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nr. 224 907 van 13 augustus 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. VANDENBROUCKE & H.

BOURRY

Steenakker 28

8940 WERVIK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Iraakse nationaliteit te zijn, op 27 december 2018 heeft

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

29 november 2018.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 juni 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaten D.

VANDENBROUCKE en H. BOURRY en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam op 21 mei 2018 toe op het Belgische grondgebied en diende op 29 mei 2018 een

asielaanvraag in.

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

op 29 november 2018 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

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

kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:

“A. Feitenrelaas
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Volgens uw verklaringen bent u een soennitische Arabische vrouw afkomstig uit Bagdad in Centraal-Irak.

U bent op 9 maart 1990 geboren. U bent opgegroeid in de wijk Karrada en bent tot het derde middelbaar

naar school gegaan. U bent gestopt met de school omdat u in 2004 huwde met de achterneef van uw

moeder. Na jullie huwelijk bent u verhuisd naar de wijk hay Shorje, waar u introk bij uw echtgenoot.

In 2005 begonnen de sektarische spanningen. Als gevolg hiervan zou uw vader, een voormalig baathist,

bedreigd zijn geweest. Uw echtgenoot, een sjiiet, zou u in deze periode terug naar uw ouderlijk huis

hebben gebracht, waar u ongeveer vier à vijf maanden zou zijn gebleven. Op het einde van deze vier

maanden zou u besloten hebben om terug naar de sportclub van uw vroegere school te gaan. Toen uw

echtgenoot dit vernam, zou hij erg negatief gereageerd hebben en van u geëist hebben dat u er

onmiddellijk mee zou stoppen. Op aanraden van uw vader zou u er effectief mee gestopt zijn en

teruggekeerd zijn naar het huis van uw echtgenoot. In deze periode waren er heel veel spanningen tussen

uzelf en uw schoonfamilie omwille van het feit dat u een soennitische vrouw bent. U bracht regelmatig

enkele maanden door in het huis van uw ouders om de spanningen weg te nemen. U profiteerde dan van

de gelegenheid om terug te gaan sporten in uw vroegere school. Uw echtgenoot zou op u druk zijn blijven

uitoefenen om het sporten te laten. Bovendien zou hij u verweten hebben niet zwanger te kunnen worden

omwille van uw sportactiviteiten.

In 2006 zou uw echtgenoot gewond zijn geraakt aan het been toen hij samen met uw vader in de auto zat

en deze laatste het doelwit was van een aanslag van leden van de Sadr militie. Uw echtgenoot zou vier

dagen later uit het ziekenhuis zijn ontslagen. In de hierop volgende negen maanden zou hij u verboden

hebben contact te leggen met uw eigen familie. In deze periode zou uw jonger broertje ontvoerd en erg

mishandeld geweest zijn maar vervolgens dezelfde dag zijn vrijgelaten, naar uzelf vermoedt door leden

van de Sadrmilitie. U zou er pas later van op de hoogte zijn gebracht.

Uw huwelijk bleef voortdurend onder hevige spanning staan, waardoor u regelmatig voor een periode bij

uw familie ging wonen. U werd regelmatig geslagen en beledigd door uw echtgenoot. Hij verbood u

bovendien om u te ontplooien.

In februari 2015 zou u besloten hebben om te scheiden van uw echtgenoot. U startte op eigen initiatief

de procedure op. Omdat uw echtgenoot u wilde tegenwerken, sleepte de uitspraak van de definitieve

scheiding aan tot april 2016. Vanaf februari 2015 had u evenwel geen enkel contact meer met uw

echtgenoot of zijn familie, waardoor u zich volledig kon onttrekken aan zijn voortdurende controle. U zou

zich hebben ontdaan van uw hoofddoek. U zou zich terug zijn beginnen concentreren op uw

sportactiviteiten. U voelde zich met andere woorden meer vrij om te doen wat u wilde doen. In maart 2015

zou u een tatoeage hebben laten zetten op uw arm. Terwijl jullie aan het stappen waren in de wijk

passeerde er een motor. De man op de motor zou u hebben aangesproken over uw tattoo, over uw sport

en over uw westerse manier van kleden om u vervolgens drie keer te steken in uw arm. U zou veel bloed

hebben verloren en half buiten bewustzijn zijn gevallen. Vervolgens zou uw moeder u naar het ziekenhuis

hebben gebracht waarna u naar een ander ziekenhuis werd overgebracht.

In januari 2016 zou u in totaal zes weken hebben gewerkt als kelnerin in twee koffiebars, beiden gelegen

in de wijk Karrada. Nadat de eerste koffiebar werd gebombardeerd zou u samen met de andere

personeelsleden zijn overgeplaatst naar een andere koffiebar. U zou in deze periode verschillende keren

zijn bedreigd en uitgescholden door mensen op straat. In april 2016 bent u officieel gescheiden geraakt

van uw echtgenoot. In juli 2016 bent u terug actief beginnen sporten. U zou getraind hebben voor een

nieuwe ploegsport, het zogenaamde tennisvoetbal.

Op 1 oktober 2016 werd uw vader ontvoerd door leden van het Mehdileger. Men zou hem gedurende

enkele dagen hebben vastgehouden en zwaar hebben gefolterd. Hij zou als gevolg van deze folteringen

blind zijn geworden. Enkele weken later zou jullie huis zijn gebombardeerd. Enkel uw vader en uw broer

waren op het moment van het bombardement thuis. Uw broer zou hierbij ernstig gewond zijn geraakt aan

de ruggengraat en als gevolg hiervan voor 50% invalide zijn geworden.

Op 1 mei 2017 bent u naar Turkije gevlucht en vroeg u asiel aan. U zou pas in 2022 worden opgeroepen

voor een persoonlijk onderhoud.

Op 2 november 2017 zou u terug naar Irak zijn gekeerd omdat u had vernomen dat uw

tennisvoetbalploeg binnenkort zou deelnemen aan een tornooi in Tsjechië. U zag deze kans als de ideale

gelegenheid om legaal tot in Europa te reizen. Op 17 november 2017 zou u legaal naar Tsjechië gereisd

zijn om deel te nemen aan het tornooi. Eens u in het hotel was aangekomen, zou u weggegaan zijn. U

zou verder doorgereisd zijn naar Duitsland waar u ongeveer zeven maanden zou hebben verbleven bij

een vriendin van u in het dorpje Wetter. U besloot om geen verzoek om bescherming in te dienen in

Duitsland omdat u het gevoel had dat er veel racisme bestaat. U besloot om verder door te reizen naar

België, waar u in mei 2018 aankwam. U vroeg asiel aan op 29 mei 2018.

Ter staving van uw dossier legde u volgende documenten voor: uw origineel bewijs van nationaliteit,

de echtscheidingsaktes (wettelijk en religieuze scheiding), medische documenten in verband met uw

vader, een laissez-passer van Turkije naar Irak op uw naam, een administratief besluit waarbij een

delegatie sportvrouwen werd toegestaan om naar Tsjechië af te reizen. Verder legde u nog een foto voor
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van een voet, een foto van een ruïne, een artikel in de GVA over jonge en westers georiënteerde Irakezen

die onlangs zijn vermoord en tenslotte nog enkele gesprekken via de sociale media tussen uzelf en

vrienden.

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.

Er dient te worden opgemerkt dat de hoedanigheid van vluchteling u niet kan worden toegekend. U legde

in de loop van uw asielprocedure enkele opvallende tegenstrijdige verklaringen af. Hierdoor wordt uw

algemene geloofwaardigheid ernstig ondermijnd.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de problemen die u in het verleden heeft meegemaakt met uw

exechtgenoot niet langer actueel zijn. Immers, u scheidde van hem in april 2016 en u heeft er ook geen

contact meer mee gehad sindsdien. U bevestigde dit uitdrukkelijk tijdens het persoonlijk onderhoud van 7

september 2018 (zie persoonlijk onderhoud 7 september 2018, vragen 81 en 82). Een vrees voor

vervolging omwille van uw (vroegere) relatie en echtscheiding kan aldus niet worden aangenomen.

In verband met het incident van maart 2015, waarbij u door een onbekende man tot drie keer toe zou

zijn gestoken in de arm, legde u enkele opvallende tegenstrijdige verklaringen af. Dit roept ernstige

vraagtekens op bij de geloofwaardigheid van deze asielmotieven.

Zo verklaarde u tijdens het persoonlijk onderhoud van 7 september 2018 dat u na het steekincident naar

het al Wasseti ziekenhuis werd gebracht (zie notities persoonlijk onderhoud, 7 september 2018, vragen

86 en 87). Tijdens het persoonlijk onderhoud van 16 oktober 2018 verklaarde u dan weer naar het al Kindi

ziekenhuis te zijn gebracht. Pas toen u werd gevraagd naar het al Wasseti ziekenhuis, verklaarde u later

naar dit ziekenhuis te zijn doorverwezen. U werd ermee geconfronteerd dat u tijdens het vorige persoonlijk

onderhoud enkel naar het al Wasseti ziekenhuis had verwezen. U verklaarde hierop dat u tijdens het

vorige persoonlijk onderhoud was vergeten te vermelden dat u ook naar het al Kindi ziekenhuis werd

gebracht. Dat u de ene keer enkel melding maakt van uw verblijf in het Al Kindi terwijl u de andere keer

enkel spreekt over het al Wasseti ziekenhuis, is zeer opmerkelijk. Dat u vervolgens, nadat u werd

geconfronteerd met uw eerdere verklaring dat u in het al Wasseti ziekenhuis verbleef, uw verklaring

aanpast en stelt dat u naar daar werd overgeplaatst, is niet afdoende (zie notities persoonlijk onderhoud,

vragen 75-78).

Tijdens het persoonlijk onderhoud van 7 september 2018 verklaarde u verder ondubbelzinnig niet

bewusteloos te zijn gevallen na het steekincident (zie notities persoonlijk onderhoud 7 september 2018,

vraag 92), terwijl u tijdens het persoonlijk onderhoud van 16 oktober 2018 verklaarde wel degelijk flauw

te zijn gevallen. Gevraagd naar verduidelijking houdt u het er op dat u hier niet zeker over bent en dat u

het zich niet meer goed kan herinneren (zie notities persoonlijk onderhoud 16 oktober 2018, vragen 83-

85). Ook wat dit betreft zijn uw verklaringen aldus allerminst coherent te noemen.

Tijdens het persoonlijk onderhoud van 7 september 2018 verklaarde u dat u door één man op een moto

werd aangevallen (zie notities persoonlijk onderhoud 7 september 2018, 93). Tijdens het persoonlijk

onderhoud van 16 oktober 2018 daarentegen legde u erg twijfelachtige verklaringen af: 'één man was

donker of twee, nee toch één man'. Op de vraag of het nu één of twee mannen waren, antwoordde u

uiteindelijk dat het er twee waren om er dan nog aan toe te voegen dat u het zich niet meer zo goed kon

herinneren. U lichtte toe dat u erg onder stress staat omdat u hier in België met een man samenwoont

waarvoor u gevoelens heeft (zie notities persoonlijk onderhoud, 16 oktober 2018, vragen 88-97). Het is

evenwel opvallend dat u zich niet goed zou kunnen herinneren door hoeveel mannen u zou zijn

aangevallen, temeer daar dit incident toch een grote psychologische impact moet hebben gehad op u.

Ook dit roept twijfels op bij uw geloofwaardigheid.

Uw verklaringen in verband met uw werk in de twee cafés in de wijk Karrada in Bagdad kunnen evenmin

overtuigen. U legde ook in dit verband immers erg tegenstrijdige verklaringen af.

Tijdens het persoonlijk onderhoud van 7 september 2018 verklaarde u te zijn bedreigd door een onbekend

iemand in verband met uw werk in de twee cafés: “Twee dagen nadat ik was gestopt werd ik bedreigd. Je

durft in een café te werken, je bent een hoer”. U situeerde dit incident twee dagen nadat u met uw werk

was gestopt (zie notities persoonlijk onderhoud 7 september 2018, vraag 101). Tijdens het persoonlijk

onderhoud van 16 oktober 2018 verklaarde u echter uitdrukkelijk dat u niet meer bent aangesproken over

uw werk nadat u ermee was gestopt. Dit is hoogst opmerkelijk. U lichtte wel toe dat u twee keer bent

bedreigd, waarbij u de laatste keer zelfs in elkaar werd geslagen, maar deze twee incidenten vonden

plaats op momenten dat u nog aan het werk was in het café. U werd geconfronteerd met deze

tegenstrijdige verklaringen, waarop u uw verklaring herroept en stelt dat u effectief twee dagen nadat u
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was gestopt nog werd aangesproken door een onbekend iemand die u zou hebben uitgescholden voor

'hoer'. U werd gevraagd waarom u dan eerder tijdens het persoonlijke onderhoud uitdrukkelijk verklaarde

niet meer aangesproken te zijn geweest nadat u was gestopt met uw werk. U antwoordde dat u nadat

u was gestopt niet meer werd geslagen, enkel werd uitgescholden. U zag dit dan ook niet als bedreiging

(zie notities persoonlijk onderhoud, vragen 48 en 49 en vragen 61-66). Deze uitleg kan geenszins

overtuigen. Bovendien valt het ook op dat u tijdens het persoonlijk onderhoud van 7 september 2018 in

het geheel niets heeft gezegd over een incident waarbij u om twee uur 's nachts in elkaar zou zijn geslagen

door onbekende mannen, en evenmin dat u op een gegeven moment werd geconfronteerd met een aantal

onbekende mannen die uw jongere broer zouden hebben vastgegrepen, terwijl ze u bedreigden in

verband met uw werk in de cafés. Nochtans had u ruim de tijd om in detail alle belangrijke incidenten die

u had meegemaakt te vertellen. Uw incoherente verklaringen in dit verband ondermijnen in grote mate de

geloofwaardigheid van uw verklaringen.

In verband met het incident dat uw vader zou zijn overkomen legde u eveneens incoherente verklaringen

af. Tijdens het persoonlijk onderhoud van 7 september 2018 verklaarde u dat uw vader op 1 oktober 2016

werd ontvoerd en dit gedurende drie dagen (zie notities persoonlijk onderhoud 7 september 2018, vraag

119). Tijdens het persoonlijk onderhoud voor de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u in strijd met

deze verklaringen dat uw vader slechts voor twee dagen werd meegenomen.

Opmerkelijk in dit verband zijn bovendien uw verklaringen waarbij u liet optekenen dat uw vader drie

dagen was weggebleven van thuis, maar dat jullie hierdoor geenszins gealarmeerd waren, omdat jullie

ervan uitgingen dat uw vader op bezoek was gegaan bij vrienden van hem (zie notities persoonlijk

onderhoud 7 september 2018, vraag 126). Dat iemand drie dagen wegblijft van thuis zonder dit te melden

aan zijn huisgenoten en dat dit klaarblijkelijk geen ongerustheid opwekt in hoofde van die huisgenoten is

weinig geloofwaardig, zeker in de Irakese context.

Bovendien liet u ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken na te verwijzen naar het bombardement

op jullie huis waarbij uw vader en uw jongere broertje gewond raakten. Integendeel, u liet optekenen dat

de ontvoering van uw vader het laatste incident was dat uw vader had meegemaakt in verband met zijn

werk ten tijde van het regime van Saddam Hussein (zie notities persoonlijk onderhoud DVZ, vraag 6).

In de marge weze nog opgemerkt dat u aanhaalde te zijn gevlucht uit Irak omdat u als sportvrouw werd

geviseerd (zie notities persoonlijk onderhoud 7 september 2018, vraag 118). Dient evenwel te worden

opgemerkt dat het enige concrete incident dat u in dit verband aanhaalde, te weten het steekincident

waarbij uitdrukkelijk naar uw sportactiviteiten werd verwezen, niet geloofwaardig werd geacht. Verder

kwam ook naar boven dat uw echtgenoot erg veel druk op u had uitgeoefend om niet langer uw

sportactiviteiten te beoefenen, maar zoals hierboven reeds was opgemerkt, zijn uw problemen met uw

echtgenoot niet langer actueel aangezien u van hem definitief scheidde.

Omwille van bovenstaande elementen kan u de status van vluchteling niet worden toegekend.

De documenten die u voorlegde ter staving van uw asielrelaas kunnen bovenstaande vaststellingen niet

wijzigen. Ze bevestigen uw persoonsgegevens, uw scheiding, uw terugkeer vanuit Turkije naar Irak, uw

inschrijving voor een sporttornooi in Tsjechië, waar u ook effectief naartoe bent gereisd, en tenslotte het

feit dat uw vader medische zorgen heeft toegediend gekregen. Deze zaken staan hier evenwel niet ter

discussie. In verband met de medische problemen die uw vader heeft gekend, kan nog worden opgemerkt

dat niet duidelijk is onder welke omstandigheden hij deze problemen heeft opgelopen. In verband met de

gesprekken die u heeft gehad via sociale media, dient te worden opgemerkt dat deze weinig bewijswaarde

hebben. Het ene gesprek zou gaan over een vriendin die u aanraadt niet terug te keren naar Irak. Het

andere gesprek betreft een scheldpartij waarbij u wordt beledigd omdat u sport beoefent. In verband met

de foto van een voet, dient te worden opgemerkt dat deze geen enkele bewijswaarde heeft. In de mate

dat deze zou verwijzen naar de mishandelingen die u vanwege uw exechtgenoot zou hebben gekend,

kan hier opnieuw herhaald worden dat u sinds 2016 definitief van hem gescheiden bent. In verband met

de foto van een ruïne, dient opnieuw opgemerkt dat deze geen enkele bewijswaarde heeft. U kan er niet

mee bewijzen dat het uw huis betreft en al helemaal niet dat dit huis als gevolg van een bombardement dat

uw familie viseerde, vernield is.

In verband met het artikel van de GVA dat u voorlegde, dient te worden opgemerkt dat dit verwijst naar

enkele recente moorden van Irakese jongeren omwille van hun westerse levensstijl. U legt dit artikel voor

om aan te tonen dat u ook gevaar loopt aangezien u evenzeer westers georiënteerd bent. Het is evenwel

zeker niet zo dat iedereen in Bagdad die westers georiënteerd is een verhoogd risico loopt. De personen

waarnaar verwezen is in dit krantenartikel, waren lokale beroemdheden en liepen als dusdanig bijzonder

in de kijker. Hun situatie kan aldus niet zomaar gelijkgesteld worden aan de uwe.

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

beschermingsstatus toegekend worden wanneer 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.
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Bij de evaluatie van de actuele veiligheidssituatie in Irak werd het “UNHCR Position on Returns to Iraq”

van 14 november 2016 in rekening genomen. Zowel uit dit advies, als uit de COI Focus “Irak: De

veiligheidssituatie in Bagdad” van 26 maart 2018 (waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier) blijkt dat ISIS sinds 2015 meer en meer werd teruggedrongen. Op 9 december

2017 kondigde eerste minister Haider al-Abadi dat het laatste stukje ISIS-territorium op Iraaks

grondgebied was veroverd, en dat hiermee een einde was gekomen aan de grondoorlog tegen de

terreurorganisatie. Het door ISIS uitgeroepen kalifaat is volledig verdwenen. Dit belet evenwel niet dat

ISIS verder terroristische aanslagen pleegt op het Iraakse grondgebied.

Uit dezelfde informatie blijkt dat het geweldsniveau en de impact van het geweld nog steeds regionaal

erg verschillend zijn. Deze sterk regionale verschillen typeren het conflict in Irak. Om die redenen dient

niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met

de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot

uw herkomst uit Irak, dient in casu de veiligheidssituatie in de provincie Bagdad te worden beoordeeld.

Dit gebied omvat de hoofdstad Bagdad en het omliggende gebied, inclusief Tarmia Taji, Hosseinia, Abu

Ghraib, Sabaa al-Bour, Nahrawan, Mada’in, Mahmudiya, Yusufiya en Latifiya.

De hoofdstad en de hele provincie Bagdad bevinden zich onder controle van de Iraakse regering. De

beveiliging van Bagdad geniet nog altijd een hoge prioriteit en een substantieel deel van het leger en de

Federale Politie staat in voor de veiligheid van de hoofdstad.

Het geweld dat in de provincie Bagdad plaatsvindt neemt in hoofdzaak de vorm van terreuraanslagen

enerzijds en mishandelingen, ontvoeringen en moorden anderzijds. Het gros van de terroristische

aanslagen zijn toe te schrijven aan ISIS. Hoewel de groepering zowel de Irakese veiligheidsdiensten

(politie en leger), als burgers tot doelwit heeft, is het duidelijk dat de terreurcampagne van ISIS

hoofdzakelijk op burgers gericht is. Het aantal door ISIS uitgevoerde aanslagen in Bagdad is vanaf begin

2017 sterk teruggelopen in vergelijking met de situatie van 2014 tot 2016. Niet alleen de frequentie maar

ook de zwaarte van de aanslagen is in 2017, in vergelijking met 2015 en 2016, verder afgenomen. Deze

trend werd aan het begin van de ramadan in mei 2017 weliswaar kort onderbroken. Net zoals in de vorige

jaren lanceerde ISIS toen een “ramadanoffensief” met een toename van aanslagen in heel Irak. Het

geweld nam daarna echter opnieuw verder af. ISIS bedient zich nog nauwelijks van gecombineerde

militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen en aanvallen door guerrillastrijders met infanteriewapens.

Aanvallen waarbij militaire tactieken worden gehanteerd zijn uitzonderlijk. Er vinden nog nauwelijks door

ISIS gepleegde zware aanslagen plaats. Naast aanvallen gericht op specifieke doelwitten, waaronder de

Iraqi Security Forces (ISF), het leger, de politie, en Popular Mobilization Units (PMU), vinden er dagelijks

kleinschaligere aanslagen plaats. Het blijven nog altijd deze kleinere aanvallen die de

meeste burgerslachtoffers maken.

Het offensief dat ISIS sinds juni 2014 in Irak voert, heeft in Bagdad wel tot de mobilisatie van sjiitische

milities geleid. De aanwezigheid van deze milities heeft er voor gezorgd dat de aard, de intensiteit en de

frequentie van de acties van ISIS in Bagdad veranderd zijn.. De sjiitische milities blijken op hun beurt

evenwel, samen met criminele bendes en militieleden die op eigen initiatief handelen, voor een groot deel

verantwoordelijk te zijn voor de meer individuele en doelgerichte vormen van geweld die er in Bagdad

plaatsvinden, met name mishandelingen, ontvoeringen en moorden. Vooral soennitische burgers zouden

een groter risico lopen hier het slachtoffer van te worden. Soennieten die afkomstig zijn uit andere regio’s

van Irak (IDP’s) worden daarbij meer geviseerd. Uit de beschikbare informatie blijkt derhalve dat een groot

deel van het geweld dat er in de provincie Bagdad plaatsvindt, doelgericht van aard is.

Het geweld in de provincie Bagdad heeft tot gevolg dat er maandelijks doden en gewonden te betreuren

vallen. Het aantal incidenten is echter sinds november 2016 gevoelig gedaald en dit tot op een niveau

zoals voor het laatst in 2012 gezien. Ook het aantal geweldincidenten is over de hele lijn teruggelopen:

minder autobommen, minder IED’s, en ook minder aan het conflict gerelateerde moorden. Deze trend

houdt ook heel 2017 en in de eerste maanden van 2018 aan.

Niettegenstaande het geweld in Bagdad slachtoffers opeist, dienen ook andere objectieve elementen

meegenomen te worden bij de beoordeling van de veiligheidssituatie in Bagdad teneinde te kunnen

vaststellen of er actueel al dan niet zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar Bagdad aldaar louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Zulke elementen zijn het aantal

conflict gerelateerde incidenten, de intensiteit van deze incidenten, de doelwitten die de partijen in het

conflict beogen, de aard van het gebruikte geweld, de mate waarin burgers het slachtoffer zijn van

doelgericht dan wel willekeurig geweld, de oppervlakte van het gebied dat getroffen wordt door willekeurig

geweld, het aantal slachtoffers in verhouding met het totale bevolkingsaantal in het betrokken gebied, de

impact van dit geweld op het leven van de burgers, en de mate waarin dit geweld burgers dwingt om

Bagdad te verlaten.

In dit opzicht wijst het CGVS er op dat de cijfers in voornoemde COI Focus met betrekking tot het aantal te

betreuren burgerslachtoffers niet enkel betrekking hebben op slachtoffers van blind geweld, maar ook
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op slachtoffers van andere geweldfeiten zoals gerichte ontvoeringen en moorden. Bovendien hebben

deze cijfers betrekking op het gehele grondgebied van de provincie Bagdad, die een oppervlakte van 4555

km² heeft en iets meer dan 7 miljoen inwoners heeft.

De impact van het geweld op het dagelijkse leven van de burgers in Bagdad is gemengd: enerzijds

worden verplaatsingen bemoeilijkt door de controleposten (die nu wel meer en meer worden afgebouwd),

maar anderzijds is Bagdad nog steeds een functionerende grootstad. Ondanks de aanwezige

veiligheidsrisico’s blijven de infrastructuur, het bedrijfsleven en de publieke sector verder functioneren.

Bagdad is geen belegerde stad, de bevoorrading met levensmiddelen en andere consumptiegoederen is

er verzekerd en winkels, markten, restaurants, cafés, pretparken enz. blijven er geopend. Gezinnen

komen buiten om inkopen te doen, uit te gaan eten of te wandelen. Ook het cultureel leven staat er niet

stil. Goederen worden verhandeld en zijn vrij verkrijgbaar, al is de levensduurte in Bagdad gestegen. De

economische situatie is echter zodanig verslechterd dat de ontevredenheid onder de bevolking sterk is

toegenomen. Er zijn talrijke betogingen tegen het falende beleid van de overheid om de infrastructuur op

punt te brengen, en vooral ook tegen de alomtegenwoordige corruptie.

De scholen en universiteiten zijn open, en er is gezondheidszorg beschikbaar, al staat de laatste zwaar

onder druk en is de toegang tot dit systeem (vooral voor IDP’s) moeilijk. Anderzijds is het aantal IDP’s in

Bagdad het afgelopen jaar sterk geslonken. Dit heeft de druk op gastgezinnen, de huurmarkt en openbare

dienst verlening verlaagd.

Verplaatsingen in de stad worden enerzijds weliswaar bemoeilijkt door de talrijke checkpoints (die nu wel

meer en meer worden afgebouwd), maar anderzijds werd het al meer dan tien jaar geldende nachtelijke

uitgaansverbod opgeheven, en is er geen sprake van om het terug in te voeren. De verkeerswegen blijven

open, en de internationale luchthaven is operationeel.

De Iraakse autoriteiten hebben bovendien nog steeds de politieke en administratieve controle over

Bagdad, en diplomatieke vertegenwoordigers van diverse landen, alsook verschillende humanitaire

organisaties en agentschappen van de VN blijven aanwezig in de hoofdstad.

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

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

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

te bieden. UNHCR stelt nergens dat Irakezen die afkomstig zijn uit Bagdad niet naar Bagdad kunnen

worden teruggestuurd. Het standpunt van UNHCR van 14 november 2016 is bijgevolg een duidelijke

aanwijzing dat de situatie in Bagdad niet valt onder de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Volledigheidshalve wijst het CGVS er op dat het EHRM in het arrest J.K. and Others v. Sweden van 23

augustus 2016 zijn standpunt omtrent de mogelijke schending van artikel 3 EVRM omwille van de

veiligheidssituatie in Irak nogmaals heeft bevestigd. Het EHRM stelde dat, niettegenstaande de

veiligheidssituatie in Irak verslechterd is sinds juni 2014, er geen internationale rapporten zijn die het Hof

doen concluderen dat de veiligheidssituatie in Irak zo ernstig is dat de terugkeer van een persoon een

schending van artikel 3 EVRM inhoudt. (EHRM, J.K. and Others v. Sweden, Application no. 59166/12,

van 23 augustus 2016, §110-111). Daar de veiligheidssituatie sindsdien opmerkelijk verbeterd is, is deze

beoordeling van het EHRM anno 2017 nog steeds geldig.

De Commissaris-generaal erkent dat de veiligheidssituatie in Bagdad nog steeds complex, problematisch

en ernstig is, en dat dit, afhankelijk van de individuele situatie en de persoonlijke omstandigheden van de

asielzoeker, aanleiding kan geven tot de toekenning van een internationale beschermingsstatus. Als een

uit Bagdad afkomstig Irakese asielzoeker omwille van zijn of haar specifieke profiel bescherming nodig

heeft, wordt die dan ook verleend. Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de

beschikbare informatie dient evenwel besloten te worden dat er in Bagdad actueel geen sprake is van

een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het blind geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt

blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld door artikel

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet
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van 26 juni 1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de artikelen 48/3 en 48/4 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht.

Verzoekster is in haar middel van oordeel dat heel wat zaken door de verwerende partij niet werden

onderzocht. Zo stipt verzoekster aan dat zij op heden een relatie heeft met een Iraakse sportjournalist,

die erkend werd als vluchteling in België en dat zij met deze man samenwoont. Verzoekster stelt dat zij

bij een terugkeer problemen zal ondervinden met haar familie omdat zij geen toestemming heeft gevraagd

voor deze relatie en er geen sprake was van een verloving of betaling van een bruidsschat. Als gevolg

hiervan, zo oppert verzoekster, dreigt zij verstoten te worden door haar familie een zal zij als alleenstaande

vrouw door het leven moeten gaan, waarbij zij een passage citeert uit een ambtsbericht van de

Nederlandse overheid betreffende de positie van vrouwen in Irak in het algemeen en van alleenstaande

vrouwen in het bijzonder.

Daarnaast meent verzoekster dat de commissaris-generaal het beginsel van ‘éénheid van het gezin’ niet

heeft gerespecteerd. Hierbij verduidelijkt verzoekster dat dit beginsel niet uitdrukkelijk in het

Vluchtelingenverdrag is opgenomen, maar dat organen van UNHCR de aanbevelingen in de loop der

jaren meerdere malen heeft herhaald. In dit verband verwijst verzoekster naar de UNHCR Proceduregids

en de daarin opgenomen voorwaarden waaraan zij meent te voldoen.

Vervolgens stelt verzoekster dat met haar profiel als vrouwelijke sporter onvoldoende rekening werd

gehouden. Verzoekster voert aan dat sportbeoefening door vrouwen in de Iraakse samenleving niet wordt

aanvaard. Het gegeven dat zij hierbij ‘ongeoorloofde kledij’ draagt, zo zet verzoekster uiteen, is voor velen

een doorn in het oog. Verzoekster stelt dat een loutere verwijzing naar het feit dat zij gescheiden is van

haar man geenszins afdoende is om haar profiel niet verder te onderzoeken. Ook hierbij haalt verzoekster

een passage aan uit de ambtsberichten van de Nederlandse overheid.

Tenslotte meent verzoekster dat zij in aanmerking dient te komen voor het voordeel van de twijfel zoals

bepaald in artikel 4.5 van de richtlijn 2011/95/EU omdat zij coherente verklaringen heeft afgelegd die niet

in strijd zijn met gekende feiten en dat er, indien er nog twijfel zou bestaan over bepaalde verklaringen,

verzoekster van oordeel is dat er in elk geval voldoende elementen wijzen op een gegronde vrees die het

voordeel van de twijfel rechtvaardigen.

Wat de subsidiaire bescherming betreft, haalt verzoekster artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aan en

deelt zij mee dat zij wenst in te gaan op de subsidiaire bescherming zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, b)

en c) van de vreemdelingenwet.

Met betrekking tot de subsidiaire bescherming zoals voorzien in artikel 48/4, §2, c) van de

veemdelingenwet, merkt verzoekster op dat de commissaris-generaal erkent dat de situatie in Bagdad

complex, problematisch en ernstig is, maar dat toch de subsidiaire bescherming niet wordt verleend.

Verzoekster kan zich niet in die redenering vinden en citeert een passage uit een ambtsbericht van de

Nederlandse overheid van 2015 over de veiligheidssituatie in Irak. Op basis van de informatie van de

Britse organisatie Action on Armed Violence stelt verzoekster dat Irak het gevaarlijkste land ter wereld

blijft, waarbij zij op basis van informatie van 2015 van een portaalsite die wereldwijd terroristische

incidenten rapporteert en informatie van www.alaraby.co.uk, Bagdad de meest gevaarlijke stad ter wereld

noemt. Daarna citeert verzoekster wederom uit een ambtsbericht van de Nederlandse overheid van 2018

om te besluiten dat er sprake is van een intern gewapend conflict en zij bijgevolg aanspraak kan maken

op de subsidiaire beschermingsstatus.

Aangaande de subsidiaire bescherming als gevolg van een reëel risico op ernstige schade bestaande uit

foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, zet verzoekster uiteen dat artikel

3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele

Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna:

het EVRM) een probleem kan opleveren bij de verwijdering van vreemdelingen. Verzoekster stelt dat een

terugkeer een zodanige ontreddering teweeg zal brengen dat dit een behandeling uitmaakt die strijdig is

met artikel 3 van het EVRM.

2.2. Nieuwe elementen
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2.2.1. Aan haar verzoekschrift voegt verzoekster een attest toe van de gemeente Wervik van 6 december

2018 betreffende de samenstelling van haar gezin (Verzoekschrift, bijlage 3).

2.2.2. Bij zijn nota met opmerkingen voegt de commissaris-generaal de COI Focus Irak – de

veiligheidssituatie in Bagdad van 14 november 2018 (Nota met opmerkingen, bijlage 1).

2.2.3. Middels een aanvullende nota van 27 mei 2019 voegt de commissaris-generaal de verwijzing toe

naar het EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation van maart 2019.

2.3. Bevoegdheid

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

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

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

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

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

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

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

kritiek van de verzoekende partij daarop.

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

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

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

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

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

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

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

lid, 2°, van de vreemdelingenwet vernietigen.

2.4. De bewijslast

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

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

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

worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

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

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

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

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).
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De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

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

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

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

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

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

specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

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

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

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

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

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.5. Beoordeling

2.5.1. In de bestreden beslissing wordt vooreerst gesteld dat er in hoofde van verzoekster geen specifieke

steunmaatregelen dienden te worden verleend.

Vervolgens wordt door de commissaris-generaal gewezen op enkele opvallende tegenstrijdige

verklaringen van verzoekster die haar algemene geloofwaardigheid ernstig ondermijnen.

Vooraf stelt de commissaris-generaal vast dat de problemen die verzoekster in het verleden met haar ex-

man heeft meegemaakt niet langer actueel zijn omdat zij in april 2016 uit de echt scheidde en sedertdien

met hem geen contact meer zou hebben.

Naar aanleiding van het incident van maart 2015 waarbij verzoekster tot drie keer toe zou zijn gestoken

in haar arm door een onbekende man omwille van haar tatoeage, haar sport en haar westerse kledij,

merkt de commissaris-generaal op dat verzoekster hierover opvallend tegenstrijdige verklaringen aflegde

bij vergelijking van haar verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud van 7 september 2018 en die

tijdens het persoonlijk onderhoud van 16 oktober 2018, onder andere betreffende het ziekenhuis waar zij

na dit incident werd gebracht, betreffende de vraag of zij al dan niet bewusteloos was gevallen na het

steekincident en betreffende de vraag door hoeveel mannen zij toen was aangevallen.

De commissaris-generaal stelde eveneens vast dat verzoekster tegenstrijdige verklaringen had afgelegd

over de bedreigingen die jegens haar zouden zijn geuit als gevolg van haar tewerkstelling in cafés in

Bagdad. Aanvankelijk situeerde verzoekster deze bedreigingen twee dagen nadat zij was gestopt met

werken, terwijl zij tijdens het tweede persoonlijk onderhoud aangaf niet meer te zijn aangesproken over

haar werk nadat zij daarmee gestopt was, maar dat zij tijdens haar werk in elkaar zou zijn geslagen,

hetgeen zij tijdens het eerste persoonlijk onderhoud niet had vermeld.

Bijkomend wordt in de bestreden beslissing gesteld dat verzoekster ook over de duur van de ontvoering

van haar vader in 2016 incoherente verklaringen aflegde en dat zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken

verklaarde dat dit het laatste incident was dat haar vader had meegemaakt ingevolge zijn werk ten tijde

van het regime van Saddam Hussein, terwijl verzoekster later nog sprak van een bombardement op het

huis.

Aangaande het door verzoekster aangehaalde vluchtmotief waarbij zij stelde Irak ontvlucht te zijn omdat

zij als sportvrouw geviseerd werd, merkt de commissaris-generaal op dat haar relaas betreffende het
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steekincident ongeloofwaardig werd geacht en dat de problemen met haar echtgenoot omwille van

sportbeoefening niet langer actueel zijn.

Ingevolge de neergelegde documenten merkt de commissaris-generaal op dat deze een aantal elementen

bevestigen die niet ter discussie staan en dat de gesprekken via sociale media weinig bewijswaarde

hebben. Betreffende de neergelegde foto van een voet en van een ruïne, wordt gesteld dat deze geen

bewijswaarde hebben. In zoverre de foto van de voet betrekking heeft op de problemen met de ex-

echtgenoot, zo vervolgt de commissaris-generaal, herhaalt hij dat deze problemen niet langer actueel zijn.

Tenslotte merkt de commissaris-generaal betreffende het door verzoekster neergelegde artikel van GvA

betreffende recente moorden op jongeren omwille van een westerse levensstijl op dat niet iedereen een

risico loopt en het artikel lokale beroemdheden betreft.

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

vreemdelingenwet, wordt door de commissaris-generaal op basis van de beschikbare landeninformatie

gesteld dat er in Bagdad voor burgers geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van

het blind geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

verzoekster aldaar louter door haar aanwezigheid een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van

het leven of de persoon.

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

bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht (cf. RvS 21 oktober 2003, nr.

124.464). Deze heeft tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve

overheid haar beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de

beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een

afdoende wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710).

2.5.3. De materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve beslissing rechtens

aanvaardbare motieven moeten bestaan. Dit betekent onder meer dat die motieven steunen op werkelijke

bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld.

Bovendien moet de overheid de gegevens die in rechte en in feite juist zijn, correct beoordelen en op

grond van deze gegevens in redelijkheid tot een beslissing komen (RvS 18 december 2013, nr. 225.875).

2.5.4. Verzoekster voert de schending aan van artikel 1, A, (2), van het Vluchtelingenverdrag en van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet. In artikel 48/3, §1, van de vreemdelingenwet, dat uitdrukkelijk als

juridische grondslag in de bestreden beslissing werd opgenomen, wordt bepaald dat “(d)e

vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1

van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is

gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967”. Om als vluchteling te

worden erkend, dient de vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd wordt omwille van één van de in artikel

1, A, (2), van het Vluchtelingenverdrag vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging (cf. RvS 9 januari 2007, nr. 166.421).

2.5.5. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster in het kader van haar verzoek om internationale

bescherming drie vluchtmotieven schetste. In de eerste plaats koppelde zij haar vrees aan de

tewerkstelling van haar vader onder het regime van Saddam Hussein, vervolgens stelde zij dat zij

problemen kende met haar ex-man en tenslotte aan haar sportbeoefening, waardoor zij in 2015

messteken zou hebben gekregen (AD, stuk 19, Vragenlijst CGVS, 30 juli 2018, vraag 5).

2.5.6. De Raad stelt vast dat verzoekster in haar middel niet ingaat op de oorspronkelijk ingeroepen

vluchtmotieven, zodat de Raad de overwegingen van de commissaris-generaal dienaangaande uit de

bestreden beslissing overneemt en tot de zijne maakt. De commissaris-generaal kon dan ook rechtsgeldig

besluiten dat de vrees van verzoekster omwille van haar ex-echtgenoot niet langer actueel is omdat zij

ondertussen uit de echt gescheiden is en dat het incident waarbij zij verklaarde messteken te hebben

ontvangen omwille van haar uiterlijk en omwille van haar sportbeoefening ongeloofwaardig werd

bevonden omdat zij hieromtrent incoherente verklaringen aflegde.

2.5.7. Verzoekster verwijt de commissaris-generaal in haar middel dat geen onderzoek werd gevoerd naar

haar relatie met een Iraakse sportjournalist die in België als vluchteling werd erkend. Ten bewijze hiervan

brengt verzoekster een getuigschrift bij van gezinssamenstelling van de gemeente Wervik van 6 december

2018 (Verzoekschrift, bijlage 3) waaruit blijkt dat verzoekster en dhr. R. R. A. A. N. op hetzelfde adres
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gehuisvest zijn. De Raad merkt evenwel op dat verzoekster zowel bij haar persoonlijk onderhoud van 7

september 2018 (AD, stuk 11, notities van het persoonlijk onderhoud, 7 september 2018) als tijdens haar

laatste interview op 16 oktober 2018 (AD, stuk 6, notities van het persoonlijk onderhoud, 16 oktober 2018)

te kennen gaf dat zij geen relatie had met deze man. Er kan dus op dit punt geen onzorgvuldigheid of

motiveringsgebrek worden vastgesteld in hoofde van de commissaris-generaal.

Bovendien blijkt dat verzoekster ter terechtzitting, in weerwil van het betoog in haar verzoekschrift,

uitdrukkelijk ontkent dat zij een amoureuze relatie zou hebben met deze sportjournalist. Zij stelt zij dat het

om een louter vriendschappelijke band gaat en dat zij om louter praktische redenen samenwonen.

Bijgevolg mist het in het verzoekschrift geschetste risico op verstoting door haar familie omdat zij een

ongeoorloofde liefdesrelatie zou zijn aangegaan feitelijke grondslag en kan zij zich onmogelijk beroepen

op het beginsel van ‘de eenheid van het gezin’ zoals bedoeld in de UNHCR-Proceduregids. Uit niets blijkt

immers dat verzoekster reeds deel zou hebben uitgemaakt van het kerngezin van dhr. R. R. A. A. N.

voordat zij naar België kwam, zodat verzoekster geenszins in aanmerking kan komen voor de toepassing

van voormeld beginsel, zoals de commissaris-generaal ook in zijn nota met opmerkingen uiteenzet.

2.5.8. Waar verzoekster stelt dat onvoldoende rekening zou zijn gehouden met haar profiel als

alleenstaande vrouw, merkt de Raad op dat uit het door verzoekster geciteerde ambtsbericht van de

Nederlandse overheid niet kan worden opgemaakt dat elke alleenstaande vrouw automatisch in

aanmerking zou komen voor internationale bescherming. Uit het dossier blijkt ook dat verzoekster in 2015

bij haar ex-man is weggegaan (AD, stuk 11, notities van het persoonlijk onderhoud, 7 september 2018, p.

7) en dat zij op 17 november 2017 Irak verlaten had (AD, stuk 19, Verklaring DVZ, 30 juli 2018, reisroute),

en dat de incidenten die verzoekster had geschetst ongeloofwaardig werden bevonden. Bijgevolg kan niet

worden besloten dat verzoekster omwille van het feit dat zij een alleenstaande vrouw is of omwille van het

feit dat zij sport beoefende, zou worden geviseerd. De vrees voor vervolging of het reëel risico op ernstige

schade die verzoekster in haar verzoekschrift inroept en koppelt aan haar profiel van alleenstaande

vrouwelijke sporter, kan niet aannemelijk worden geacht. Zoals hierboven reeds aangehaald, waren de

problemen met haar ex-echtgenoot niet langer actueel en werden de problemen die zij zou hebben gekend

omwille van haar uiterlijk en de beoefening van sport ongeloofwaardig bevonden. Verzoekster brengt in

haar middel geen enkel concreet argument aan die de pertinente overwegingen uit de bestreden

beslissing aan het wankelen brengen.

2.5.9. Verzoekster is weliswaar van oordeel dat zij in aanmerking dient te komen voor de gunst van het

voordeel van de twijfel, maar, gelet op het ongeloofwaardig karakter van haar verklaringen betreffende de

geschetste incidenten, voldoet zij niet aan de hierboven geschetste cumulatieve voorwaarden uit artikel

48/6, §4 van de vreemdelingenwet.

2.5.10. Gelet op de ongeloofwaardigheid van de door verzoekster aangehaalde asielmotieven, komt zij

niet in aanmerking voor de erkenning als vluchteling en kan zij zich ook niet langer steunen op de

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

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

§2, a) en b), van de vreemdelingenwet.

2.5.11. Het door verzoekster geschonden geachte artikel 48/4 van de vreemdelingenwet omschrijft

“ernstige schade” als volgt:

“§2 Ernstige schade bestaat uit:

a) doodstraf of executie; of,

b) foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van

herkomst; of,

c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

2.5.12. In haar middel verwijst verzoekster naar een risico op schending van artikel 3 van het EVRM bij

een verwijdering naar Irak. De Raad merkt echter op dat de bestreden beslissing geen

verwijderingsmaatregel omvat en enkel uitspraak doet over het door verzoekster ingediende verzoek om

internationale bescherming. Voorst dient te worden aangestipt dat artikel 3 van het EVRM inhoudelijk

nagenoeg identiek is aan artikel 48/4, §2, b), van de vreemdelingenwet. Zoals gezegd kan uit de

verklaringen van verzoekster niet worden opgemaakt dat er in haren hoofde, en in functie van haar land

van herkomst, sprake is van een gegronde vrees voor vervolging of dat er bij terugkeer een reëel risico

zou bestaan op ernstige schade, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b), van de vreemdelingenwet.
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2.5.13. Specifiek met betrekking tot de subsidiaire bescherming zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van

de vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat verzoekster in haar middel informatie aanhaalt over de

situatie in Irak anno 2015. Uit de meer recente landeninformatie, die door de verwerende partij door middel

van de nota met opmerkingen van 29 januari 2019 en de aanvullende nota van 27 mei 2019 werd

aangebracht (Nota met Opmerkingen, bijlage 1, COI Focus Irak – de veiligheidssituatie in Bagdad, 14

november 2018; Aanvullende nota CGVS, EASO Country of Origin Report Iraq: Security situation, maart

2019), blijkt dat het aantal aanslagen en het geweld vanaf begin 2017 sterk is gedaald in vergelijking met

de periode 2014-2016 en dat deze daling zich in 2018 heeft voortgezet. Verzoekster maakt niet

aannemelijk dat Irak of Bagdad ook vandaag nog de allergevaarlijkste plek ter wereld zou zijn.

In zijn aanvullende nota concludeert de commissaris-generaal op basis van de meest recente

landeninformatie het volgende betreffende de veiligheidssituatie in Bagdad: “Op 9 december 2017

verkondigde de toenmalige eerste minister al-Abadi dat het laatste stukje ISIL-territorium op Iraaks

grondgebied was veroverd, en dat hiermee een einde was gekomen aan de grondoorlog tegen de

terreurorganisatie. De herovering van gebieden bezet door ISIL had een duidelijk voelbare impact op de

veiligheidssituatie in Irak in het algemeen en de provincie Bagdad in het bijzonder. Het aantal dodelijke

burgerslachtoffers is vanaf 2017 sterk beginnen dalen. In november 2018 rapporteerde UNAMI dat het

aantal slachtoffers in 2018 het laagste was in zes jaar tijd. Ook het aantal geweldincidenten is sinds de

overwinning op ISIL over de hele lijn teruggelopen. Deze trend hield heel 2018 aan. Verschillende bronnen

bevestigen een algemene daling van het aantal veiligheidsincidenten in 2018 in vergelijking met 2017.

Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat ISIL zijn activiteiten in Bagdad in 2018 teruggeschroefd

heeft,. ISIL bedient zich nog nauwelijks van gecombineerde militaire operaties met (zelfmoord)aanslagen

en aanvallen door guerrillastrijders met infanteriewapens, maar kiest momenteel bijna uitsluitend voor een

strategie van terreur door bomaanslagen. Aanvallen waarbij militaire tactieken worden gehanteerd zijn

uitzonderlijk. Er vinden nog nauwelijks door ISIL gepleegde zware aanslagen plaats. ISIL is echter nog

steeds in staat om kleinschalige aanvallen uit te voeren. Naast aanvallen gericht op specifieke doelwitten,

waaronder de Iraqi Security Forces (ISF), het leger, de politie, en Popular Mobilization Units (PMU), vinden

ook kleinschaligere aanslagen plaats. Ondanks de omvangrijke veiligheidsmaatregelen van politie, leger

en milities maken deze aanslagen nog altijd slachtoffers onder de burgerbevolking.

Het gros van het geweld dat er in Bagdad plaatsvindt is echter niet langer toe te schrijven aan ISIL. Anno

2018 is de belangrijkste trend in het geweld in Bagdad dat het bijna allemaal persoonlijk, doelgericht

politiek of crimineel geweld betreft. Geweld tegen burgers wordt gebruikt om geld te verdienen, om

personen die men als een buitenstaander, politieke tegenstander of behorend tot een andere etnie

beschouwt weg te jagen. Dit geweld neemt de vorm aan van (politieke) intimidatie, afpersing,

schietpartijen, berovingen, gewapende schermutselingen en doelgerichte moorden. .

De hoofdstad en de hele provincie Bagdad bevinden zich onder controle van de Iraakse regering. De

beveiliging van Bagdad geniet nog altijd een hoge prioriteit en een substantieel deel van het leger en de

Federale Politie staat in voor de veiligheid van de hoofdstad. Het offensief dat ISIS sinds juni 2014 in Irak

voert, heeft in Bagdad wel tot de mobilisatie van sjiitische milities geleid. Deze prominent aanwezige

sjiitische milities - die officieel deel uitmaken van de Iraq Security Forces en onder de paraplu van de

Popular Mobilization Units (PMU) werken - staan mee in voor de veiligheidscontroles en de

ordehandhaving in Bagdad. Deze sjiitische milities blijken op hun beurt evenwel, samen met criminele

bendes en militieleden die op eigen initiatief handelen, voor een groot deel verantwoordelijk te zijn voor

de meer individuele en doelgerichte vormen van geweld die er in Bagdad plaatsvinden, met name

mishandelingen, ontvoeringen en moorden. Soennieten in Bagdad lopen een groter risico om slachtoffer

te worden van sjiitische milities dan sjiieten. Deze milities hebben door de militaire overwinning tegen ISIS

verder aan invloed gewonnen, en wensen nu ook politiek kapitaal te slaan uit hun machtspositie. Zij zijn

eveneens betrokken bij gewapende confrontaties tussen henzelf en de ISF. Dergelijke clashes vonden

meerdere malen plaats in het centraal en oostelijk deel van Bagdad en wijzen op een mogelijke

machtsstrijd tussen de Iraakse federale strijdkrachten (leger, federale politie, lokale politie) en PMU-

troepen. De verschillende milities in Badgad zijn ook verwikkeld in een gewelddadige concurrentiestrijd

waarbij ze elkaar bekampen.

Uit de beschikbare informatie blijkt derhalve dat een groot deel van het geweld dat er in de provincie

Bagdad plaatsvindt, doelgericht van aard is.

Volledigheidshalve wijst het CGVS er op dat het EHRM in het arrest J.K. and Others v. Sweden van 23

augustus 2016 zijn standpunt omtrent de mogelijke schending van artikel 3 EVRM omwille van de

veiligheidssituatie in Irak nogmaals heeft bevestigd. Het EHRM stelde dat, niettegenstaande de

veiligheidssituatie in Irak verslechterd is sinds juni 2014, er geen internationale rapporten zijn die het Hof

doen concluderen dat de veiligheidssituatie in Irak zo ernstig is dat de terugkeer van een persoon een

schending van artikel 3 EVRM inhoudt. (EHRM, J.K. and Others v. Sweden, Application no. 59166/12,
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van 23 augustus 2016, §110-111). Daar de veiligheidssituatie sindsdien opmerkelijk verbeterd is, is deze

beoordeling van het EHRM anno 2019 nog steeds geldig.

(…)

Gelet op hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie dient

evenwel besloten te worden dat er in Bagdad actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij

de mate van het blind geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat verzoekster louter door haar aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan

een ernstige bedreiging van haar leven of haar persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.” De Raad merkt hierbij nog op dat verzoekster geen ‘persoonlijke omstandigheden’

heeft ingeroepen die een verhoogd risico zouden opleveren in het licht van het in Bagdad aanwezige

willekeurige geweld.

2.5.14. Er werd geen schending aannemelijk gemaakt van artikel 48/3 en/of 48/4 van de

vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke feitelijke en juridische overwegingen.

Er is geen sprake van een schending van de motiveringsplicht.

Het enig middel is ongegrond;

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

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

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

genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 13 augustus tweeduizend negentien door:

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

S. BEERNAERTS, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

S. BEERNAERTS F. TAMBORIJN


