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nr. 220 100 van 23 april 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. OGUMULA

Generaal Geneesheer Derachelaan 127/3

1050 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Iraakse nationaliteit te zijn, op 4 februari 2019

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 9 januari 2019.

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 7 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 april 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. OGUMULA, die verschijnt voor de verzoekende partijen, en

van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van M.H. I. M. (verder: verzoekster) als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Iraakse nationaliteit te hebben en van Koerdische origine te zijn. U bent afkomstig uit

Erbil, Noord-Irak. U verklaarde uw hele leven slecht te zijn behandeld door uw vader. Hij dronk dagelijks

en gedroeg zich dan bijzonder agressief. Hij had het sowieso niet voor meisjes, maar u was hij bijzonder

slecht gezind. U werd altijd geslagen, beledigd, diende in uw zesde jaar lager onderwijs te stoppen met

school en hij besliste alles in uw leven. Ook uw moeder deelde geregeld in de klappen. In maart 2012

werd u door uw vader uitgehuwelijkt aan uw eerste echtgenoot, R. A. A.. U werd ook door uw

echtgenoot geslagen en heel slecht behandeld.
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In november 2013 vroeg uw echtgenoot de scheiding aan. Uw vader gaf u de opdracht in te stemmen

met de echtscheiding en afstand te doen van uw rechten. Na uw scheiding ging u terug bij uw ouders

wonen. De slechte behandeling door uw vader ging gewoon door. In 2016 diende uw moeder een

operatie te ondergaan. U verbleef samen met haar een aantal dagen in het ziekenhuis. Daar ontmoette

u in die periode N.. Jullie raakten aan de praat en N. gaf u zijn telefoonnummer. Nadat uw moeder het

ziekenhuis had verlaten en jullie terug thuis waren, belde u een eerste keer naar N.. Jullie bleven

telefonisch contact houden - u belde hem telkens u hiertoe de kans had - en begonnen een relatie. Af en

toe konden jullie elkaar ook even zien wanneer N. voorbij uw huis passeerde. N. liet u meermaals

verstaan dat hij met u wilde trouwen maar u had schrik voor de reactie van uw vader indien hij om uw

hand zou komen vragen en vroeg hem telkens geduld te hebben. Een zestal maanden nadat u N. leerde

kennen zouden zijn moeder en zus toch bij u thuis zijn langsgeweest. Uw vader was niet thuis maar ze

praatten met uw moeder over een mogelijk huwelijk tussen u en N.. Uw moeder had schrik en durfde dit

niet met uw vader bespreken. Een zestal maanden na het officieuze aanzoek van N., i.c. eind

oktober/begin november 2017 liet uw vader weten dat u opnieuw zou trouwen. De zoon van één van uw

vaders vrienden, S., kwam om uw hand vragen en de zaak werd geregeld. Uw moeder poogde uw

vader duidelijk te maken dat u misschien liever zelf iemand wou kiezen om uw leven mee op te bouwen

maar hierop werd ze hardhandig door uw vader aangepakt en liet hij haar verstaan dat zijn wil wet was.

Ook u zou toen door uw vader zijn geslagen. U lichtte N. in van uw nakende huwelijk met S.. Ook al was

hij boos op u omdat u hem altijd verboden had om uw hand te komen vragen, jullie relatie bleef

standhouden. Een tweetal weken na het aanzoek van S. huwden jullie en ging u bij S. wonen. Na uw

huwelijk beschikte u over een eigen gsm en u bleef telefonisch contact houden met N. wanneer

mogelijk. Op 17 april 2018 zou N. u laten weten hebben dat hij u wou zien. Toen bleek dat uw

echtgenoot die avond moest werken en niet naar huis zou komen, zou u zich hebben laten overhalen en

met N. bij u thuis hebben afgesproken. N. zou rond 2u bij u zijn aangekomen. Ongeveer een kwartier

later zou S. de woning zijn binnengekomen en zou hij u en N. samen hebben gezien. Daar

S. mindervalide is zou N. zijn kunnen ontkomen. U werd aanvankelijk nog vastgegrepen door uw man

maar kon uiteindelijk ook wegvluchtten. U liep de straat op en kon een taxi aanhouden. De chauffeur,

geschrokken daar hij u zag in uw nachtkledij en op blote voeten, bracht u op uw vraag naar het huis van

uw voormalig buurmeisje en vriendin D.. Daar aangekomen vertelde u haar en haar ouders wat er

gebeurd was. Daar zij weet hadden van uw moeilijke levensomstandigheden besloten ze u te helpen. U

bleef die nacht bij hen en de volgende dat belde D. met uw broer M. (OV 8.681.419). Uw broer was

reeds op de hoogte van de gebeurtenissen de vorige nacht – S. had uw familie ’s nachts ingelicht nadat

u en N. weggevlucht waren - en raadde u aan bij D. te blijven. M. zou u bij D. hebben opgezocht en

verteld hebben dat uw vader aan S. en zijn familie beloofd had u en uw minnaar te doden. Ook uw

neven en ooms zouden opdracht gekregen hebben u en uw geliefde te vinden en te doden. Uw broer

vond het fout wat u gedaan had maar had ook wel enigszins begrip voor uw beslissing. Hij besloot u te

helpen en, daar er geen andere oplossing was, samen met u het land te verlaten. Hij gaf u de raad bij D.

te blijven terwijl hij alles voor jullie vertrek in orde bracht. Op 20 april 2018 zou u bij D. zijn opgepikt door

uw broer en zijn vriend H.. Hij bracht jullie naar de luchthaven vanwaar jullie legaal het land verlieten

richting Turkije. Daar werden jullie paspoorten afgenomen door de smokkelaar. Na een verblijf van een

aantal dagen reisden jullie verder naar België. Jullie waren een drietal maanden onderweg en kwamen

op 29 juli 2018 in België aan. Op 2 augustus 2018 vroeg u, samen met uw broer,

internationale bescherming aan. U vreest in geval van een terugkeer te zullen worden gedood door uw

familie dan wel de familie van S. omwille van uw relatie en ontmoeting bij u thuis met N.. U heeft immers

ook een tante die voorheen door uw familie werd vermoord.

Ter staving van uw relaas legde u volgende stukken neer: een kopie van uw identiteitskaart, een kopie

van uw nationaliteitsbewijs, uw kieskaart, een Belgisch medisch attest en een kopie van documenten

betreffende uw echtscheiding.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit uw administratief dossier blijkt immers dat u, gezien de aard van uw verzoek, de voorkeur gaf aan

bijstand van vrouwelijke medewerkers. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u

steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-

generaal, en werd uw verzoek behandeld door een vrouwelijke protection officer alsook werd u tijdens

uw persoonlijk onderhoud bijgestaan door een vrouwelijke tolk.
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Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Uit uw verklaringen blijkt dat u in geval van een terugkeer naar Irak vreest te zullen worden gedood door

uw (schoon)familie en dit nadat u door uw echtgenoot thuis werd aangetroffen met uw minnaar. U vreest

voorts dat ook uw broer M. zal gedood worden daar hij u hielp. Dient echter te worden opgemerkt dat er

geen geloof kan worden gehecht aan uw relaas en dit gezien volgende bevindingen.

Zo moet allereerst worden opgemerkt dat noch u noch uw broer enig tastbaar en overtuigend begin van

bewijs voorleggen aangaande jullie identiteit. Zelf legde u enkel een kopie van uw identiteitskaart en een

kopie van uw nationaliteitsbewijs voor. Uw broer legde op zijn beurt enkel een kopie van zijn

identiteitskaart neer. Gezien het makkelijk te vervalsen karakter ervan kan aan kopieën echter geen

enkele bewijswaarde worden toegekend. Evenmin blijken jullie in staat een aannemelijke uitleg te geven

voor het ontbreken van jullie originele stukken. Zo verklaarde u dat de kopieën van uw documenten nog

in uw ouderlijk huis lagen en dat uw broer ze voor jullie vlucht meenam. Uw originele documenten

bevinden zich momenteel bij de gemeente, zo verklaarde u. Over de reden waarom uw originele

stukken actueel bij de gemeente zouden liggen bent u echter niet éénsluidend. Zo verklaarde u tijdens

uw eerste persoonlijk onderhoud voor het CGVS dat men in Irak nu de identiteitskaart

en nationaliteitsbewijs kan vervangen door één nationale kaart. U diende uw stukken in om een

nationale kaart te verkrijgen (zie CGVS d.d. 19/10/2018 p. 5). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud

verklaarde u dat u uw identiteitskaart en uw nationaliteitsbewijs indiende omdat u, gezien uw huwelijk

met iemand uit Rania, een nieuwe identiteitskaart en een nieuw nationaliteitsbewijs moest aanvragen.

Uw documenten werden bij de gemeente ongeldig gemaakt en u wachtte nog op uw nieuwe stukken

(zie CGVS d.d. 4/12/2018 p. 5). Er kan logischerwijs toch verondersteld worden dat u duidelijk zou

kunnen aangeven waarom u uw originele stukken indiende bij de gemeente. Ook uw broer legde

ongerijmde verklaringen af over zijn originele identiteitsstukken. Zo verklaarde hij aanvankelijk voor het

CGVS dat hij zijn originele identiteitskaart bij zich had toen hij Irak verliet maar deze nadien verloor of

ergens achterliet, zonder zich te herinneren waar (zie CGVS M. d.d. 19/10/2018 p. 3). Later ontkende hij

dat hij met zijn originele identiteitskaart naar België kwam. Hij had enkel een kopie van zijn

identiteitskaart op zak bij het vertrek, zo stelde hij (zie CGVS M. dd. 4/12/2018 p. 9). Zijn

originele stukken lagen in een kast in de ouderlijke woning, dit samen met de kopieën van uw

documenten alsook met jullie beider originele paspoorten (zie CGVS M. dd. 4/12/2018 p. 10). Uw broer

verklaarde hierbij nog dat hij er niet aan dacht om zijn originele stukken mee te nemen. Direct nadien

spreekt hij zichzelf echter tegen wanneer hij opmerkt dat het te opvallend zou zijn als de documenten

wegwaren (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 10). Hieruit blijkt dat het aldus eerder een weldoordachte

beslissing was dan dat hij er niet aan dacht uw originele stukken mee te nemen. Vervolgens stelt M. dan

weer dat hij niet dacht dat hij documenten in het buitenland zou nodig hebben (zie CGVS M. dd.

4/12/2018 p. 10). Weerom kan dit niet overtuigen. Het feit dat uw broer er wel aan dacht om de kopieën

van uw stukken alsook een kopie van zijn eigen identiteitskaart mee te nemen, wijst erop dat hij wel

degelijk op de hoogte was van het belang om identiteitsstukken in het buitenland voor te leggen. Dat uw

broer, die nochtans zijn originele stukken ter beschikking zou gehad hebben, er niet aan zou gedacht

hebben deze mee te nemen maar enkel dacht om een kopie mee te nemen, is toch opmerkelijk.

Uw broer wees er nog op dat hij enkel aan uw veiligheid en niet aan zijn originele stukken dacht, alsook

dat hij in de war en gehaast was (zie CGVS M. dd. 4/12/2018 p. 10 en 11). Dit is hoegenaamd niet

geloofwaardig. Indien het effectief zo zou zijn dat uw broer in het kader van jullie vlucht snel de nodige

documenten uit de kast in uw ouderlijk huis in het geniep moest wegnemen, kan immers logischerwijs

verondersteld worden dat hij juist wél in het bezit zou zijn van zijn originele documenten daar hij op dat

moment gewoon alle documenten uit de schuif zou hebben weggenomen en simpelweg niet de tijd zou

gehad hebben om een onderscheid te maken tussen de documenten die hij wel of niet zou meenemen.

Uw broer hierop gewezen, kon hij hiervoor geen aannemelijke uitleg geven (zie CGVS M. dd. 4/12/2018

p. 11).

Het voorleggen van een overtuigend en tastbaar begin van bewijs aangaande de identiteit is echter een

essentieel element binnen de asielprocedure. Uw onvermogen hieraan tegemoet te komen en de

vaststelling dat u ook geen aannemelijke uitleg kan geven voor het ontbreken van een document ter

staving van uw identiteit komt uw algehele geloofwaardigheid geenszins ten goede. Hetzelfde kan

worden opgemerkt ten aanzien van uw broer.

De waarachtigheid van uw relaas wordt voorts eveneens onderuit gehaald door volgende bevindingen.
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Zo kan allereerst ten zeerste getwijfeld worden aan de beweerde moeilijke

levensomstandigheden waarin u thuis opgroeide. U verklaarde dat u grote problemen kende met uw

vader, dat hij alcohol dronk, altijd zat was en heel agressief was. Van kleins af aan werd u altijd

geslagen door uw vader, uw moeder deelde eveneens in de klappen en ook uw broers werden door uw

vader in elkaar geslagen (zie CGVS dd. 19/10/2018 p. 14 en CGVS dd. 4/12/2018 p. 9 en 10). Tijdens

uw tweede gehoor haalde u echter plotseling aan dat uw vader de jongens wel graag had. Enkel u en

uw moeder werden geregeld geslagen. Wat uw zusje N. betreft verklaarde u: “zij was de jongste, voor

haar was het anders” (zie CGVS dd. 4/12/2018 p. 10). Uw broer M. beweerde dan weer dat uw zusje N.

ook slagen kreeg van uw vader, zij het wel minder dan u (zie CGVS M. dd. 4/12/2018 p. 7). Uw broer

verklaarde nog dat hij aan niemand durfde vertellen over uw situatie thuis, dit uit schrik voor de reactie

van uw vader (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 8). Uzelf haalde dan weer aan dat u alles vertelde aan uw

vriendin D. en haar familie. U verklaarde zelfs dat D. haar familie bij u thuis langskwam en uw vader

aansprak op zijn gedrag ten aanzien van u (zie CGVS 4/12/2018 p. 10). Waar u verklaarde dat u, alsook

uw broers, met school moesten stoppen van uw vader (zie CGVS 4/12/2018 p. 10), stelde uw broer

dan weer dat zowel hijzelf alsook uw broer A. zelf beslisten om te stoppen met school en om te gaan

werken (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 7 en 8). U haalde voorts nog aan dat u niet alleen buiten mocht.

Enkel in het gezelschap van uw moeder en zus mocht u naar buiten om boodschappen te doen (zie

CGVS 4/12/2018 p. 9). Uw broer stelde dan weer dat u samen met uw buurmeisje en vriendin D. ging

winkelen (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 23). Overeenkomstig uw verklaringen dat u in 2012 een eerste

keer werd uitgehuwelijkt, werd u ter bevestiging gevraagd of het klopt dat u toen 22 jaar oud was. U

betwiste dit niet (zie CGVS 4/12/2018 p. 9). Uw broer gevraagd naar uw leeftijd toen u de eerste keer

werd uitgehuwelijkt bleek hij zich dit niet meer precies te kunnen herinneren. Hij bleek wel nog te weten

dat u toen nog geen 18 jaar was. U was 15 of 16 jaar, zoiets (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 7). Opmerkelijk

hierbij is wel dat jullie beiden het eerste huwelijk in 2012 plaatsen. Dat uw broer, indien dit huwelijk

effectief zou hebben plaatsgevonden, zich dermate zou vergissen wat uw leeftijd betreft en u toen nog

minderjarig achtte, is niet aannemelijk. Dat u pas in 2012, toen u reeds 22 jaar was, een eerste keer zou

zijn uitgehuwelijkt, mag bovendien eens te meer verbazen. Binnen de Iraakse context en de tradities

van uw gemeenschap was u immers al vrij “oud” toen u een eerste keer werd uitgehuwelijkt. U gevraagd

of er voorheen al aanzoeken voor u geweest waren en waarom uw vader in 2012 uiteindelijk besliste u

uit te huwelijken, kon u hier geen antwoord op geven (zie CGVS 4/12/2018 p. 11). Dat u vervolgens, na

uw echtscheiding, opnieuw 4 à 5 jaar thuis zou hebben gewoond alvorens u op 27 à 28-jarige leeftijd

een tweede keer zou zijn uitgehuwelijkt, is eens zo opmerkelijk. Er kan logischerwijs verondersteld

worden dat uw vader die, indien uw verklaringen de waarheid bevatten, u liever kwijt dan rijk was u al

eerder opnieuw zou hebben uitgehuwelijkt dan u terug jarenlang te moeten dulden en onderhouden.

Wat eveneens ten zeerste mag verbazen is dat u voorheen nooit een poging ondernomen hebt om de

moeilijke situatie waarin u leefde te ontvluchten en uzelf in veiligheid te brengen. U zou ook nooit ergens

hulp gezocht hebben (zie CGVS 4/12/2018 p. 12). Dit is toch heel opmerkelijk. Uit uw verklaringen blijkt

nochtans dat uw situatie vrij ernstig was - na uw echtscheiding was het zelfs nog veel erger, zo stelde u

- en u dacht eraan zelfmoord te plegen (zie CGVS 4/12/2018 p. 12). U gevraagd waarom u aan niemand

hulp vroeg, stelde u zich luidop de vraag aan wie u hulp kon vragen en bij wie u terecht kon (zie CGVS

4/12/2018 p. 4). Dat u bij niemand terecht kon, kan niet worden weerhouden. Zo blijkt uit uw

verklaringen immers dat D. en haar familie op de hoogte waren van het feit dat uw vader dronk alsook

van de slechte behandeling die u thuis kreeg. Ze zouden uw vader ook zelfs hebben aangesproken op

zijn gedrag (zie CGVS 4/12/2018 p. 10). U verklaarde ook dat u direct bij D. en haar familie terecht kon

de nacht van uw vlucht en bij hen kon blijven tot uw vertrek uit Irak. Tot slot zag u er ook geen graten in

om uw broer M. onmiddellijk te contacteren na de gebeurtenissen van april 2018 om hem om hulp te

vragen. Dat u aldus bij niemand terecht kon om reeds eerder te proberen uw moeilijke situatie te

ontvluchten, kan niet worden weerhouden. Dat u desondanks voorheen nooit een poging ondernam om

uzelf in veiligheid te brengen, zet de waarachtigheid van uw relaas bijkomend op de helling.

Het geheel van voorgaande bevindingen maakt dat de nodige vragen kunnen gesteld worden bij de

gewelddadige levensomstandigheden waarin u beweert te zijn opgegroeid. Bijgevolg komt ook de

waarachtigheid van uw beweerde gedwongen huwelijk met S. in het gedrang. Zulks blijkt ook eens

te meer uit uw gebrekkige en incoherente verklaringen dienaangaande. Zo verklaarde u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken dat het huwelijk met S. plaatsvond in Ranja - een regio in Suleimaniya - en dit

omdat uw echtgenoot vandaar afkomstig is (zie interview DVZ vraag 15 ). Voor het CGVS verklaarde u

dan weer dat uw huwelijk met S., zowel het officiële als het religieuze, plaatsvond in Erbil (zie CGVS

4/12/2018 p. 19). U gevraagd naar de getuigen op het huwelijk, kon u geen één bij naam noemen. U

bleek voorts ook niet in staat de naam van de imam te noemen. U gevraagd naar de stam van uw

echtgenoot, moest u eveneens het antwoord schuldig blijven.
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En ook de naam van uw schoonmoeder bleek u niet te kennen. U verklaarde dienaangaande dat u nooit

contact had met haar daar ze reeds overleden is (zie CGVS 4/12/2018 p. 19 en 20). Dit kan niet

volstaan gelet op het feit dat u voor de DVZ wel de naam van uw (overleden) schoonmoeder bleek te

kennen (zie interview DVZ vraag 15). Tot slot is het ook wel zeer opmerkelijk dat u en uw broer

afwijkende verklaringen aflegden wat betreft de leeftijd van uw tweede echtgenoot S.. Zo verklaarde u

dat hij geboren is in 1985, wat impliceert dat hij 5 jaar ouder is dan u (zie interview DVZ vraag 15 en

CGVS 4/12/2018 p. 13). Uw broer beweerde dan weer dat S. ongeveer 15 jaar ouder is dan u (zie

CGVS M. 4/12/2018 p. 16). Rekening houdende met uw verklaringen dat uw broer op uw huwelijk

aanwezig was, dat u na het huwelijk in dezelfde straat van uw ouders woonde én de verklaringen van

uw broer zelf dat hij meermaals bij u en S. op bezoek kwam (zie CGVS 4/12/2018 p. 7, 8 en 19 en

CGVS M. 4/12/2018 p. 19), kan toch verondersteld worden dat uw broer duidelijker zou weten hoe oud

S. is, dan toch minstens accurater zou kunnen aangeven hoe groot het leeftijdsverschil tussen jullie

was. Voorgaande, in combinatie met het feit dat u ook geen enkel tastbaar en overtuigend begin van

bewijs kan voorleggen ter staving van uw beweerde huwelijk met S., ondermijnt bijkomend de

geloofwaardigheid van uw beweerde huwelijk én bijgevolg eveneens van de problemen die u vervolgens

zou hebben gekend, i.c. uw familie/schoonfamilie willen u doden nadat u betrapt werd met uw minnaar

in het huis van uw man.

Dat aan deze feiten geen enkel geloof kan worden gehecht blijkt eens te meer uit volgende

vaststellingen. Zo verklaarde u dat u N. leerde kennen in een ziekenhuis, meer bepaald het Par-

ziekenhuis (zie CGVS 4/12/2018 p. 15). Uw broer verklaarde dan weer dat u N. leerde kennen in het

Rasghari-ziekenhuis (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 18). U had quasi enkel telefonisch contact met N.. U

gevraagd naar de frequentie van jullie contacten stelde u aanvankelijk dat jullie meer dan één keer per

week met elkaar belden (zie CGVS 19/10/2018 p. 19). U hier later nogmaals naar gevraagd stelde u dat

jullie soms 2 à 3 keer per week contact hadden en soms helemaal geen contact hadden (zie CGVS

4/12/2018 p. 15). Volgens uw broer kwamen de moeder en zus van N. bij jullie thuis langs en werd

(officieus) een aanzoek gedaan (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 17). U verklaarde aanvankelijk dat N. zijn

moeder en zus bij u thuis langs stuurde maar dat toen niet over een eventueel huwelijk werd gesproken.

Zijn moeder wilde u eens zien, zo stelde u (zie CGVS 4/12/2018 p. 17). U geconfronteerd met de

verklaringen van uw broer, wijzigde u plots uw verklaringen en stelde u dat er tijdens het bezoek van N.

zijn moeder wél over een huwelijk werd gesproken (zie CGVS 4/12/2018 p. 17 en 18). Volgens uw

verklaringen vond eerst het (officieuze) aanzoek van N. plaats en kwam vervolgens het aanzoek van

S. (zie CGVS 19/10/2018 p. 16 en CGVS 4/12/2018 p. 17 en 18). Uw broer beweerde daarentegen dan

weer dat S. eerst om uw hand kwam vragen. Pas later volgde het officieuze aanzoek van N. (zie CGVS

M. 4/12/2018 p. 17). Overeenkomstig uw verklaringen afgelegd tijdens uw eerste gehoor voor het CGVS

lichtte uw moeder uw vader in over het aanzoek van N. zijn familie (zie CGVS 19/10/2018 p. 19). Tijdens

uw tweede gehoor beweerde u dan weer dat uw moeder niets over het aanzoek van N. zijn familie

vertelde (zie CGVS 4/12/2018 p. 18). Aangaande de afspraak die u maakte om N. bij u thuis te

ontmoeten, beweerde u tijdens uw eerste gehoor dat u niet zeker was dat uw echtgenoot die nacht niet

naar huis zou komen (zie CGVS 19/10/2018 p. 16, 20 en 21). Tijdens uw tweede gehoor verklaarde u

dan weer dat u wel degelijk absoluut zeker was dat uw echtgenoot die nacht niet naar huis zou komen

(zie CGVS 4/12/2018 p. 21 en 22). Nadat u wegvluchtte uit uw woning, belde uw echtgenoot uw broers,

vader, neven en ooms om bij hem thuis te komen (zie CGVS 4/12/2018 p. 25). U heeft geen idee of ze

nadien nog samen kwamen (zie CGVS 4/12/2018 p. 27). Voorheen beweerde u nochtans dat enkel uw

vader en broers werden gebeld door S. de nacht van uw vlucht. Pas later belde uw vader dan uw neven

en ooms, zo verklaarde u (zie CGVS 19/10/2018 p. 17). U bleek tijdens uw eerste gehoor ook te weten

dat uw familieleden de volgende morgen samenkwamen (zie CGVS 19/10/2018 p. 17). De nacht dat u

uw woning ontvluchtte dook u onder bij D. en haar familie. D. wist alles over uw relatie met N. en

u vertelde haar familie die nacht ook alles eerlijk over uw relatie en afspraakje met uw minnaar bij u

thuis (zie CGVS 4/12/2018 p. 24). Uw broer beweerde dan weer dat D. haar familie niet op de hoogte

was van de aard van de problemen. Volgens hem zou u verteld hebben dat u problemen had met uw

man maar een paar dagen later naar huis zou terugkeren (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 28). U verklaarde

voorts aanvankelijk dat u de ochtend na uw vlucht uw broer M. opbelde (zie CGVS 19/10/2018 p. 16).

Tijdens uw tweede gehoor verklaarde u dan weer dat u uw broer pas opbelde tegen zonsondergang (zie

CGVS 4/12/2018 p. 24). Uw broer zelf beweerde dan weer dat hij reeds in de namiddag, na uw

telefoontje, langskwam bij D. (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 22). Overeenkomstig uw verklaringen werd de

drie dagen sinds uw vlucht uit de woning en dit tot uw vertrek uit het land, i.c. 18 tem 20 april, naar u

gezocht (zie CGVS 4/12/2018 p. 26). M. beweerde dan weer dat enkel in de eerste uren van 18 april

naar u werd gezocht (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 22). Nog volgens uw verklaringen zou u van uw broer

M. vernomen hebben dat uw vader uw neven de opdracht gaf u terplekke te doden als ze u vonden (zie

CGVS 4/12/2018 p. 25), dit terwijl uw broer zelf dan weer verklaarde dat uw vader het plan had om u,
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wanneer u gevonden werd, eerst gerust te stellen en wijs te maken dat u veilig was om u dan nadien te

doden (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 21). Het mag toch verbazen dat u ook aangaande zaken die u enkel

via uw broer kan vernomen hebben niet bij machte bent gelijklopende verklaringen af te leggen.

Dat u, die ruim een jaar een relatie zou hebben gehad met N., nooit met uw geliefde zou gepraat

hebben over de mogelijkheid om samen weg te vluchten (zie CGVS 4/12/2018 p. 16, 18 en 19), en dit

ondanks alle ellende die u zou gekend hebben, én de vaststelling dat u sinds de beweerde fatale nacht

van 17/4/2018 op geen enkele manier nog gepoogd heeft met N. in contact te komen noch, desnoods

via anderen, iets te weten te komen over het lot van N. (zie CGVS 19/10/2018 p. 21 ev en CGVS

4/12/2018 p. 27 ev), holt de geloofwaardigheid van uw relaas verder uit. Uw eigenste verklaring hierbij

dat u geen navraag meer deed naar N. omdat “het niet meer belangrijk was” bevestigt eens te meer dat

aan uw relaas geen enkele waarheid kan worden toegekend.

Tot slot, doch niet minder relevant, dient nog te worden opgemerkt dat u ook geen enkel tastbaar en

overtuigend begin van bewijs aangaande jullie reisroute kan voorleggen. U verklaarde dat uw paspoort,

alsook het paspoort van uw broer, in Turkije door de smokkelaar in beslag werd genomen. Ondanks dat

jullie wel van jullie overige identiteitsdocumenten kopieën hebben, blijkt dit niet het geval voor jullie

paspoorten. Het paspoort is nochtans een essentieel document temeer daar dit document informatie

bevat aangaande uw reisweg, moment van vertrek en eventuele overige verblijfplaatsen. U blijkt

bovendien ook niet in staat overtuigende verklaringen af te leggen aangaande uw reisroute. U kan enkel

aangeven dat u vanuit Turkije drie maanden onderweg was, veel te voet ging, in bossen, op het

platteland, op straat en in de auto sliep. Langs welke landen en plaatsen u reisde kan u niet zeggen (zie

CGVS 4/12/2018 p. 6 en 29). Ook uw broer kon dienaangaande niet overtuigen. Het ontbreken van een

tastbaar en overtuigend begin bewijs én uw onvermogen op een overtuigende manier over uw

reisweg te praten, houden eveneens een negatieve indicatie in voor de beoordeling van uw

geloofwaardigheid.

Uit wat voorafgaat mag het duidelijk zijn dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw beweringen

dat u door uw familie/voormalige schoonfamilie zal worden gedood omwille van uw relatie met N.. Dat

uw broer M. eveneens een risico loopt omdat hij, in een situatie van ere-wraak, uw kant zou hebben

gekozen en u zou hebben geholpen, kan evenmin worden als aannemelijk worden weerhouden.

Dat u een tante zou hebben die eveneens door uw familieleden zou zijn vermoord, overigens een

loutere bewering die u op geen enkele manier weet te staven, kan geen ander licht werpen op

voorgaande bevindingen en het besluit dat er geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw relaas.

Ook al zou het vaststaan dat uw tante werd gedood, quod non, dan nog volstaat dit niet om in uw

hoofde te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op

het lijden van ernstige schade.

Dient dan ook te worden besloten dat u de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus,

in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) kan worden toegekend.

De door u voorgelegde documenten kunnen hier geen ander licht op werpen. De kopieën van uw

identiteitskaart en nationaliteitsbewijs werden hierboven reeds besproken. Gezien u uw identiteit niet

heeft aangetoond, staat het ook niet vast dat de voorgelegde kieskaart u toebehoort. Dient hier hoe dan

ook te worden aan toegevoegd dat uit de beschikbare informatie blijkt dat alle documenten in Irak tegen

betaling kunnen verkregen worden waardoor hun bewijswaarde sowieso slechts relatief is (zie

administratief dossier). Het medisch verslag dat u voorlegt toont enkel aan dat u problemen heeft met

uw linkeroog en heel slecht ziet. Dit wordt op zich niet betwist. Uit het voorgelegde attest kan echter niet

worden afgeleid wat aan de oorzaak ligt van uw oogproblemen en al helemaal niet dat dit het gevolg is

van, zoals u beweerde, slagen die u van uw vader kreeg. U haalde nog aan dat u, door de problemen

met uw oog, geregeld last hebt van migraine. Los van het feit dat dit een loutere bewering betreft, staat

in het medisch attest dat u voorlegt tevens vermeld dat er geen verband is tussen uw hoofdpijnen en uw

slechte zicht. Tot slot legde u nog kopieën neer betreffende uw echtscheiding. Los van het feit dat,

zoals reeds aangehaald, aan kopiëen geen bewijswaarde kan worden toegekend dient hier tot slot nog

te worden aan toegevoegd dat de voorgelegde stukken hoogstens kunnen aantonen dat u huwde en

scheidde, niets meer en niets minder. Dat u tot dit huwelijk gedwongen werd door uw vader, tijdens het

huwelijk heel slecht behandeld werd door uw man en vervolgens gedwongen werd van hem te scheiden

blijkt niet uit deze stukken. Voor het overige heeft dit document ook geen uitstaans met uw

asielmotieven.



RvV X - Pagina 7

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.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt weliswaar 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.

Daarenboven blijkt het geweldsniveau en de impact van het geweld regionaal erg verschillend te 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 Erbil te worden beoordeeld.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil,

Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government (KRG),

significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische Autonome Regio (KAR) kent een

zekere mate van stabiliteit, sociale cohesie en efficiënt optredende veiligheidsdiensten.

Niettegenstaande de diepe politieke en economische crisis blijft het geweld in de KAR relatief beperkt.

Uit dezelfde informatie blijkt bovendien dat deze regio grotendeels ontsnapt aan het terreurgeweld dat in

Irak plaatsvindt.

Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak, en in de regio heerst een

relatieve stabiliteit. Er vonden de voorbije vijf jaar drie grootschalige aanslagen plaats in de KAR, met

name in september 2013, in november 2014 en in april 2015. Doelwit van deze aanslagen waren de

Koerdische veiligheids en overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat in Erbil. Bij deze aanslagen

vielen een beperkt aantal burgerdoden. Zowel in 2016, als in 2017 vonden er geen terroristische

aanslagen plaats waarbij burgerslachtoffers vielen. Daarnaast vonden in de KAR sporadisch,

kleinschalige en gerichte aanvallen plaats. Hierbij vallen weinig tot geen burgerslachtoffers. De

zeldzame terreurdaden in de KAR, opgeëist door IS, hebben over het algemeen geen burgers als

doelwit, maar zijn hoofdzakelijk gericht op overheids- en veiligheidsdiensten. De zeldzame terreurdaden

en lage aantal burgerslachtoffers veruiterlijkt zich in de massale aanwezigheid van Syrische

vluchtelingen IDP’s uit Centraal-Irak. Dit heeft evenwel geen impact op de veiligheidssituatie in de

KAR. Met de komst van de honderdduizenden IDP’s in de regio en ter preventie van aanvallen van IS

werden de veiligheidsmaatregelen in de KAR echter wel verhoogd. De veiligheidscontroles aan de

controleposten aan de grens met Centraal-Irak (en Syrië) werden opgevoerd uit vrees voor infiltratie van

IS-strijders onder IDP’s.

Naast de blijvende spanningen omtrent de verdeling van de olie-export en de inkomstenverdeling

hiervan, zet de onduidelijke toekomst van de zogeheten betwiste gebieden de relaties tussen de KRG

en de Centraal-Iraakse regering op scherp. Het Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum dat op 25

september 2017 plaatsvond, brak de KRG en de Koerdische bevolking zwaar op. Het Iraakse leger en

PMU verdreven als reactie hierop de Koerdische troepen uit Kirkuk en de betwiste gebieden onder

Koerdische controle. De gewapende confrontaties beperkten zich tot de betwiste gebieden maar de

KRG verloor hiermee bij benadering 30 % van zijn de facto grondgebied en een groot deel van zijn olie-

inkomsten. Daarmee is het politieke landschap van de Iraakse Koerden volledig door elkaar geschud.

Op 25 juli 2015 kwam een einde aan de twee jaar durende wapenstilstand tussen Turkije en de PKK.

Sindsdien voert het Turkse leger opnieuw luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Noord-Irak. Deze

Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen in het

bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter ook naburige Koerdische

dorpen getroffen, waarbij vooral materiële schade aan landbouwgronden en huizen wordt opgetekend.

Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is beperkt.

Voor het eerst in tien jaar vonden sinds juni 2016 opnieuw Iraanse aanvallen plaats op de Noord-Iraakse

grensregio in de strijd tegen Koerdische rebellen, meer bepaald op KDPI-doelwitten. Bij deze Iraanse

aanvallen op het grensgebied van de KAR is er tot op heden geen melding gemaakt van burgerdoden.
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U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Erbil.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld.

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat de Koerdische Autonome Regio niet alleen over de weg

bereikbaar is. Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over luchthavens in Basra,

Najaf, Erbil en Suleymaniah, dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot

bereikbaar zijn. Sinds eind maart 2018 zijn terug rechtsreeks vluchten uit het buitenland, inclusief

Europese steden, naar de KAR operationeel. Verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen

lasten de Koerdische luchthavens opnieuw in hun vluchtschema’s in. De Turkse nationale

vliegtuigmaatschappij Turkish Airlines besliste omwille van politieke redenen alleen nog op Erbil en niet

meer op Suleimaniya te vliegen.

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 noordelijke provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans geen reëel risico

bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als

gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in

Noord-Irak aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet.

In hoofde van uw broer M. (OV 8.681.419) werd eveneens besloten tot een weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

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.”

1.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van M. M. I. M. (verder: verzoeker) als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Iraakse nationaliteit te hebben en van Koerdische origine te zijn. U verklaarde afkomstig

te zijn uit Erbil, Noord-Irak. U woonde in Irak samen met uw ouders, twee zussen H. (OV 8.681.409) en

N., en uw broer A.. U liep school tot uw derde jaar middelbaar, maar besliste vervolgens zelf om uw

studies stop te zetten en te gaan werken. U had, samen met uw vennoot Hiwa, een eigen

aluminiumfabriek. U kende zelf geen problemen in Irak. U besloot Irak te verlaten samen met uw zus H.

en dit omdat u vreesde dat ze zou worden gedood. Uw zus H. werd van jongsaf aan slecht behandeld

door uw vader. Ze werd geslagen, mishandeld, beledigd, moest reeds in het lager haar school stoppen,

etc. In 2012 werd uw zus een eerste keer uitgehuwelijkt door uw vader aan een zeker R.. Ook binnen

dat huwelijk werd ze slecht behandeld door haar echtgenoot. Na +/- een jaar besliste R. dat hij wilde

scheiden van uw zus. Zo geschiedde en H. kwam vervolgens terug in het ouderlijk huis wonen. Na haar

terugkeer naar huis werd uw zus zo mogelijk nog slechter behandeld door uw vader. In 2017 zou H.

opnieuw zijn uitgehuwelijkt, ditmaal aan S., de zoon van een vriend van uw vader. Na het huwelijk zou

uw zus bij haar man zijn gaan wonen. In de nacht van 17 april op 18 april 2018 zou S. uw vader hebben

opgebeld en gezegd hebben dat jullie bij hem moesten komen. Jullie vernamen vervolgens dat S. die

nacht, toen hij thuiskwam van zijn werk, uw zus H. thuis had aangetroffen met een vreemde man.

Zowel uw zus als de onbekende man waren kunnen ontsnappen. Uw ooms en neven werden er echter

ook bij gehaald en de volgende dag zaten jullie samen met de familie van S.. Het besluit werd genomen

dat jullie H. en de onbekende man moesten zoeken en vermoorden. Op 18 april 2018 gingen jullie

rondhoren in de buurt of iemand H. gezien had, doch tevergeefs. Diezelfde dag zou u zijn opgebeld door

D., een voormalig buurmeisje en vriendin van uw zus H.. Ze zou gepolst hebben of u alleen was en kon

praten waarop zij de telefoon doorgaf aan uw zus H.. U gaf uw zus de opdracht bij D. te blijven en

beloofde haar daar te gaan opzoeken. U vernam dat uw zus eigenlijk al ruim een jaar een relatie had

met N., de onbekende man met wie ze betrapt was. Daar u wist dat uw familie/schoonfamilie uw zus en

N. nooit zouden vergeven en uw zus zou gedood worden, besloot u haar te helpen en samen met haar

het land te verlaten.
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U zou alles regelen en gaf uw zus opdracht bij D. te blijven tot jullie konden vertrekken. U regelde de

documenten, het geld en de vliegtickets en op 20 april 2018 pikte u uw zus ’s nachts op. Jullie werden

door uw zakenpartner Hiwa naar de luchthaven gebracht en vandaar reisden jullie naar Turkije. Na een

verblijf van een aantal dagen reisden jullie verder naar België. U weet niet langs welke landen of

plaatsen u kwam. Na drie maanden reizen zouden jullie op 29 juli 2018 in België zijn aangekomen. U

diende op 2 augustus 2018 een verzoek om internationale bescherming in.

Ter staving van uw verzoek legde u volgende documenten neer : een kopie van uw rijbewijs en een

kopie van uw identiteitskaart.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Dient vooreerst te worden opgemerkt dat u zelf verklaarde dat u in Irak nooit persoonlijke problemen

heeft gekend met burgers, uw familie noch de autoriteiten. Uit uw verklaringen blijkt dat u Irak verliet om

uw zus te helpen. U verklaarde ook uitdrukkelijk dat er geen persoonlijke redenen waren die u ertoe

brachten uw land te verlaten (zie CGVS 19/10/2018 p.8, CGVS 4/12/2018 p. 30 en vragenlijst CGVS

vraag 5).

Rekening houdende met voorgaande mag het duidelijk zijn dat er geen elementen voorhanden zijn

waaruit blijkt dat u Irak indertijd omwille van een gegronde vrees voor vervolging dan wel het bestaan

van een reëel risico op het lijden van ernstige schade heeft verlaten.

U haalde voorts aan dat u actueel niet naar Irak terug kan en dit uit vrees te zullen worden gedood door

uw familie omdat u uw zus H., die een geheime relatie had in Irak en bij haar thuis door haar echtgenoot

werd betrapt toen haar vriend op bezoek was, hielp het land te verlaten. Wat deze asielmotieven betreft

moet worden opgemerkt dat u uw verzoek integraal steunt op hetgeen uw zus zelf verklaarde bij haar

verzoek. In hoofde van uw zus oordeelde het CGVS echter dat haar geen internationale bescherming

kan worden toegekend daar geen geloof kan worden gehecht aan haar asielrelaas. Daar u zich louter

beroept op dezelfde motieven en geen andere eigen elementen aanhaalt, dient ook ten aanzien van u te

worden besloten tot de ongeloofwaardigheid van uw relaas. Er kan in casu volstaan met een verwijzing

naar de uitgebreide motivering weergegeven in de beslissing genomen in hoofde van uw zus. Deze

motivering luidt als volgt:

” Uit uw verklaringen blijkt dat u in geval van een terugkeer naar Irak vreest te zullen worden gedood

door uw (schoon)familie en dit nadat u door uw echtgenoot thuis werd aangetroffen met uw minnaar. U

vreest voorts dat ook uw broer M. zal gedood worden daar hij u hielp. Dient echter te worden opgemerkt

dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw relaas en dit gezien volgende bevindingen.

Zo moet allereerst worden opgemerkt dat noch u noch uw broer enig tastbaar en overtuigend begin van

bewijs voorleggen aangaande jullie identiteit. Zelf legde u enkel een kopie van uw identiteitskaart en een

kopie van uw nationaliteitsbewijs voor. Uw broer legde op zijn beurt enkel een kopie van zijn

identiteitskaart neer. Gezien het makkelijk te vervalsen karakter ervan kan aan kopieën echter geen

enkele bewijswaarde worden toegekend. Evenmin blijken jullie in staat een aannemelijke uitleg te geven

voor het ontbreken van jullie originele stukken. Zo verklaarde u dat de kopieën van uw documenten nog

in uw ouderlijk huis lagen en dat uw broer ze voor jullie vlucht meenam. Uw originele documenten

bevinden zich momenteel bij de gemeente, zo verklaarde u. Over de reden waarom uw originele

stukken actueel bij de gemeente zouden liggen bent u echter niet éénsluidend. Zo verklaarde u tijdens

uw eerste persoonlijk onderhoud voor het CGVS dat men in Irak nu de identiteitskaart

en nationaliteitsbewijs kan vervangen door één nationale kaart. U diende uw stukken in om een

nationale kaart te verkrijgen (zie CGVS d.d. 19/10/2018 p. 5). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud

verklaarde u dat u uw identiteitskaart en uw nationaliteitsbewijs indiende omdat u, gezien uw huwelijk

met iemand uit Rania, een nieuwe identiteitskaart en een nieuw nationaliteitsbewijs moest aanvragen.
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Uw documenten werden bij de gemeente ongeldig gemaakt en u wachtte nog op uw nieuwe stukken

(zie CGVS d.d. 4/12/2018 p. 5). Er kan logischerwijs toch verondersteld worden dat u duidelijk zou

kunnen aangeven waarom u uw originele stukken indiende bij de gemeente. Ook uw broer legde

ongerijmde verklaringen af over zijn originele identiteitsstukken. Zo verklaarde hij aanvankelijk voor het

CGVS dat hij zijn originele identiteitskaart bij zich had toen hij Irak verliet maar deze nadien verloor of

ergens achterliet, zonder zich te herinneren waar (zie CGVS M. d.d. 19/10/2018 p. 3). Later ontkende hij

dat hij met zijn originele identiteitskaart naar België kwam. Hij had enkel een kopie van zijn

identiteitskaart op zak bij het vertrek, zo stelde hij (zie CGVS M. dd. 4/12/2018 p. 9). Zijn

originele stukken lagen in een kast in de ouderlijke woning, dit samen met de kopieën van uw

documenten alsook met jullie beider originele paspoorten (zie CGVS M. dd. 4/12/2018 p. 10). Uw broer

verklaarde hierbij nog dat hij er niet aan dacht om zijn originele stukken mee te nemen. Direct nadien

spreekt hij zichzelf echter tegen wanneer hij opmerkt dat het te opvallend zou zijn als de documenten

wegwaren (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 10). Hieruit blijkt dat het aldus eerder een weldoordachte

beslissing was dan dat hij er niet aan dacht uw originele stukken mee te nemen. Vervolgens stelt M. dan

weer dat hij niet dacht dat hij documenten in het buitenland zou nodig hebben (zie CGVS M. dd.

4/12/2018 p. 10). Weerom kan dit niet overtuigen. Het feit dat uw broer er wel aan dacht om de kopieën

van uw stukken alsook een kopie van zijn eigen identiteitskaart mee te nemen, wijst erop dat hij wel

degelijk op de hoogte was van het belang om identiteitsstukken in het buitenland voor te leggen. Dat uw

broer, die nochtans zijn originele stukken ter beschikking zou gehad hebben, er niet aan zou gedacht

hebben deze mee te nemen maar enkel dacht om een kopie mee te nemen, is toch opmerkelijk.

Uw broer wees er nog op dat hij enkel aan uw veiligheid en niet aan zijn originele stukken dacht, alsook

dat hij in de war en gehaast was (zie CGVS M. dd. 4/12/2018 p. 10 en 11). Dit is hoegenaamd niet

geloofwaardig. Indien het effectief zo zou zijn dat uw broer in het kader van jullie vlucht snel de nodige

documenten uit de kast in uw ouderlijk huis in het geniep moest wegnemen, kan immers logischerwijs

verondersteld worden dat hij juist wél in het bezit zou zijn van zijn originele documenten daar hij op dat

moment gewoon alle documenten uit de schuif zou hebben weggenomen en simpelweg niet de tijd zou

gehad hebben om een onderscheid te maken tussen de documenten die hij wel of niet zou meenemen.

Uw broer hierop gewezen, kon hij hiervoor geen aannemelijke uitleg geven (zie CGVS M. dd. 4/12/2018

p. 11).

Het voorleggen van een overtuigend en tastbaar begin van bewijs aangaande de identiteit is echter een

essentieel element binnen de asielprocedure. Uw onvermogen hieraan tegemoet te komen en de

vaststelling dat u ook geen aannemelijke uitleg kan geven voor het ontbreken van een document ter

staving van uw identiteit komt uw algehele geloofwaardigheid geenszins ten goede. Hetzelfde kan

worden opgemerkt ten aanzien van uw broer.

De waarachtigheid van uw relaas wordt voorts eveneens onderuit gehaald door volgende bevindingen.

Zo kan allereerst ten zeerste getwijfeld worden aan de beweerde moeilijke

levensomstandigheden waarin u thuis opgroeide. U verklaarde dat u grote problemen kende met uw

vader, dat hij alcohol dronk, altijd zat was en heel agressief was. Van kleins af aan werd u altijd

geslagen door uw vader, uw moeder deelde eveneens in de klappen en ook uw broers werden door uw

vader in elkaar geslagen (zie CGVS dd. 19/10/2018 p. 14 en CGVS dd. 4/12/2018 p. 9 en 10). Tijdens

uw tweede gehoor haalde u echter plotseling aan dat uw vader de jongens wel graag had. Enkel u en

uw moeder werden geregeld geslagen. Wat uw zusje N. betreft verklaarde u: “zij was de jongste, voor

haar was het anders” (zie CGVS dd. 4/12/2018 p. 10). Uw broer M. beweerde dan weer dat uw zusje N.

ook slagen kreeg van uw vader, zij het wel minder dan u (zie CGVS M. dd. 4/12/2018 p. 7). Uw broer

verklaarde nog dat hij aan niemand durfde vertellen over uw situatie thuis, dit uit schrik voor de reactie

van uw vader (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 8). Uzelf haalde dan weer aan dat u alles vertelde aan uw

vriendin D. en haar familie. U verklaarde zelfs dat D. haar familie bij u thuis langskwam en uw vader

aansprak op zijn gedrag ten aanzien van u (zie CGVS 4/12/2018 p. 10). Waar u verklaarde dat u, alsook

uw broers, met school moesten stoppen van uw vader (zie CGVS 4/12/2018 p. 10), stelde uw broer

dan weer dat zowel hijzelf alsook uw broer Ahmed zelf beslisten om te stoppen met school en om te

gaan werken (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 7 en 8). U haalde voorts nog aan dat u niet alleen buiten

mocht. Enkel in het gezelschap van uw moeder en zus mocht u naar buiten om boodschappen te doen

(zie CGVS 4/12/2018 p. 9). Uw broer stelde dan weer dat u samen met uw buurmeisje en vriendin D.

ging winkelen (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 23). Overeenkomstig uw verklaringen dat u in 2012 een eerste

keer werd uitgehuwelijkt, werd u ter bevestiging gevraagd of het klopt dat u toen 22 jaar oud was. U

betwiste dit niet (zie CGVS 4/12/2018 p. 9). Uw broer gevraagd naar uw leeftijd toen u de eerste keer

werd uitgehuwelijkt bleek hij zich dit niet meer precies te kunnen herinneren. Hij bleek wel nog te weten

dat u toen nog geen 18 jaar was. U was 15 of 16 jaar, zoiets (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 7).
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Opmerkelijk hierbij is wel dat jullie beiden het eerste huwelijk in 2012 plaatsen. Dat uw broer, indien dit

huwelijk effectief zou hebben plaatsgevonden, zich dermate zou vergissen wat uw leeftijd betreft en u

toen nog minderjarig achtte, is niet aannemelijk. Dat u pas in 2012, toen u reeds 22 jaar was, een eerste

keer zou zijn uitgehuwelijkt, mag bovendien eens te meer verbazen. Binnen de Iraakse context en de

tradities van uw gemeenschap was u immers al vrij “oud” toen u een eerste keer werd uitgehuwelijkt.

U gevraagd of er voorheen al aanzoeken voor u geweest waren en waarom uw vader in 2012

uiteindelijk besliste u uit te huwelijken, kon u hier geen antwoord op geven (zie CGVS 4/12/2018 p. 11).

Dat u vervolgens, na uw echtscheiding, opnieuw 4 à 5 jaar thuis zou hebben gewoond alvorens u op 27

à 28-jarige leeftijd een tweede keer zou zijn uitgehuwelijkt, is eens zo opmerkelijk. Er kan logischerwijs

verondersteld worden dat uw vader die, indien uw verklaringen de waarheid bevatten, u liever kwijt dan

rijk was u al eerder opnieuw zou hebben uitgehuwelijkt dan u terug jarenlang te moeten dulden en

onderhouden.

Wat eveneens ten zeerste mag verbazen is dat u voorheen nooit een poging ondernomen hebt om de

moeilijke situatie waarin u leefde te ontvluchten en uzelf in veiligheid te brengen. U zou ook nooit ergens

hulp gezocht hebben (zie CGVS 4/12/2018 p. 12). Dit is toch heel opmerkelijk. Uit uw verklaringen blijkt

nochtans dat uw situatie vrij ernstig was - na uw echtscheiding was het zelfs nog veel erger, zo stelde u

- en u dacht eraan zelfmoord te plegen (zie CGVS 4/12/2018 p. 12). U gevraagd waarom u aan niemand

hulp vroeg, stelde u zich luidop de vraag aan wie u hulp kon vragen en bij wie u terecht kon (zie CGVS

4/12/2018 p. 4). Dat u bij niemand terecht kon, kan niet worden weerhouden. Zo blijkt uit uw

verklaringen immers dat D. en haar familie op de hoogte waren van het feit dat uw vader dronk alsook

van de slechte behandeling die u thuis kreeg. Ze zouden uw vader ook zelfs hebben aangesproken op

zijn gedrag (zie CGVS 4/12/2018 p. 10). U verklaarde ook dat u direct bij D. en haar familie terecht kon

de nacht van uw vlucht en bij hen kon blijven tot uw vertrek uit Irak. Tot slot zag u er ook geen graten in

om uw broer M. onmiddellijk te contacteren na de gebeurtenissen van april 2018 om hem om hulp te

vragen. Dat u aldus bij niemand terecht kon om reeds eerder te proberen uw moeilijke situatie te

ontvluchten, kan niet worden weerhouden. Dat u desondanks voorheen nooit een poging ondernam om

uzelf in veiligheid te brengen, zet de waarachtigheid van uw relaas bijkomend op de helling.

Het geheel van voorgaande bevindingen maakt dat de nodige vragen kunnen gesteld worden bij de

gewelddadige levensomstandigheden waarin u beweert te zijn opgegroeid. Bijgevolg komt ook de

waarachtigheid van uw beweerde gedwongen huwelijk met S. in het gedrang. Zulks blijkt ook eens

te meer uit uw gebrekkige en incoherente verklaringen dienaangaande. Zo verklaarde u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken dat het huwelijk met S. plaatsvond in Ranja - een regio in Suleimaniya - en dit

omdat uw echtgenoot vandaar afkomstig is (zie interview DVZ vraag 15 ). Voor het CGVS verklaarde u

dan weer dat uw huwelijk met S., zowel het officiële als het religieuze, plaatsvond in Erbil (zie CGVS

4/12/2018 p. 19). U gevraagd naar de getuigen op het huwelijk, kon u geen één bij naam noemen. U

bleek voorts ook niet in staat de naam van de imam te noemen. U gevraagd naar de stam van uw

echtgenoot, moest u eveneens het antwoord schuldig blijven. En ook de naam van uw schoonmoeder

bleek u niet te kennen. U verklaarde dienaangaande dat u nooit contact had met haar daar ze reeds

overleden is (zie CGVS 4/12/2018 p. 19 en 20). Dit kan niet volstaan gelet op het feit dat u voor de

DVZ wel de naam van uw (overleden) schoonmoeder bleek te kennen (zie interview DVZ vraag 15). Tot

slot is het ook wel zeer opmerkelijk dat u en uw broer afwijkende verklaringen aflegden wat betreft de

leeftijd van uw tweede echtgenoot S.. Zo verklaarde u dat hij geboren is in 1985, wat impliceert dat hij 5

jaar ouder is dan u (zie interview DVZ vraag 15 en CGVS 4/12/2018 p. 13). Uw broer beweerde dan

weer dat S. ongeveer 15 jaar ouder is dan u (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 16). Rekening houdende met

uw verklaringen dat uw broer op uw huwelijk aanwezig was, dat u na het huwelijk in dezelfde straat van

uw ouders woonde én de verklaringen van uw broer zelf dat hij meermaals bij u en S. op bezoek kwam

(zie CGVS 4/12/2018 p. 7, 8 en 19 en CGVS M. 4/12/2018 p. 19), kan toch verondersteld worden dat uw

broer duidelijker zou weten hoe oud S. is, dan toch minstens accurater zou kunnen aangeven hoe groot

het leeftijdsverschil tussen jullie was. Voorgaande, in combinatie met het feit dat u ook geen enkel

tastbaar en overtuigend begin van bewijs kan voorleggen ter staving van uw beweerde huwelijk met S.,

ondermijnt bijkomend de geloofwaardigheid van uw beweerde huwelijk én bijgevolg eveneens van de

problemen die u vervolgens zou hebben gekend, i.c. uw familie/schoonfamilie willen u doden nadat u

betrapt werd met uw minnaar in het huis van uw man.

Dat aan deze feiten geen enkel geloof kan worden gehecht blijkt eens te meer uit volgende

vaststellingen. Zo verklaarde u dat u N. leerde kennen in een ziekenhuis, meer bepaald het Par-

ziekenhuis (zie CGVS 4/12/2018 p. 15). Uw broer verklaarde dan weer dat u N. leerde kennen in het

Rasghari-ziekenhuis (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 18). U had quasi enkel telefonisch contact met N..



RvV X - Pagina 12

U gevraagd naar de frequentie van jullie contacten stelde u aanvankelijk dat jullie meer dan één keer

per week met elkaar belden (zie CGVS 19/10/2018 p. 19). U hier later nogmaals naar gevraagd stelde u

dat jullie soms 2 à 3 keer per week contact hadden en soms helemaal geen contact hadden (zie CGVS

4/12/2018 p. 15). Volgens uw broer kwamen de moeder en zus van N. bij jullie thuis langs en werd

(officieus) een aanzoek gedaan (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 17). U verklaarde aanvankelijk dat N. zijn

moeder en zus bij u thuis langs stuurde maar dat toen niet over een eventueel huwelijk werd gesproken.

Zijn moeder wilde u eens zien, zo stelde u (zie CGVS 4/12/2018 p. 17). U geconfronteerd met de

verklaringen van uw broer, wijzigde u plots uw verklaringen en stelde u dat er tijdens het bezoek van N.

zijn moeder wél over een huwelijk werd gesproken (zie CGVS 4/12/2018 p. 17 en 18). Volgens uw

verklaringen vond eerst het (officieuze) aanzoek van N. plaats en kwam vervolgens het aanzoek van

S. (zie CGVS 19/10/2018 p. 16 en CGVS 4/12/2018 p. 17 en 18). Uw broer beweerde daarentegen dan

weer dat S. eerst om uw hand kwam vragen. Pas later volgde het officieuze aanzoek van N. (zie CGVS

M. 4/12/2018 p. 17). Overeenkomstig uw verklaringen afgelegd tijdens uw eerste gehoor voor het CGVS

lichtte uw moeder uw vader in over het aanzoek van N. zijn familie (zie CGVS 19/10/2018 p. 19). Tijdens

uw tweede gehoor beweerde u dan weer dat uw moeder niets over het aanzoek van N. zijn familie

vertelde (zie CGVS 4/12/2018 p. 18). Aangaande de afspraak die u maakte om N. bij u thuis te

ontmoeten, beweerde u tijdens uw eerste gehoor dat u niet zeker was dat uw echtgenoot die nacht niet

naar huis zou komen (zie CGVS 19/10/2018 p. 16, 20 en 21). Tijdens uw tweede gehoor verklaarde u

dan weer dat u wel degelijk absoluut zeker was dat uw echtgenoot die nacht niet naar huis zou komen

(zie CGVS 4/12/2018 p. 21 en 22). Nadat u wegvluchtte uit uw woning, belde uw echtgenoot uw broers,

vader, neven en ooms om bij hem thuis te komen (zie CGVS 4/12/2018 p. 25). U heeft geen idee of ze

nadien nog samen kwamen (zie CGVS 4/12/2018 p. 27). Voorheen beweerde u nochtans dat enkel uw

vader en broers werden gebeld door S. de nacht van uw vlucht. Pas later belde uw vader dan uw neven

en ooms, zo verklaarde u (zie CGVS 19/10/2018 p. 17). U bleek tijdens uw eerste gehoor ook te weten

dat uw familieleden de volgende morgen samenkwamen (zie CGVS 19/10/2018 p. 17). De nacht dat u

uw woning ontvluchtte dook u onder bij D. en haar familie. D. wist alles over uw relatie met N. en

u vertelde haar familie die nacht ook alles eerlijk over uw relatie en afspraakje met uw minnaar bij u

thuis (zie CGVS 4/12/2018 p. 24). Uw broer beweerde dan weer dat D. haar familie niet op de hoogte

was van de aard van de problemen. Volgens hem zou u verteld hebben dat u problemen had met uw

man maar een paar dagen later naar huis zou terugkeren (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 28). U verklaarde

voorts aanvankelijk dat u de ochtend na uw vlucht uw broer M. opbelde (zie CGVS 19/10/2018 p. 16).

Tijdens uw tweede gehoor verklaarde u dan weer dat u uw broer pas opbelde tegen zonsondergang (zie

CGVS 4/12/2018 p. 24). Uw broer zelf beweerde dan weer dat hij reeds in de namiddag, na uw

telefoontje, langskwam bij D. (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 22). Overeenkomstig uw verklaringen werd de

drie dagen sinds uw vlucht uit de woning en dit tot uw vertrek uit het land, i.c. 18 tem 20 april, naar u

gezocht (zie CGVS 4/12/2018 p. 26). M. beweerde dan weer dat enkel in de eerste uren van 18 april

naar u werd gezocht (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 22). Nog volgens uw verklaringen zou u van uw broer

M. vernomen hebben dat uw vader uw neven de opdracht gaf u terplekke te doden als ze u vonden (zie

CGVS 4/12/2018 p. 25), dit terwijl uw broer zelf dan weer verklaarde dat uw vader het plan had om u,

wanneer u gevonden werd, eerst gerust te stellen en wijs te maken dat u veilig was om u dan nadien te

doden (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 21). Het mag toch verbazen dat u ook aangaande zaken die u enkel

via uw broer kan vernomen hebben niet bij machte bent gelijklopende verklaringen af te leggen.

Dat u, die ruim een jaar een relatie zou hebben gehad met N., nooit met uw geliefde zou gepraat

hebben over de mogelijkheid om samen weg te vluchten (zie CGVS 4/12/2018 p. 16, 18 en 19), en dit

ondanks alle ellende die u zou gekend hebben, én de vaststelling dat u sinds de beweerde fatale nacht

van 17/4/2018 op geen enkele manier nog gepoogd heeft met N. in contact te komen noch, desnoods

via anderen, iets te weten te komen over het lot van N. (zie CGVS 19/10/2018 p. 21 ev en CGVS

4/12/2018 p. 27 ev), holt de geloofwaardigheid van uw relaas verder uit. Uw eigenste verklaring hierbij

dat u geen navraag meer deed naar N. omdat “het niet meer belangrijk was” bevestigt eens te meer dat

aan uw relaas geen enkele waarheid kan worden toegekend.

Tot slot, doch niet minder relevant, dient nog te worden opgemerkt dat u ook geen enkel tastbaar en

overtuigend begin van bewijs aangaande jullie reisroute kan voorleggen. U verklaarde dat uw paspoort,

alsook het paspoort van uw broer, in Turkije door de smokkelaar in beslag werd genomen. Ondanks dat

jullie wel van jullie overige identiteitsdocumenten kopieën hebben, blijkt dit niet het geval voor jullie

paspoorten. Het paspoort is nochtans een essentieel document temeer daar dit document informatie

bevat aangaande uw reisweg, moment van vertrek en eventuele overige verblijfplaatsen. U blijkt

bovendien ook niet in staat overtuigende verklaringen af te leggen aangaande uw reisroute. U kan enkel

aangeven dat u vanuit Turkije drie maanden onderweg was, veel te voet ging, in bossen, op het

platteland, op straat en in de auto sliep.
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Langs welke landen en plaatsen u reisde kan u niet zeggen (zie CGVS 4/12/2018 p. 6 en 29). Ook uw

broer kon dienaangaande niet overtuigen. Het ontbreken van een tastbaar en overtuigend begin bewijs

én uw onvermogen op een overtuigende manier over uw reisweg te praten, houden eveneens een

negatieve indicatie in voor de beoordeling van uw geloofwaardigheid.

Uit wat voorafgaat mag het duidelijk zijn dat geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw beweringen

dat u door uw familie/voormalige schoonfamilie zal worden gedood omwille van uw relatie met N.. Dat

uw broer M. eveneens een risico loopt omdat hij, in een situatie van ere-wraak, uw kant zou hebben

gekozen en u zou hebben geholpen, kan evenmin worden als aannemelijk worden weerhouden.

Dat u een tante zou hebben die eveneens door uw familieleden zou zijn vermoord, overigens een

loutere bewering die u op geen enkele manier weet te staven, kan geen ander licht werpen op

voorgaande bevindingen en het besluit dat er geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw relaas.

Ook al zou het vaststaan dat uw tante werd gedood, quod non, dan nog volstaat dit niet om in uw

hoofde te besluiten tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging dan wel een reëel risico op

het lijden van ernstige schade.

Dient dan ook te worden besloten dat u de vluchtelingenstatus noch de subsidiaire beschermingsstatus,

in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) kan worden toegekend.

De door u voorgelegde documenten kunnen hier geen ander licht op werpen. De kopieën van uw

identiteitskaart en nationaliteitsbewijs werden hierboven reeds besproken. Gezien u uw identiteit niet

heeft aangetoond, staat het ook niet vast dat de voorgelegde kieskaart u toebehoort. Dient hier hoe dan

ook te worden aan toegevoegd dat uit de beschikbare informatie blijkt dat alle documenten in Irak tegen

betaling kunnen verkregen worden waardoor hun bewijswaarde sowieso slechts relatief is (zie

administratief dossier). Het medisch verslag dat u voorlegt toont enkel aan dat u problemen heeft met

uw linkeroog en heel slecht ziet. Dit wordt op zich niet betwist. Uit het voorgelegde attest kan echter niet

worden afgeleid wat aan de oorzaak ligt van uw oogproblemen en al helemaal niet dat dit het gevolg is

van, zoals u beweerde, slagen die u van uw vader kreeg. U haalde nog aan dat u, door de problemen

met uw oog, geregeld last hebt van migraine. Los van het feit dat dit een loutere bewering betreft, staat

in het medisch attest dat u voorlegt tevens vermeld dat er geen verband is tussen uw hoofdpijnen en uw

slechte zicht. Tot slot legde u nog kopieën neer betreffende uw echtscheiding. Los van het feit dat,

zoals reeds aangehaald, aan kopiëen geen bewijswaarde kan worden toegekend dient hier tot slot nog

te worden aan toegevoegd dat de voorgelegde stukken hoogstens kunnen aantonen dat u huwde en

scheidde, niets meer en niets minder. Dat u tot dit huwelijk gedwongen werd door uw vader, tijdens het

huwelijk heel slecht behandeld werd door uw man en vervolgens gedwongen werd van hem te scheiden

blijkt niet uit deze stukken. Voor het overige heeft dit document ook geen uitstaans met uw

asielmotieven.”

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.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie door CEDOCA blijkt weliswaar 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.

Daarenboven blijkt het geweldsniveau en de impact van het geweld regionaal erg verschillend te 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 Erbil te worden beoordeeld.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier noordelijke provincies Dohuk, Erbil,

Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan Regional Government (KRG),

significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische Autonome Regio (KAR) kent een

zekere mate van stabiliteit, sociale cohesie en efficiënt optredende veiligheidsdiensten.

Niettegenstaande de diepe politieke en economische crisis blijft het geweld in de KAR relatief beperkt.
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Uit dezelfde informatie blijkt bovendien dat deze regio grotendeels ontsnapt aan het terreurgeweld dat in

Irak plaatsvindt.

Het terreurgeweld in de KAR is veel minder frequent dan elders in Irak, en in de regio heerst een

relatieve stabiliteit. Er vonden de voorbije vijf jaar drie grootschalige aanslagen plaats in de KAR, met

name in september 2013, in november 2014 en in april 2015. Doelwit van deze aanslagen waren de

Koerdische veiligheids en overheidsdiensten en het Amerikaanse consulaat in Erbil. Bij deze aanslagen

vielen een beperkt aantal burgerdoden. Zowel in 2016, als in 2017 vonden er geen terroristische

aanslagen plaats waarbij burgerslachtoffers vielen. Daarnaast vonden in de KAR sporadisch,

kleinschalige en gerichte aanvallen plaats. Hierbij vallen weinig tot geen burgerslachtoffers. De

zeldzame terreurdaden in de KAR, opgeëist door IS, hebben over het algemeen geen burgers als

doelwit, maar zijn hoofdzakelijk gericht op overheids- en veiligheidsdiensten. De zeldzame terreurdaden

en lage aantal burgerslachtoffers veruiterlijkt zich in de massale aanwezigheid van Syrische

vluchtelingen IDP’s uit Centraal-Irak. Dit heeft evenwel geen impact op de veiligheidssituatie in de

KAR. Met de komst van de honderdduizenden IDP’s in de regio en ter preventie van aanvallen van IS

werden de veiligheidsmaatregelen in de KAR echter wel verhoogd. De veiligheidscontroles aan de

controleposten aan de grens met Centraal-Irak (en Syrië) werden opgevoerd uit vrees voor infiltratie van

IS-strijders onder IDP’s.

Naast de blijvende spanningen omtrent de verdeling van de olie-export en de inkomstenverdeling

hiervan, zet de onduidelijke toekomst van de zogeheten betwiste gebieden de relaties tussen de KRG

en de Centraal-Iraakse regering op scherp. Het Koerdisch onafhankelijkheidsreferendum dat op 25

september 2017 plaatsvond, brak de KRG en de Koerdische bevolking zwaar op. Het Iraakse leger en

PMU verdreven als reactie hierop de Koerdische troepen uit Kirkuk en de betwiste gebieden onder

Koerdische controle. De gewapende confrontaties beperkten zich tot de betwiste gebieden maar de

KRG verloor hiermee bij benadering 30 % van zijn de facto grondgebied en een groot deel van zijn olie-

inkomsten. Daarmee is het politieke landschap van de Iraakse Koerden volledig door elkaar geschud.

Op 25 juli 2015 kwam een einde aan de twee jaar durende wapenstilstand tussen Turkije en de PKK.

Sindsdien voert het Turkse leger opnieuw luchtaanvallen uit op PKK-doelwitten in Noord-Irak. Deze

Turkse offensieven bestaan voornamelijk uit gerichte luchtbombardementen op PKK-basissen in het

bergachtig en dunbevolkt grensgebied met Turkije. Hierbij worden echter ook naburige Koerdische

dorpen getroffen, waarbij vooral materiële schade aan landbouwgronden en huizen wordt opgetekend.

Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te betreuren valt, is beperkt.

Voor het eerst in tien jaar vonden sinds juni 2016 opnieuw Iraanse aanvallen plaats op de Noord-Iraakse

grensregio in de strijd tegen Koerdische rebellen, meer bepaald op KDPI-doelwitten. Bij deze Iraanse

aanvallen op het grensgebied van de KAR is er tot op heden geen melding gemaakt van burgerdoden.

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Erbil.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden

bestaan die tot gevolg hebben dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van

willekeurig geweld.

Volledigheidshalve wordt hierbij aangestipt dat de Koerdische Autonome Regio niet alleen over de weg

bereikbaar is. Naast Baghdad International Airport beschikt Irak immers over luchthavens in Basra,

Najaf, Erbil en Suleymaniah, dewelke onder de controle van de Iraakse autoriteiten staan en vlot

bereikbaar zijn. Sinds eind maart 2018 zijn terug rechtsreeks vluchten uit het buitenland, inclusief

Europese steden, naar de KAR operationeel. Verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen

lasten de Koerdische luchthavens opnieuw in hun vluchtschema’s in. De Turkse nationale

vliegtuigmaatschappij Turkish Airlines besliste omwille van politieke redenen alleen nog op Erbil en niet

meer op Suleimaniya te vliegen.

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 noordelijke provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans geen reëel risico

bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als

gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in

Noord-Irak aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet.



RvV X - Pagina 15

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

2.1.1. Verzoekers stellen een beroep in tegen de voormelde beslissingen wegens de schending van:

“artikel 1 A van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 (de Vluchtelingenconventie), artikelen 48/3

en 48/4 van de wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet), de materiële motiveringsplicht van de

wet van 29 juli 1991 m.b.t. de motivering van bestuurshandelingen; het zorgvuldigheidsbeginsel iuncto

artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, artikel 62 van de Vreemdelingenwet en het

redelijkheidsbeginsel”.

In het eerste middel omtrent de vluchtelingenstatus stellen verzoekers:

“(…) De vrees voor hun leven wijst naar de persoonlijke en psychische toestand van verzoekers. Deze

vrees wijst op een bewustzijn van het risico gedood te worden door hun (schoon)familie wegens een

geheime relatie die door de eerste verzoekster buiten haar huwelijk gehad heeft. Wegens voormelde

relatie, werd eerste verzoekster met de dood bedreigd. De tweede verzoeker werd ook met de dood

bedreigde daar hij zijn zus (eerste verzoekster) geholpen heeft om Irak te verlaten. Naast de

buitenechtelijk relatie, wordt eerste verzoekster geconfronteerd met het geweld van haar vader die

verzoekster tot twee keer toe uithuwelijkt.

Het volstaat dat verzoekers het bestaan van objectieve feiten aanwijzen die aanleiding geven tot de

redelijkerwijze te verwachten vervolging. Uit een bloemlezing van hun gehoorverslagen in het

administratief dossier stelt Uw Raad vast dat verzoekers gegrond vrees voor vervolging in Irak hebben.

Tijdens hun persoonlijk onderhoud bij het CGVS, hebben verzoekers aannemelijk gemaakt dat zij in Irak

persoonlijk werden vervolgd omwille van de buitenechtelijke relatie van eerste verzoekster. In het licht

van het gevaar gedood te worden en wegens voormelde onmenselijk en vernederende behandeling,

hadden verzoekers geen ander keuze dan hun land van herkomst te verlaten.

Verzoekers zijn van mening dat hun vrees voor vervolging wegens voormelde buitenechtelijk relatie

aannemelijk is en dat zij internationale bescherming nodig hebben in de zin van de Conventie van

Genève en de Vreemdelingenwet, aangezien zijn door hun (schoon)familie effectief worden vervolgd.

(…)”.

In het tweede middel omtrent de subsidiaire beschermingsstatus laten verzoekers gelden als verweer:

“(…) In casu, blijkt uit huidig geschil dat verzoekers, hun gewoonlijk verblijf, voor hun aankomst in

België, in Irak gehad hebben. Tijdens zijn gehoor bij de DVZ en het CGVS hebben verzoekers

aannemelijk toelichtingen gegeven omtrent hun land van herkomst.

Verzoekers merken op dat de bestreden beslissingen ten onrecht van mening zijn dat verzoekers geen

begin van bewijs aangaande hun identiteit hebben neergelegd terwijl in het dossier het begin van bewijs

van hun identiteitskaarten en nationaliteitsbewijs te vinden is.

Meer nog merken verzoekers erop dat de bewering van de bestreden beslissingen, zijnde dat de

neergelegde documenten geen bewijswaard hebben, vindt geen steun in het administratief dossier

aangezien de bestreden beslissingen niet aangetoond heeft dat voormelde documenten vervalst zijn.

Dienvolgens zijn verzoekers van mening dat de bewering van de bestreden beslissing in strijd is met de

bewijsmaterialen in het administratief dossier. Voormelde documenten zijn trouwens een begin van

bewijs alwaar hun identiteit en levensloop afgeleid kunnen worden.

De bestreden beslissingen zijn onredelijk en worden niet zorgvuldig voorbereid en schending hierdoor

het zorgvuldigheidsbeginsel juncto artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, artikel 62 van de

Vreemdelingenwet en het redelijkheidsbeginsel.

(…)

Verzoekers stellen de vraag naar het bestaan en de doeltreffendheid van een beschermingssystem van

de overheid tegen vrouwenmishandelingen gedwongen huwelijk in Erbil, Noord-Irak.

Is er een beschermingssystem van de overheid tegen het fenomeen van vrouwenmishandelingen en

gedwongen huwelijk in Erbil, Noord-Irak?

Verzoekers stellen vast dat de bestreden beslissingen, uit onzorgvuldigheid, nagelaten hebben om na te

gaan of de overheid beschermingsmaatregelingen heeft tegen vrouwenmishandelingen en gedwongen

huwelijk in Erbil.
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Waar er geen beschermingsmaatregelingen van de overheid tegen vrouwenmisshandelingen in Erbil is,

dan is het voor verzoekers onmogelijk om een bescherming bij de overheid te zoeken. Wat met zich

meebrengt dat verzoekers geen bescherming van hun overheid kunnen genieten.

Meer nog, stellen de bestreden beslissingen dat verzoekers voor bescherming, bij hun buurmeisje en

haar familie (D. en haar familie) terecht kunnen.

Hieruit blijkt eveneens dat de bestreden beslissingen in strijd zijn met de materiele motiveringsplicht.

Uit vaste rechtspraak stelt Uw Raad regelmatig vast dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om

de burgers te beschermen. Hieruit volgt dat buren en familie een beschermende functie niet hebben en

kunnen verzoekers niet bescherming tegen vervolging.

Verzoekers stellen vast dat de motieven van de bestreden beslissingen, wat de bescherming van de

overheid betreft, niet op eenvoudige wijze kunnen gelezen worden aangezien voor verzoekers

onduidelijk waarom de bestreden beslissingen van mening zijn dat verzoekers bij de overheid

bescherming konden zoeken terwijl er geen beschermingsmechanisme is.

Meer nog is het voor verzoekers onduidelijk waarom de bestreden beslissingen geen onderzoek naar

een beschermingsmechanisme gevoerd hebben?

Ten slotte blijkt niet uit de bestreden beslissingen waarom deze laatste van mening zijn dat buren en

familie (D. en haar familie) verzoekers konden beschermingen tegen vervolging terwijl D. en haar familie

geen beschermende functie hebben en niet in staat zijn om verzoekers tegen vervolging te beschermen.

Dienvolgens is de voornaamste doelstelling van de materiële motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in

artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen, niet voldaan.

De bestreden beslissingen worden niet zorgvuldig voorbereid en schenden hierdoor het

zorgvuldigheidsbeginsel juncto artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

(…)

Verzoekster stelt vast dat zij een gewelddadige levensomstandigheid heeft gehad. Meer nog dat zij tot

twee keer toe tegen haar zin uitgehuwelijkt is. Aangezien het hier om een gedwongen huwelijk gaat,

spreekt het voor zich dat deze tegen de zin van verzoekster is en dat bijgevolg bepaald informatie

logisch gezien ontbreken.

In een context van vrouwenmishandelingen en gedwongen huwelijk in Erbil, heeft verzoekster geen

toegang tot informatie betreffende de huwelijk.

Het is bijgevolg voor verzoekster onduidelijk waarom de bestreden beslissingen van mening zijn dat

verzoekster bepaald informatie moet kennen terwijl de huwelijk tegen haar zin werd uitgevoerd en

bepaald informatie voor haar niet toegankelijk zijn.

Uit de bestreden beslissingen blijkt niet waarom deze beslissingen van mening zijn dat verzoekster

bepaald informatie dient te kennen, terwijl het hierom een gedwongen huwelijk gaat.

In dit opzicht zijn verzoekers eveneens van mening dat de bestreden beslissingen in strijd zijn met het

zorgvuldigheidsbeginsel juncto materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel.

Ten slotte en vreemd genoeg stellen verzoekers vast dat de bestreden beslissingen aan hun geen

subsidiaire beschermingsstatus willen toekennen.

Volgens de bestreden beslissingen "uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een

kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier) blijkt dat de veiligheidssituatie in de vier

noordelijke provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja, formeel onder bestuur van de Kurdistan

Regional Government (KRG), significant stabieler is dan de situatie in Centraal-Irak. De Koerdische

Autonome Regio (KAR) kent een zekere mate van stabiliteit, sociale cohesie en efficiënt optredende

veiligheidsdiensten. Niettegenstaande de diepe politieke en economische crisis blijft het geweld in de

KAR relatief beperkt. Uit dezelfde informatie blijkt bovendien dat deze regio grotendeels ontsnapt aan

het terreurgeweld dat in Irak plaatsvindt”.

Welnu, uit het administratief dossier blijkt ontegensprekelijk dat de noordelijke provincies van Irak

regelmatig worden getesteerd door willekeurig geweld, zijnde gewapende conflict tussen de Kurdisch

rebellen en het Turkse leger. De noordelijke provincies, waaronder Erbil zijnde de provincie van

herkomst van verzoekers, worden constant door het Turkse leger gebombardeerd met aanzienlijk

burgerslachtoffers tot gevolg.

Naast de bombardementen van het Turkse leger, voeren het Iraanse leger eveneens luchtaanvallen in

de noordelijke provincies van Irak met als gevolg dat deze provincies voor de burgers algemeen onveilig

zijn.

Gezien het algemene veiligheidsproblematiek in de noordelijke provincies in Irak, lopen verzoekers een

reëel risico om slachtoffer te zijn van een ernstig bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg

van voormelde willekeurig conflict tussen het Turkse en Iraanse leger enerzijds en de Kurdisch rebellen

anderzijds, dit in de zin van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.
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Verzoekers stellen vast dat de bestreden beslissingen een bewijs vereisten die door artikel 48/4, §2, c

van de Vreemdelingenwet niet wordt gevraagd.

Meer bepaald is de bestreden beslissingen van mening dat "u laat na het bewijs te leveren dat u

specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden, door

een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Erbil. Evenmin beschikt het CGVS over

elementen die er op wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden bestaan die tot gevolg hebben dat u

een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld

Uit de lezen van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet blijkt niet dat verzoekers het bewijslast

hebben om aan te tonen dat zij "specifiek worden geraakt" door het willekeurig geweld in de noordelijke

provincies in Irak.

Het bestaan van het gewapende conflict tussen het Turkse en Iraanse leger tegen PKK in Noord-Irak

wordt door de bestreden beslissingen niet betwist.

Wegens voormelde gewapende conflict is er op heden een algemene veiligheidsproblematiek in Noord-

Irak met als gevolg dat de inwoners een reële risico lopen om slachtoffer te worden van een ernstig

bedreiging van hun leven of persoon.

Als artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet niet vereist dat verzoekers het bewijslast hebben om

aan te tonen dat zij specifiek geraakt worden, dan is het voor verzoekers onduidelijk waarom de

bestreden beslissingen van mening zijn dat verzoekers, om in aanmerking voor subsidiaire bescherming

te komen, moeten aantonen dat zij door voormelde gewapende conflict specifiek geraakt moeten

worden.

Meer nog blijkt uit de bestreden beslissingen niet waarom verzoekers een specifiek bewijs moeten

leveren dat zijn door het willekeurig geweld specifiek moeten geraakt worden om in aanmerking voor

subsidiaire bescherming te komen.

Hieruit volgt dat de bestreden beslissingen aan de materiële motiveringsplicht niet conform zijn. Met

andere woorden, schenden de bestreden beslissingen de materiële motiveringsplicht door te stellen dat

verzoekers een specifiek bewijs moeten te leveren dat zij door het willekeurig geweld geraakt zijn terwijl

deze specifieke bewijslast in artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet niet terug te vinden is.”

2.1.2. Verweerder brengt op 10 april 2019 een aanvullende nota ingevolge de toepassing van artikel

39/76 van de Vreemdelingenwet.

Deze nota bevat:

- EASO “Country of Origin Report Iraq: Security situation” van maart 2019;

- EASO “COI Report: Iraq – Internal mobility”.

Verweerder concludeert op basis van deze informatie in de nota dat er voor burgers in de noordelijke

provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te

worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in

het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in Noord-Irak aldus geen reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet

Beoordeling

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissingen

kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat

verzoekers deze motieven kennen en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpen. Bijgevolg is het doel

van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voeren zij in wezen de schending aan van de

materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt

in dat de bestreden beslissingen op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissingen in aanmerking kunnen genomen

worden.

2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers’ verzoek om internationale

bescherming in hetgeen volgt ambtshalve bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad dient daarbij

een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke redenen verzoekers al

dan niet voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4.



RvV X - Pagina 18

Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op

alle aangevoerde argumenten.

2.2.3. De twee aangevoerde middelen worden omwille van hun onderlinge verwevenheid samen

behandeld.

2.2.4. Verzoekers voeren een vrees voor vervolging aan omdat verzoekster een buitenechtelijke relatie

zou hebben gehad.

De Raad stelt vast dat verzoekers geen poging ondernemen om de bestreden beslissingen te

weerleggen waar deze op omstandige wijze motiveren dat verzoekers geen aannemelijke uitleg kunnen

geven over het ontbreken van originele identiteitsstukken. De bijgebrachte kopieën van

identiteitsdocumenten, in combinatie met onaannemelijke verklaringen over originele documenten,

kunnen niet aangenomen worden als een begin van bewijs inzake identiteit. De Raad sluit zich aan bij

de motivering die hieromtrent besluit: “Het voorleggen van een overtuigend en tastbaar begin van bewijs

aangaande de identiteit is echter een essentieel element binnen de asielprocedure. Uw onvermogen

hieraan tegemoet te komen en de vaststelling dat u ook geen aannemelijke uitleg kan geven voor het

ontbreken van een document ter staving van uw identiteit komt uw algehele geloofwaardigheid

geenszins ten goede. Hetzelfde kan worden opgemerkt ten aanzien van uw broer.”

Verzoekers verwijzen naar een gebrek aan onderzoek inzake de doeltreffendheid van bescherming

tegen geweld ten aanzien van vrouwen. Verzoekers gaan echter volledig voorbij aan de motiveringen

die stellen dat zij over het vermeende eerste huwelijk van verzoekster incoherente verklaringen hebben

afgelegd. De Raad sluit zich aan bij de motivering die terecht en pertinent stelt: “Overeenkomstig uw

verklaringen dat u in 2012 een eerste keer werd uitgehuwelijkt, werd u ter bevestiging gevraagd of het

klopt dat u toen 22 jaar oud was. U betwiste dit niet (zie CGVS 4/12/2018 p. 9). Uw broer gevraagd naar

uw leeftijd toen u de eerste keer werd uitgehuwelijkt bleek hij zich dit niet meer precies te kunnen

herinneren. Hij bleek wel nog te weten dat u toen nog geen 18 jaar was. U was 15 of 16 jaar, zoiets (zie

CGVS M. 4/12/2018 p. 7). Opmerkelijk hierbij is wel dat jullie beiden het eerste huwelijk in

2012 plaatsen. Dat uw broer, indien dit huwelijk effectief zou hebben plaatsgevonden, zich dermate zou

vergissen wat uw leeftijd betreft en u toen nog minderjarig achtte, is niet aannemelijk. Dat u pas in 2012,

toen u reeds 22 jaar was, een eerste keer zou zijn uitgehuwelijkt, mag bovendien eens te meer

verbazen. Binnen de Iraakse context en de tradities van uw gemeenschap was u immers al vrij “oud”

toen u een eerste keer werd uitgehuwelijkt. U gevraagd of er voorheen al aanzoeken voor u geweest

waren en waarom uw vader in 2012 uiteindelijk besliste u uit te huwelijken, kon u hier geen antwoord op

geven (zie CGVS 4/12/2018 p. 11). Dat u vervolgens, na uw echtscheiding, opnieuw 4 à 5 jaar thuis zou

hebben gewoond alvorens u op 27 à 28-jarige leeftijd een tweede keer zou zijn uitgehuwelijkt, is eens zo

opmerkelijk. Er kan logischerwijs verondersteld worden dat uw vader die, indien uw verklaringen de

waarheid bevatten, u liever kwijt dan rijk was u al eerder opnieuw zou hebben uitgehuwelijkt dan u terug

jarenlang te moeten dulden en onderhouden.”

Verzoekers leggen de nadruk op het gebrek aan zorgvuldigheid door verweerder omdat er geen

onderzoek werd gevoerd naar de doeltreffendheid van de overheidsbescherming in Noord-Irak. Te

dezen dient te worden opgemerkt dat verzoekers geen begin van bewijs bijbrengen dat er geen

beschermingsmogelijkheden door de autoriteiten zouden zijn in Noord-Irak. Zonder enig begin van

bewijs poneren dat er geen beschermingsmogelijkheden zijn, is niet afdoende om verweerder een

gebrek aan zorgvuldigheid te verwijten.

Inzake de geloofwaardigheid van verzoeksters tweede huwelijk stellen verzoekers dat dit huwelijk tegen

de zin van verzoekster werd aangegaan en het bijgevolg logisch is dat ze geen kennis hebben van

bepaalde informatie. Dit verweer kan niet aangenomen worden ten aanzien van de motivering die

terecht stelt dat verzoekster (i) op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat het huwelijk met S.

plaatsvond in Ranja terwijl ze voor het CGVS verklaarde dat het huwelijk, zowel het officiële als het

religieuze, plaatsvond in Erbil; (ii) geen getuige van het huwelijk bij naam kon noemen; (iii) de naam van

de imam niet kon noemen; (iv) de naam van de stam van haar echtgenoot niet kon melden.

Daarenboven wordt terecht vastgesteld in de bestreden beslissingen dat verzoekers afwijkende

verklaringen aflegden wat betreft de leeftijd van haar vermeende tweede echtgenoot S.. De motivering

die luidt: “Zo verklaarde u dat hij geboren is in 1985, wat impliceert dat hij 5 jaar ouder is dan u

(zie interview DVZ vraag 15 en CGVS 4/12/2018 p. 13). Uw broer beweerde dan weer dat S. ongeveer

15 jaar ouder is dan u (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 16).
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Rekening houdende met uw verklaringen dat uw broer op uw huwelijk aanwezig was, dat u na het

huwelijk in dezelfde straat van uw ouders woonde én de verklaringen van uw broer zelf dat hij

meermaals bij u en S. op bezoek kwam (zie CGVS 4/12/2018 p. 7, 8 en 19 en CGVS M. 4/12/2018 p.

19), kan toch verondersteld worden dat uw broer duidelijker zou weten hoe oud S. is, dan toch minstens

accurater zou kunnen aangeven hoe groot het leeftijdsverschil tussen jullie was. Voorgaande,

in combinatie met het feit dat u ook geen enkel tastbaar en overtuigend begin van bewijs kan

voorleggen ter staving van uw beweerde huwelijk met S.” wordt op generlei wijze weerlegd; derhalve

wordt deze door de Raad overgenomen.

De bestreden beslissing motiveert verder als volgt:

“Dat aan deze feiten geen enkel geloof kan worden gehecht blijkt eens te meer uit volgende

vaststellingen. Zo verklaarde u dat u N. leerde kennen in een ziekenhuis, meer bepaald het Par-

ziekenhuis (zie CGVS 4/12/2018 p. 15). Uw broer verklaarde dan weer dat u N. leerde kennen in het

Rasghari-ziekenhuis (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 18). U had quasi enkel telefonisch contact met N.. U

gevraagd naar de frequentie van jullie contacten stelde u aanvankelijk dat jullie meer dan één keer per

week met elkaar belden (zie CGVS 19/10/2018 p. 19). U hier later nogmaals naar gevraagd stelde u dat

jullie soms 2 à 3 keer per week contact hadden en soms helemaal geen contact hadden (zie CGVS

4/12/2018 p. 15). Volgens uw broer kwamen de moeder en zus van N. bij jullie thuis langs en werd

(officieus) een aanzoek gedaan (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 17). U verklaarde aanvankelijk dat N. zijn

moeder en zus bij u thuis langs stuurde maar dat toen niet over een eventueel huwelijk werd gesproken.

Zijn moeder wilde u eens zien, zo stelde u (zie CGVS 4/12/2018 p. 17). U geconfronteerd met de

verklaringen van uw broer, wijzigde u plots uw verklaringen en stelde u dat er tijdens het bezoek van N.

zijn moeder wél over een huwelijk werd gesproken (zie CGVS 4/12/2018 p. 17 en 18). Volgens uw

verklaringen vond eerst het (officieuze) aanzoek van N. plaats en kwam vervolgens het aanzoek van

S. (zie CGVS 19/10/2018 p. 16 en CGVS 4/12/2018 p. 17 en 18). Uw broer beweerde daarentegen dan

weer dat S. eerst om uw hand kwam vragen. Pas later volgde het officieuze aanzoek van N. (zie CGVS

M. 4/12/2018 p. 17). Overeenkomstig uw verklaringen afgelegd tijdens uw eerste gehoor voor het CGVS

lichtte uw moeder uw vader in over het aanzoek van N. zijn familie (zie CGVS 19/10/2018 p. 19). Tijdens

uw tweede gehoor beweerde u dan weer dat uw moeder niets over het aanzoek van N. zijn familie

vertelde (zie CGVS 4/12/2018 p. 18). Aangaande de afspraak die u maakte om N. bij u thuis te

ontmoeten, beweerde u tijdens uw eerste gehoor dat u niet zeker was dat uw echtgenoot die nacht niet

naar huis zou komen (zie CGVS 19/10/2018 p. 16, 20 en 21). Tijdens uw tweede gehoor verklaarde u

dan weer dat u wel degelijk absoluut zeker was dat uw echtgenoot die nacht niet naar huis zou komen

(zie CGVS 4/12/2018 p. 21 en 22). Nadat u wegvluchtte uit uw woning, belde uw echtgenoot uw broers,

vader, neven en ooms om bij hem thuis te komen (zie CGVS 4/12/2018 p. 25). U heeft geen idee of ze

nadien nog samen kwamen (zie CGVS 4/12/2018 p. 27). Voorheen beweerde u nochtans dat enkel uw

vader en broers werden gebeld door S. de nacht van uw vlucht. Pas later belde uw vader dan uw neven

en ooms, zo verklaarde u (zie CGVS 19/10/2018 p. 17). U bleek tijdens uw eerste gehoor ook te weten

dat uw familieleden de volgende morgen samenkwamen (zie CGVS 19/10/2018 p. 17). De nacht dat u

uw woning ontvluchtte dook u onder bij D. en haar familie. D. wist alles over uw relatie met N. en

u vertelde haar familie die nacht ook alles eerlijk over uw relatie en afspraakje met uw minnaar bij u

thuis (zie CGVS 4/12/2018 p. 24). Uw broer beweerde dan weer dat D. haar familie niet op de hoogte

was van de aard van de problemen. Volgens hem zou u verteld hebben dat u problemen had met uw

man maar een paar dagen later naar huis zou terugkeren (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 28). U verklaarde

voorts aanvankelijk dat u de ochtend na uw vlucht uw broer M. opbelde (zie CGVS 19/10/2018 p. 16).

Tijdens uw tweede gehoor verklaarde u dan weer dat u uw broer pas opbelde tegen zonsondergang (zie

CGVS 4/12/2018 p. 24). Uw broer zelf beweerde dan weer dat hij reeds in de namiddag, na uw

telefoontje, langskwam bij D. (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 22). Overeenkomstig uw verklaringen werd de

drie dagen sinds uw vlucht uit de woning en dit tot uw vertrek uit het land, i.c. 18 tem 20 april, naar u

gezocht (zie CGVS 4/12/2018 p. 26). M. beweerde dan weer dat enkel in de eerste uren van 18 april

naar u werd gezocht (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 22). Nog volgens uw verklaringen zou u van uw broer

M. vernomen hebben dat uw vader uw neven de opdracht gaf u terplekke te doden als ze u vonden (zie

CGVS 4/12/2018 p. 25), dit terwijl uw broer zelf dan weer verklaarde dat uw vader het plan had om u,

wanneer u gevonden werd, eerst gerust te stellen en wijs te maken dat u veilig was om u dan nadien te

doden (zie CGVS M. 4/12/2018 p. 21). Het mag toch verbazen dat u ook aangaande zaken die u enkel

via uw broer kan vernomen hebben niet bij machte bent gelijklopende verklaringen af te leggen.

Dat u, die ruim een jaar een relatie zou hebben gehad met N., nooit met uw geliefde zou gepraat

hebben over de mogelijkheid om samen weg te vluchten (zie CGVS 4/12/2018 p. 16, 18 en 19), en dit

ondanks alle ellende die u zou gekend hebben, én de vaststelling dat u sinds de beweerde fatale nacht

van 17/4/2018 op geen enkele manier nog gepoogd heeft met N. in contact te komen noch, desnoods

via anderen, iets te weten te komen over het lot van N. (zie CGVS 19/10/2018 p. 21 ev en CGVS
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4/12/2018 p. 27 ev), holt de geloofwaardigheid van uw relaas verder uit. Uw eigenste verklaring hierbij

dat u geen navraag meer deed naar N. omdat “het niet meer belangrijk was” bevestigt eens te meer dat

aan uw relaas geen enkele waarheid kan worden toegekend.”

De voormelde motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent; aangezien de

motivering niet wordt weerlegd wordt ze door de Raad overgenomen.

De voorgaande vaststellingen leiden tot de ongeloofwaardigheid van het relaas van verzoekers inzake

een gedwongen huwelijk en vrees om gedood te worden omwille van de buitenechtelijke relatie van

verzoekster.

Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde vrees voor

vervolging hebben in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat zij niet voldoen aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.5. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoekers op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vragen.

In zoverre verzoekers zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, b),

van de Vreemdelingenwet beroepen op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen

naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat zij de voorgehouden

vervolgingsfeiten niet aannemelijk hebben gemaakt.

Verzoekers zijn afkomstig uit Noord-Irak. Hieromtrent stellen de bestreden beslissingen: “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 noordelijke provincies Dohuk, Erbil, Suleymaniyah en Halabja thans geen reëel risico

bestaat om het slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als

gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in

Noord-Irak aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet.”

Dit besluit wordt bevestigd in de aanvullende nota van 10 april 2019 en dit op basis van de toegevoegde

informatie. Verzoekers brengen geen informatie bij waaruit het tegendeel kan blijken.

Inzake de kritiek van verzoekers op de beoordeling van de persoonlijke omstandigheden bij de

toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet blijkt dat verweerder te dezen toepassing

heeft gemaakt van het arrest van het Hof van Justitie (HvJ, 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji,) waar

in § 39 wordt gesteld: “Hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt

geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van

willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming”. Te

dezen volgt de Raad de bestreden beslissingen waar deze stellen dat verzoekers geen persoonlijke

omstandigheden aantonen die in hun hoofde het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2,

c), van de Vreemdelingenwet verhogen.

Verzoekers tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar het land van herkomst een reëel risico zouden lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig april tweeduizend negentien

door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


