezien de neergelegde stukken geen uitsluitsel bieden, dienen de verklaringen van

verzoeker en zijn gedragingen tegen het licht gehouden te worden.

2.5.11. In zoverre verzoeker zijn nood aan bescherming koppelt aan de beweerde ontvoering uit 2015,

dient gewezen te worden op verzoekers vrijwillige terugkeer naar Basra op 16 november 2016 met behulp

van de IOM (AD eerste asielaanvraag, IOM REAB declaration form; AD, stuk 15, Documenten, paspoort,

entry stamp al Basrah), waarna hij op 22 mei 2017 opnieuw toekwam op het Belgische grondgebied en

een tweede asielaanvraag indiende op grond van dezelfde asielmotieven. Uit de gedragingen van

verzoeker blijkt dat zijn nood aan bescherming omwille van de feiten uit 2015 geenszins acuut en minstens

niet langer actueel is.

2.5.12. Uit de verklaringen van verzoeker blijkt voorts dat “het incident”, met name zijn ontvoering, zijn

oorzaak zou vinden in een conflict met de vrouw van S. S. A. H. op zijn werk bij het telecombedrijf ‘Zain’,

(AD eerste asielaanvraag, gehoorverslag CGVS 7 juli 2016, p. 14), dat ongeveer één jaar eerder

plaatsvond (Ibid., p. 12). Aangezien de ontvoering zou hebben plaatsgevonden in maart 2015, zou het

conflict met de vrouw in het voorjaar van 2014 moeten hebben plaatsgevonden. Later situeerde verzoeker

het conflict met de vrouw van S. S. A. H. in januari of februari 2015 (AD, stuk 6, gehoorverslag CGVS, 8

augustus 2017, p. 5-6), waardoor zijn problemen slechts een tweetal maanden voor zijn ontvoering

begonnen zouden zijn. Bovendien stelde verzoeker later dat de echte reden voor zijn ontvoering zijn

verleden bij de Baath-partij en zijn samenwerking met de Amerikanen was (Ibid., p. 5). Verzoeker gaf

initieel aan dat de ontvoering werd gepleegd om 50.000 dollar losgeld te vorderen (AD eerste

asielaanvraag, gehoorverslag CGVS 7 juli 2016, p. 13), terwijl hij later stelde dat het enkel de bedoeling

zou zijn geweest om hem te vermoorden (AD, stuk 6, gehoorverslag CGVS, 8 augustus 2017, p. 4). Na

de ontvoering bleef verzoeker nog 5 maanden in Irak, eerst in het ziekenhuis en daarna thuis (AD, stuk 6,

gehoorverslag CGVS, 8 augustus 2017, p. 8) waarbij hij uitdrukkelijk ontkende nog verdere problemen te

hebben gehad (AD eerste asielaanvraag, gehoorverslag CGVS 7 juli 2016, p. 16). Uit het geheel van de

verklaringen van verzoeker blijkt dat hij over talrijke aspecten van de voorgehouden vervolgingsfeiten

uiteenlopende verklaringen aflegt, zowel wat de situering in de tijd betreft als wat de aanleiding en het
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doel van bepaalde gebeurtenissen betreft. Dit leidt ertoe dat het asielrelaas als ongeloofwaardig wordt

beschouwd. Uit het gegeven dat er naderhand geen aanwijzingen waren dat hij nog iets te vrezen had,

omdat hij nog 5 maanden in Irak verbleef zonder problemen te hebben gekend en op grond van zijn

verklaringen dat zijn belagers achteraf werden geëxecuteerd of levenslange gevangenisstraffen kregen

(AD, stuk 6, gehoorverslag CGVS, 8 augustus 2017, p. 2), blijkt bovendien dat verzoeker bescherming

kreeg van zijn nationale autoriteiten.

2.5.13. In zijn middel beweert verzoeker dat de commissaris-generaal zich te veel op het buikgevoel zou

richten zonder rekening te houden met de materiële elementen. Uit het middel blijkt net dat verzoeker

uitgaat van een aantal gissingen en veronderstellingen, terwijl de commissaris-generaal op basis van een

reeks concrete gegevens tot het besluit komt dat er naar aanleiding van de voorgehouden problemen van

verzoeker geen internationale bescherming kan worden verleend.

2.5.14. Verzoeker herhaalt in zijn middel dat hij destijds naar Irak terugkeerde omwille van zijn kinderen

die zijn hulp inriepen omdat ze in Mosul dreigden vermoord te worden. Aangezien Mosul grofweg van

midden 2014 tot midden 2017 onder controle van IS stond (Aanvullende nota CGVS, ‘COI Focus Irak

Veiligheidssituatie Zuid-Irak’, p. 6-8), is verzoekers bewering, dat zijn vrouw en kinderen in het voorjaar

van 2016 vanuit zuid-Irak via Bagdad naar Mosul zouden zijn gegaan om aldaar bij een tante van zijn

vrouw te gaan wonen, weinig geloofwaardig (AD, stuk 6, gehoorverslag CGVS, 8 augustus 2017, p. 10-

12). Het is in die omstandigheden volstrekt onaannemelijk dat de tante vanuit Mosul naar Bagdad zou zijn

gereden om de echtgenote van verzoeker en de (sjiitische) kinderen, allen afkomstig uit zuid-Irak, op te

pikken en naar haar woning te brengen. Daargelaten de vraag of het al dan niet mogelijk is dat verzoekers

zoon erin slaagde om met moderne communicatiemiddelen contact te leggen met zijn vader in België

vanuit door IS gecontroleerd gebied, zoals verzoeker tracht aan te tonen met de bijlagen bij zijn

verzoekschrift (Verzoekschrift, bijlagen 3 en 4: ‘services improve under IS in Mosul’ en ‘Terrorist group

reportedly fears communication between local residents, Iraqi security foreces’), dringt zich de vaststelling

op dat verzoeker geen enkel begin van bewijs aanlevert van het verblijf van zijn gezinsleden in Mosul en

zelfs totaal niet bleek te weten waar zij precies woonden in de stad Mosul (Ibid., p. 12). Verzoeker zelf

verklaarde bij zijn terugkeer naar Irak in Basra te zijn geland om dan met de wagen via Bagdad naar

Kirkuk te gaan (AD, stuk 6, gehoorverslag CGVS, 8 augustus 2017, p. 15). Verzoeker blijkt echter het

traject van Bagdad naar Kirkuk niet te kunnen beschrijven en kan totaal niet specifiëren waar in Kirkuk hij

zou hebben verbleven (Ibid., p. 16). De verklaringen van verzoeker over zijn terugkeer naar Irak zijn

ongeloofwaardig en kunnen geenszins als doorleefd worden beschouwd, zoals hij in zijn middel beweert.

2.5.15. Uit de verklaringen van verzoeker kan worden opgemaakt dat hij vrij verkeer geniet over het gehele

Iraakse grondgebied. Hij ging immers in 2016 van Basra via Bagdad naar Kirkuk. Hieruit dient te worden

besloten dat verzoeker in de praktijk weinig hinder lijkt te ondervinden van zijn voorgehouden profiel als

‘seculier’ in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst. Los van de vraag of verzoeker kan

worden beschouwd als een individu dat zich openlijk als atheïst uit, blijkt hij in elk geval niet te zijn

blootgesteld aan de bedreigingen waarmee deze ‘atheïsten’ te kampen hebben, zoals beschreven in het

rapport van Asylos van december 2016 dat verzoeker als bijlage bij zijn verzoekschrift voegt

(Verzoekschrift, bijlage 5). Deze informatie kan bijgevolg niet op zijn persoonlijke situatie worden

toegepast.

2.5.16. Ter terechtzitting legt de raadsvrouw van verzoeker volgende nieuwe stukken neer:

facebookberichten en foto's van S.(…) S.(…) H.(…) A.(…)-H.(…) (met vertaling), een blogartikel van

‘Brookings’ “What Iraq 's election results mean for USpolicy there” van 18 mei 2018, een lijst met namen

van de martelaars van de Baath-partij (met vertaling), berichten betreffende I.(…) A.(…) Y.(…) d.d. 22

augustus 2017 (met vertaling), beslissingen van de onderzoeksrechter van Al-Hadbae d.d. 20 augustus

2017, informatie over Y.(…) S.(…) A.(…) M.(…) en een ontslagbrief betreffende de behandelperiode van

24 april 2018 tot 7 mei 2018 in het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster (Aanvullende nota, bijlagen 6-14).

2.5.17. Samen met de vertegenwoordiger van de commissaris-generaal merkt de Raad op dat de stukken

zeer laattijdig worden neergelegd. Zoals voorgeschreven door artikel 48/6, eerste lid, van de

vreemdelingenwet dient de asielzoeker alle elementen ter staving van zijn asielaanvraag zo spoedig

mogelijk aan te brengen. De omstandigheid dat artikel 39/76, §1, tweede lid, van de vreemdelingenwet

de partijen toelaat om tot de sluiting der debatten middels een aanvullende nota nieuwe elementen ter

kennis brengen, ontslaat hen niet van de verplichting om de stukken bij te brengen vanaf het ogenblik dat

zij hierover beschikken. Deze bepaling biedt hen enkel de mogelijkheid om elementen, die zij onmogelijk

eerder konden aanbrengen, alsnog op de terechtzitting aan te reiken. Door deze elementen slechts ter

terechtzitting ter kennis te brengen bemoeilijkt verzoeker een vlotte afwikkeling en een goede
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rechtsbedeling omdat de terechtzitting niet optimaal kan worden voorbereid. Tevens komen de rechten

van verdediging van de verwerende partij in het gedrang omdat deze onmogelijk kan overgaan tot een

grondige analyse van de neergelegde stukken. De neergelegde stukken zullen noodzakelijkerwijs slechts

summier geanalyseerd worden en zullen enkel aanleiding geven tot het in artikel 39/76, §1, derde lid, van

de vreemdelingenwet bedoelde onderzoek door de commissaris-generaal indien deze de kans aanzienlijk

groter maken dat de vreemdeling in aanmerking komt voor de erkenning als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

2.5.18. De Raad merkt op dat de facebookposts die betrekking zouden hebben op S. S. H. A. H.

(Aanvullende nota verzoeker, stuk 6) en waaruit zou moeten blijken dat deze persoon sedert de

verkiezingen een politieke functie zou bekleden, geen invloed hebben op de pertinente overwegingen uit

de bestreden beslissing. De facebookposts kunnen immers onmogelijk aan de persoon van verzoeker

worden gekoppeld. Het blijft onduidelijk welke invloed de politieke functie van S. S. H. A. H. zou hebben

op de vrees voor vervolging of het risico op ernstige schade in hoofde van verzoeker.

In de blogpost van ‘Brookings’ wordt uiteengezet dat de koepel van de sjiitische milities de verkiezingen

wonnen, hetgeen de anti-Amerikaanse gevoelens zou versterken (Brookings: “What Iraq’s election results

mean for U.S. policy there”, 18 mei 2018). Uit een schets van de mogelijke gevolgen van de stijgende

politieke invloed van de sjiitische milities, kan niet worden besloten dat verzoeker individueel zou worden

geviseerd door deze milities.

Verzoeker voegt een ongedateerde lijst toe van slachtoffers van de de-baathificatie (Aanvullende nota

verzoeker, lijst met namen van de martelaars van de Baath-partij (met vertaling)), waarop dr. F. A. Z. H.,

de neef van verzoeker, vermeld werd. De Raad stelt vast dat de moord op zijn neef in 2008 niet wordt

betwist, maar dat de problemen die de familie van verzoeker gekend hebben omwille van de

betrokkenheid bij de Baath-partij geen aanleiding meer geeft voor een vrees voor vervolging of reëel risico

op ernstige schade, zoals uitvoerig in de beslissing wordt toegelicht.

Aangezien verzoeker sedert november 2016 beweert gescheiden te zijn van zijn echtgenote (AD, stuk 13,

Verklaring meervoudige asielaanvraag, 13 juni 2017, vraag 12), en zijn kinderen thans in Turkije

verblijven, kan niet worden ingezien op welke wijze de documenten van 20 augustus 2017 betreffende de

verdwijning van I. A. Y. te Mosul (Aanvullende nota verzoeker, stukken 9-12) relevant zouden zijn voor de

beoordeling van zijn vrees voor vervolging. Deze stukken vormen immers geenszins een bewijs van het

feit dat verzoeker in 2016 naar Mosul zou zijn gereisd, noch van het feit dat zijn kinderen aldaar zouden

hebben verbleven.

De beschrijving van Y. S. A. M., die secretaris-generaal zou zijn van de ‘Thar Allah’-beweging

(Aanvullende nota verzoeker, stuk 13), bevat geen informatie die de kans dat verzoeker in aanmerking

komt voor internationale bescherming aanzienlijk zou vergroten. Aangezien het relaas ongeloofwaardig

werd bevonden en er geen enkele concrete aanwijzing bestaat dat Y. S. A. M. bij de voorgehouden

vervolgingsfeiten betrokken zou zijn, is deze informatie weinig dienstig bij de beoordeling van verzoekers

asielaanvraag.

Uit de ontslagbrief van het psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden (Aanvullende nota verzoeker,

stuk 14) blijkt dat verzoeker van 24 april 2018 tot 7 mei 2018 werd opgenomen omwille van suïcidaliteit

ingevolge alcoholmisbruik. Zijn klachten lijken hoofdzakelijk verband te houden met zijn familiale situatie.

Er wordt gesteld dat verzoeker geen geheugenproblemen heeft en deugdelijk kan antwoorden op de

vragen, dat de crisis tijdens de opname snel ging liggen en verzoeker niet openstaat voor verdere

behandeling, zodat niet kan worden ingezien hoe met deze gezondheidsproblemen rekening zou moeten

worden gehouden in het kader van zijn verzoek om internationale bescherming. Terloops stipt de Raad

aan dat in het verslag wordt aangegeven dat de suïcidale gedachten van verzoeker door zijn

geloofsovertuiging worden afgeremd, hetgeen twijfels doet rijzen bij zijn voorgehouden profiel als

‘seculier’.

De stukken die middels de aanvullende nota worden neergelegd doen geen afbreuk aan de bevindingen

betreffende het voorgehouden asielrelaas.

2.5.19. Gelet op het ongeloofwaardig karakter van zijn verklaringen en zijn gedragingen die haaks staan

op een acute behoefte aan internationale bescherming, komt verzoeker niet in aanmerking voor de

erkenning als vluchteling. Bijgevolg kan hij zich ook niet langer baseren op de elementen aan de basis
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van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land van

herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b), van de

vreemdelingenwet.

2.5.20. Specifiek met betrekking tot de subsidiaire bescherming, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c), van

de vreemdelingenwet, blijkt uit de thans beschikbare landeninformatie, die werd aangeleverd door de

verwerende partij in haar aanvullende nota van 15 juni 2018, dat de negen zuidelijke provincies van Irak

niet rechtstreeks verwikkeld zijn geraakt in het offensief dat ISIS in juni 2014 inzette in centraal-Irak, met

uitzondering van het noorden van Babil. Het geweld in deze regio beperkt zich hoofdzakelijk tot een

beperkt aantal terreuraanslagen en confrontaties tussen rivaliserende stammen. Specifiek in de provincie

Basra beperkt het aantal dodelijke slachtoffers zich sedert begin 2017 tot enkele tientallen slachtoffers.

Er is wel sprake van economische problemen, protesten tegen de overheid en politieke spanningen binnen

de sjiitische milities, naast een aantal tribale conflicten en toenemend geweld door (drugs-) criminaliteit

(Aanvullende nota CGVS, ‘COI Focus Irak, Veiligheidssituatie in Zuid-Irak’, 28 februari 2018). Uit deze

landeninformatie blijkt niet dat er in zuid-Irak actueel sprake is van een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van

willekeurig geweld.

2.5.21. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, noch

van de artikelen 3 en/of 13 van het EVRM of van de artikelen 48/2 tot 48/7 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker toont evenmin aan dat er sprake zou zijn van een schending van artikel 4 van de richtlijn

2011/95/EU of van artikel 10 van de van richtlijn 2013/32/EU, noch van artikel 27 van het KB CGVS. De

bestreden beslissing steunt op deugdelijke, feitelijke en juridische overwegingen en de motieven staan

niet in kennelijke wanverhouding tot het besluit. Verzoeker toont niet aan dat de commissaris-generaal

bepaalde elementen niet of onvoldoende zou hebben onderzocht. Er is geen sprake van een schending

van het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, noch van de motiveringsplicht.

Het enig middel is, voor zover de erin vermelde bepalingen dienstig worden aangevoerd, ongegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van de artikelen 1, A (2), van het Vluchtelingenverdrag en 48/3 van de vreemdelingenwet, of een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in aanmerking worden

genomen.

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 achttien oktober tweeduizend achttien door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN F. TAMBORIJN


