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nr. 224 914 van 13 augustus 2019

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. BOTTELIER

Kortrijksestraat 35

8501 KORTRIJK-HEULE

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 23 januari 2019 heeft

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

20 december 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 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. BOTTELIER 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 7 september 2015 toe op het Belgische grondgebied en diende op 8 september

2015 een asielaanvraag in.

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

trof op 31 oktober 2017 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Na beroep vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna:

de Raad) deze beslissing in zijn arrest van 4 juli 2018 (RvV 4 juli 2018, nr. 206.498)

1.3. De commissaris-generaal trof op 20 december 2018 een nieuwe beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoekster werd hiervan

diezelfde dag per aangetekend schrijven in kennis gesteld.
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Dit vormt de bestreden beslissing waarvan de motieven luiden als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Iraakse nationaliteit te bezitten en een soenniet van Arabische origine te zijn. U bent

afkomstig van Mosul, provincie Nineveh, waar u achtereenvolgens in de wijken Shifa, Shuqat Al-Khadra,

Sahel Al-Aiman en Zehairad woonde. In 2002 huwde u met H.(…) A.(…) M.(…) en ging u samen met hem

in Shuqat Al-Khadra wonen en vervolgens in de wijk Igha. U bent tot het derde jaar van het lager

middelbaar naar school gegaan en hebt nooit gewerkt. U bent tot 2014 samengebleven met H.(…) A.(…)

M.(…) en samen met hem hebt u vier kinderen, uw kinderen verblijven momenteel samen met u in België.

Uw ex-man, H.(…) A.(…) M.(…) A.(…)-H.(…), was de directeur van het oostelijke elektriciteitsstation

in Mosul en was eveneens politiek actief, zo had hij zich oa. kandidaat gesteld voor de gemeenteraads-

en de parlementsverkiezingen. Omwille van deze activiteiten was hij een bekend man, waardoor hij ook

geviseerd werd en gevaar liep. Zo werd uw man omwille van zijn functie reeds in 2011 bedreigd door

‘Islamitische Staat’ (IS) of ‘Ansar Al-Sunna’, waarbij er uiteindelijk twee bomaanslagen op jullie huis

gepleegd werden in mei of juni 2011. Vervolgens was er op 30 juli 2011 nog een derde bomaanslag op

jullie huis. Omwille van deze gevaarlijke situatie in Mosul, had uw man bij het Ministerie van Elektriciteit

een overplaatsing naar Bagdad gevraagd. Vanaf eind 2011- begin 2012 begon uw ex-man vervolgens in

Bagdad te werken en keerde hij elke 2 à 3 weken terug naar Mosul. In Bagdad had uw man bovendien

van Nouri Al-Maliki, de ex-premier, een lijfwacht gekregen om zijn veiligheid te garanderen. In 2014 had

uw toenmalige man zich in Mosul kandidaat gesteld voor de parlementsverkiezingen, maar hij werd niet

verkozen. Omdat de veiligheidssituatie in Mosul aan het verslechteren was en het gerucht ging dat IS

Mosul zou innemen, had uw man op 6 juni 2014 besloten u te komen ophalen in Mosul en mee te nemen

naar Bagdad. Uw man was samen met S.(...), zijn lijfwacht in Bagdad, naar Mosul gekomen en op 8

juni 2014 vertrokken jullie vanuit Mosul naar Bagdad. Jullie waren met drie wagens: een wagen met de

spullen, een andere wagen met uw man en tenslotte een derde wagen met u, S.(...) en de kinderen. Die

dag bleek echter de val van Mosul plaats te vinden en onderweg werden jullie tegengehouden door een

controlepost van IS. U zag dat uw man gearresteerd werd en op dat moment zei S.(...) dat u en de

kinderen moesten doen alsof jullie niets te maken hadden met H.(...) en dat jullie zijn vrouw en kinderen

waren. Desalniettemin werden jullie ook gearresteerd, naar een andere plaats overgebracht en

ondervraagd. Gedurende uw vasthouding bleef u volhouden dat S.(...) uw man was en na drie dagen

werden jullie uiteindelijk vrijgelaten.

Na jullie vrijlating zijn jullie naar het huis van uw ouders gegaan, waar u ongeveer anderhalve maand

verbleef. Met behulp van uw broer bent u uiteindelijk samen met S.(...) en uw kinderen vanuit Mosul

kunnen vluchten naar Erbil, Iraaks-Koerdistan. Gedurende uw verblijf in Erbil was de moeder van S.(...)

naar daar gekomen met zijn dochter en via zijn moeder kwam S.(...) te weten dat hij niet naar Bagdad kon

terugkeren omdat hij gearresteerd zou worden door de Iraakse overheid. Omdat hij zijn pistool had

afgegeven aan IS beschouwt de Iraakse overheid hem immers als iemand van Daesh. Na een week in

Erbil verbleven te hebben besloten u en S.(...) vervolgens om in augustus 2014 samen met jullie kinderen

Irak te verlaten en naar Turkije te reizen. In 2015 huwde u in Turkije op religieuze wijze met S.(...) (M.(…)

S.(...) A.(…) H.(…), CG (…) en OV (…)). Na ongeveer een jaar in Turkije verbleven te hebben, verliet u

in augustus 2015 het land en reisde u verder naar België. U kwam hier aan op 7 september 2015 en de

volgende dag diende u hier een verzoek om internationale bescherming in. S.(...) reisde samen met u

naar België en heeft hier eveneens een verzoek om internationale bescherming ingediend.

Op 31 oktober 2017 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. U ging in beroep tegen de beslissing, waarna de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RvV) deze beslissing op 4 juli 2018 vernietigd en voor verder onderzoek

teruggestuurd naar het CGVS. U werd vervolgens uitgenodigd voor een bijkomend persoonlijk onderhoud

op het CGVS.

Terwijl uw beroepsprocedure voor de RvV nog lopende was, zou uw echtgenoot, S.(...), met bijstand van

de IOM vrijwillig zijn teruggekeerd naar Irak. Omwille van het overlijden van zijn broer had S.(...)

psychische problemen en nadat hij hoorde dat zijn moeder zich in een kritische medische situatie bevond,

besloot S.(...) samen met zijn dochter naar Bagdad, Centraal-Irak, terug te keren. Na zijn terugkeer naar

Irak had u maar weinig contact meer met S.(...), maar u hoorde wel van hem dat hij het moeilijk had en

dat hij pendelde tussen Bagdad en Koerdistan. Anderhalve maand vóór uw persoonlijk onderhoud op het

CGVS had u voor het laatst contact met S.(...), waardoor u ook niet weet waar hij momenteel verblijft.

Ondertussen zou u ook opnieuw contact hebben kunnen leggen met uw familie in Irak, zo zouden uw

ouders, broers en zussen momenteel nog steeds in Mosul verblijven. Uw familie vond het echter niet

kunnen dat u samen met uw kinderen naar Europa was gereisd en hier verblijft zonder iets tegen hen te

zeggen. Daarenboven waren zij niet op de hoogte van uw huwelijk met S.(...) en vinden zij, en dan vooral

uw broers, het niet kunnen dat u met een andere man hertrouwt bent zonder toestemming van de familie
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en stam. U vreest dat dit bij een terugkeer naar Irak problemen voor u kan veroorzaken en dat uw familie

uw vrijheid dan zal beperken, waarbij u niet alleen mag gaan wonen, u niets zelf zal mogen bepalen over

uw leven en dat van uw kinderen en u mogelijk zelfs uitgehuwelijkt zal worden. Daarenboven had u via

uw moeder vernomen dat de familie van uw vorige echtgenoot, H.(…) A.(…) M.(…), momenteel naar u

op zoek is. Zij zouden ook vernomen hebben dat u ondertussen hertrouwd bent en zij zullen de kinderen

van uw eerder huwelijk van u afnemen en uithuwelijken bij een terugkeer naar Irak - als een vrouw

hertrouwt mogen de kinderen uit het eerder huwelijk immers niet bij de stiefvader verblijven.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende documenten voor:

identiteitskaart, nationaliteitsbewijs, identiteitskaart kinderen, rantsoenkaart, bewonerskaart, een kopie

van een verslag betreffende een bomaanval op uw huis, een foto van de verwondingen van uw zoon

N.(…), foto’s van Turkije, een medisch attest, een postbewijs, foto’s van uw ex-man, kopieën van

certificaten van waardering van uw ex-man en kopieën van documenten betreffende een bomaanslag.

Uw schoonzus (M.(…) M.(…) A.(…) H.(…), CG (…) en OV (…)) en haar partner (Q.(…) A.(…) A.(…) I.(…)

CG (…) en OV (…)) verblijven momenteel ook in België en hadden hier evenzeer een verzoek om

internationale bescherming lopende en hebben reeds een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus ontvangen.

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.

Na een grondige analyse van uw asielaanvraag door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen (CGVS) dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst kan er weinig tot geen geloof worden gehecht aan uw bewering een soennitisch moslima te zijn

(CGVS III, dd. 28 augustus 2017, p. 3 en CGVS IV, dd. 17 oktober 2018, p. 3) en doet informatie die over

uw echtgenoot, M.(…) S.(...) A.(…) H.(…) (CG: (…) en OV (…)), en broer M.(…) teruggevonden kon

worden sterke vermoedens rijzen dat u géén soennitische, maar daarentegen wel een sjiitische moslima

bent. Hoewel u zelf beweert dat uw echtgenoot een soennitische moslim is (CGVS IV, p. 7), dient hierbij

opgemerkt te worden dat het CGVS geen geloof kan hechten aan deze bewering en dient het echter te

veronderstellen dat hij een sjiitische moslim is. Zoals uitgebreid gemotiveerd werd in de

weigeringsbeslissing van uw echtgenoot, dd. 31 oktober 2017, kwam het CGVS onder meer tot deze

vaststelling op basis van zijn sjiitisch vriendennetwerk op Facebook, de verschillende sjiitisch

geïnspireerde berichten die teruggevonden konden worden op de Facebookpagina’s van zijn broers, het

ernstig vermoeden dat zijn broers deel uitmaken of uitmaakten van een sjiitische militie, de sympathie die

uw echtgenoot blijkt te hebben voor sjiitische milities en de beschuldiging van L.(…) Y.(…) op Facebook

die stelde dat uw echtgenoot lid was van een sjiitische militie (zie weigeringsbeslissing M.(…) S.(...) A.(…)

H.(…) dd. 31 oktober 2017, toegevoegd aan het administratief dossier). Hiermee geconfronteerd geeft u

enkel aan dat uw problemen niets te maken hebben met de religie van S.(...) en houdt u vol dat S.(...) een

soenniet is (CGVS IV, p. 8). Deze uitleg kan echter allesbehalve overtuigen en werpt dan ook geen ander

licht op de reeds eerder gedane vaststellingen betreffende de religieuze overtuiging van uw echtgenoot.

Dat u blijft volhouden dat uw echtgenoot een soennitische moslim is ondermijnt evenzeer uw beweerde

religie en daarmee zelfs uw algemene geloofwaardigheid.

De vaststelling dat uw echtgenoot een sjiitisch moslim is, doet aldus ernstige vermoedens rijzen dat u zelf

ook een sjiitische, én geen soennitische, moslim bent. Gelet op de huidige context van sektarische

spanningen binnen Irak is het hoogst eigenaardig dat S.(...), als zijnde een sjiiet met sympathieën voor

sjiitische milities, zou huwen met u indien u daadwerkelijk een soenniet zou zijn. Bovendien blijkt de familie

van S.(...) ook (nauwe) banden met sjiitische milities te hebben, nl. milities die bekend staan voor hun

vijandige houding en mensenrechtenschendingen tegen soennieten, en lijkt het niet alleen weinig

waarschijnlijk dat S.(...) met een soennitische vrouw zou huwen maar is het eveneens hoogst

onwaarschijnlijk dat zijn familie een dergelijk huwelijk zouden accepteren. Bovenstaande bevindingen

doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw bewering een soennitisch moslima te zijn en

doen vermoeden dat u, net zoals uw echtgenoot, een sjiitisch moslima bent.

Het vermoeden dat u een sjiitische moslima, én geen soennitische moslima, bent wordt verder versterkt

door informatie die op de Facebookpagina van uw broer M.(…), waarvan u toegeeft dat het de

Facebookpagina van uw broer is (CGVS IV, p. 5) en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het

administratief dossier, teruggevonden kon worden. Zo kunnen er op de Facebookpagina van uw broer
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immers verschillende sjiitisch geïnspireerde berichten teruggevonden worden (zie administratief dossier),

waaronder verschillende berichten over Imam Hussein en Ali ibn Abu Talib - religieuze figuren die de kern

uitmaken van het sjiitisch geloof - en over Karbala (één van de heilige steden van de sjiieten). Hoewel u

beweert dat uw broers soennitische moslims zijn (CGVS IV, p. 9), wijzen bovenstaande elementen er juist

op dat uw broer M.(...) een sjiitische moslim is. Gezien zowel de aanbeden ‘Imam Hussein’ als het

bedevaartsoord Karbala totaal geen betekenis hebben binnen de sunni-islam, wel integendeel, kan bijna

niet anders dan aangenomen worden dat uw broer een sjiitische moslim is. Hiermee geconfronteerd houdt

u vol dat jullie soennieten zijn en beweert u dat het ‘posten’ van dergelijke berichten heel normaal is en

dat hij dat misschien gepost had omdat de bewoners van Mosul momenteel beschermd worden door de

sjiitische Hashd Al-Shaabi (CGVS IV, p. 9). Deze uitleg kan echter verre van overtuigen. Gelet op

de huidige sektarische spanningen tussen soennieten en sjiieten in Irak is het immers weinig waarschijnlijk

dat uw broer, als zogenaamde soenniet, publiekelijk op Facebook dergelijke sjiitisch geïnspireerde

berichten zou posten. Daarenboven dateren de Facebookberichten van uw broer van oktober-november

2016, een moment waarop Hashd Al-Shaabi nog geen controle had over de stad Mosul. Gelet op

bovenstaande bevindingen kunnen we in alle redelijkheid veronderstellen dat uw broer M.(...) een sjiitisch

moslim is. hetgeen ernstig doet vermoeden dat dit ook voor u geldt. Dit vermoeden wordt bovendien

versterkt door het gegeven dat u zelf ook op een positieve manier reageert op deze sjiitisch geïnspireerde

berichten van uw broer op Facebook en u ook verschillende van deze berichten leuk vindt- iets wat

voltstrekt ondenkbaar zou zijn mocht u werkelijk soennitische zijn (zie administratief dossier).

Gelet op het geheel van bovenstaande bevindingen dient het CGVS te concluderen dat er geen geloof

gehecht kan worden aan uw bewering een soennitisch moslima te zijn en kan het veronderstellen dat u

daarentegen wel een sjiitisch moslima bent. Bovenstaande vaststellingen wijzen er bovendien op dat u

door het achterhouden van essentiële informatie en door het afleggen van bedrieglijke verklaringen

bewust getracht heeft het CGVS te misleiden over uw ware geloofsovertuiging en identiteit. Deze

conclusie tast op ernstige wijze uw algemene geloofwaardigheid aan en wijst er op dat u de bevoegde

instanties tracht te verhinderen een zicht te krijgen op uw werkelijke identiteit en werkelijke situatie in uw

land van herkomst.

In tweede instantie dient er ook vastgesteld te worden dat er geen geloof gehecht kan worden aan de

problemen die u en uw man S.(...) in Irak gekend zouden hebben met IS, met name jullie arrestatie en

vasthouding in juni 2014. Vooreerst dient er te worden vastgesteld dat de geloofwaardigheid van de door

u geschetste gebeurtenissen op fundamentele wijze ondermijnd wordt door een grote discrepantie die

vastgesteld kan worden tussen uw verklaringen bij het invullen van de Vragenlijst van het CGVS

(opgesteld door een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken) en de verklaringen die u op het

CGVS heeft afgelegd. Zo verklaarde u bij het invullen van de Vragenlijst van het CGVS dat u op 8 juni

2014 door IS werd aangehouden omdat uw ex-man, H.(...), zich verkiesbaar had gesteld voor het

parlement (zie Vragenlijst CGVS, vraag 3.1). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS

beweert u echter dat u aan de controlepost van IS had gedaan alsof u niets te maken had met uw man

H.(...), maar dat jullie gearresteerd werden omdat S.(...) zijn politiebadge aan IS getoond had en IS Iraakse

politieagenten als ongelovigen beschouwde (CGVS II, dd. 20 april 2016, p. 3-4). Dit terwijl u bij uw vierde

persoonlijk onderhoud op het CGVS dan weer beweert dat jullie aangehouden werden door IS omdat u

geen hoofddoek droeg (CGVS IV, dd. 17 oktober 2018, p. 15). Hiernaast verklaart u bij het invullen van

de Vragenlijst van het CGVS ook dat u twee dagen opgepakt werd door IS (zie Vragenlijst CGVS, vraag

3.1), terwijl u op het CGVS beweert dat u gedurende drie dagen vastgehouden werd (CGVS II, p. 4). Er

kan van u verwacht worden dat u een duidelijk en coherent overzicht van de feiten kan geven. Dat u daar

niet in slaagt ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Daarenboven is het ook bijzonder opmerkelijk dat u in een bepaalde versie van uw verhaal beweert dat

S.(...) zijn politiebadge aan IS afgegeven had, waarop IS zag dat hij een politieagent was (CGVS II, p. 4).

S.(...) verklaarde tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het CGVS immers net dat hij zich tegenover IS had

voorgesteld als een bewaker van het Ministerie van Elektriciteit opdat ze zijn echt werk niet te weten

zouden komen (zie gehoorverslag M.(…) S.(...) A.(…) H.(…) I, p. 3-6, en II, p. 25). Daar zowel u als uw

man S.(...) dezelfde feiten meegemaakt hebben, kan er redelijkerwijze verwacht worden dat u en S.(...)

ook een duidelijk en coherent overzicht van de feiten kunnen geven. Dat jullie daar niet in slagen

ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Hiernaast beweert S.(...) dat hij, samen met u, van 8 tot 11 juni 2014 vastgehouden werd door IS en dat

zijn gsm gedurende zijn vasthouding door IS bijgehouden werd (zie gehoorverslag M.(…) S.(...) A.(…)

H.(…) II, p. 8 en 25-26). In dat opzicht is het echter hoogst merkwaardig dat er teruggevonden kan worden

dat S.(...) op 10 juni 2014, gedurende jullie vasthouding, op Facebook reageerde op een foto en dat hij op

11 juni 2014, de dag van jullie vrijlating, een bericht plaatste op Facebook (zie administratief dossier). Dat

S.(...) op het moment van uw beweerde vasthouding door IS toch nog berichten kon posten op Facebook

doet op fundamentele wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u voorgehouden problemen

met/vasthouding door IS.
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Voorts dient ook nog opgemerkt te worden dat in het kader van het verzoek om internationale

bescherming van uw eerste echtgenoot (M.(…) S.(...) A.(…) H.(…), CG (…) en OV (…)) er een

beslissing genomen werd tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Hoewel u beweert dat uw huidige echtgenoot, S.(...), een soennitische moslim is

(CGVS III, p. 5) en hij als lijfwacht werkzaam was voor uw ex-man H.(...) (CGVS II, p.3), dient opgemerkt

te worden dat er op basis van S.(...) zijn verklaringen en op basis van informatie die op Facebook

teruggevonden kon worden, er geen geloof gehecht kan worden aan S.(...) zijn soennitische

geloofsovertuiging en werkzaamheden voor uw ex-man H.(...) (zie beslissing M.(…) S.(...) A.(…) H.(…)).

Aangezien de problemen die u aanhaalt voor uw vertrek uit Irak rechtstreeks voortkomen uit S.(...) zijn

werkzaamheden voor H.(...) Al-H.(...), ondergraaft deze conclusie ook in grote mate de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas.

Bijkomend dient hier nog bij opgemerkt te worden dat uw echtgenoot, S.(...), afstand heeft gedaan van

zijn verzoek om internationale bescherming en dat hij op 21 februari 2018 via de IOM vrijwillig besloot

terug te keren naar Irak (zie REAB-formulier in het administratief dossier). Dat S.(...), van wie u beweert

dat hij de lijfwacht was van uw ex-man (CGVS IV, p. 15), ondanks de door u voorgehouden problemen in

2014 vrijwillig naar Irak besloot terug te keren, relativeert in grote mate de ernst van de door u

voorgehouden vrees voor IS én doet tevens verder twijfelen aan de geloofwaardigheid van uw beweerde

problemen in dit kader.

Voorts haalt u nog aan dat u, sinds Mosul eind 2017 bevrijd werd van IS, terug contact heeft met uw

familie, maar u ondertussen ook problemen met uw familie heeft omdat zij niet akkoord gaan met het feit

dat u naar Europa bent gereisd zonder hen hierover te informeren en u ondertussen zonder de

toestemming van uw familie en stam gehuwd bent met S.(...). Vooral uw broers zouden hier een probleem

van maken (CGVS IV, p. 12-13 en 16). Het CGVS dient echter te concluderen dat er geen geloof gehecht

kan worden aan de door u voorgehouden problemen met uw familie.

Vooreerst dient het CGVS te concluderen dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat u

tot voor kort geen contact had met uw familie. Er dient immers opgemerkt te worden dat de tegenstrijdige

verklaringen die u aflegt over het contact dat u met uw familie had op fundamentele wijze afbreuk doet

aan de geloofwaardigheid van uw bewering pas na uw derde onderhoud op het CVGS contact te hebben

kunnen leggen met uw familie. Waar u bij uw persoonlijk onderhoud van 28 augustus 2017, dat enkele

weken na de bevrijding van Mosul (op 10 juli 2017) plaatsvond, nog verklaarde dat u geen contact

opgenomen had met uw familie en u na de bevrijding van Mosul uw broers en zussen niet gecontacteerd

had en u niet wist of zij nog leefden of niet (CGVS III, p. 3-4), beweert u tijdens uw vierde persoonlijk

onderhoud op het CGVS, dd. 17 oktober 2018, plots dat u ongeveer twee à drie weken na de bevrijding

van Mosul terug contact had kunnen opnemen met uw familie (CGVS IV, dd. 17 oktober 2018, p. 12). Er

kan redelijkerwijze verwacht worden dat u coherente verklaringen kan afleggen over het moment waarop

u terug contact had met uw familie, dat u daar niet in slaagt ondermijnt verder de geloofwaardigheid van

uw verklaringen over het contact met uw familie en hun reactie op uw vertrek. En hoewel u beweert dat u

tot enkele weken na de bevrijding van Mosul geen contact had met uw familie en u niet wist of uw

familieleden nog leefden of niet, blijkt uit informatie die via uw Facebookpagina - waarvan u toegeeft dat

het uw Facebookpagina is (CGVS IV, 5) - en de Facebookpagina van uw broer M.(...) teruggevonden kon

worden dat u doorheen 2016 en 2017 contact met uw broer bleef onderhouden en u dus wel degelijk wist

dat één van uw familieleden, met name uw broer M.(...), nog in leven was (zie kopieën toegevoegd aan

het administratief dossier). Waardoor u, in tegenstelling tot wat u zelf beweerde, wel degelijk nog contact

had met familieleden.

Aangezien uit bovenstaande blijkt dat u wel degelijk contact onderhield met uw familie, is het hoogst

bevreemdend dat u de door u voorgehouden problemen met uw familie pas naaar aanleiding van uw

vierde persoonlijk onderhoud op het CGVS aanhaalt. Redelijkerwijze kan er immers verwacht worden dat

indien uw familie, en dan vooral uw broers (CGVS IV, p. 13), daadwerkelijk een probleem zouden hebben

met uw reis naar Europa en uw huwelijk met S.(...), u hier reeds eerder van op de hoogte had moeten

zijn. Dat u dit element bij uw vorige interviews op het CGVS evenwel volledig onvermeld liet, relativeert in

grote mate de ernst van de door u voorgehouden vrees en doet tevens afbreuk aan de geloofwaardigheid

van uw beweerde problemen. Hoewel u, bij monde van uw advocaat, beweert dat uw problemen met uw

familie en schoonfamilie reeds aan bod waren gekomen in het kader van uw beroepsprocedure voor de

RvV (CGVS IV, p. 17), blijkt dit nergens uit de stukken in het dossier en oordeelde de RvV in haar arrest

van 4 juli 2018 bovendien ook dat u, buiten de problemen die u samen met uw man S.(...) gekend zou

hebben, geen andere, autonome vervolgingsfeiten aanhaalde (zie arrest nr. 206 498 van 4 juli

2018, toegevoegd aan het administratief dossier).

Daarenboven is het ook verre van geloofwaardig dat uw familie niet op de hoogte zou zijn geweest van

uw huwelijk met S.(...) en dat uw broers het problematisch zouden vinden dat u met S.(...) gehuwd bent

(CGVS IV, p. 13). Uit informatie die via de Facebookpagina’s van uw broer M.(...) en uw echtgenoot S.(...)

teruggevonden kon worden, blijkt immers dat zij de voorbije vier jaar regelmatig contact met elkaar
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onderhielden via Facebook en S.(...) zelfs in januari 2014 al reageerde op Facebookberichten van uw

broer (zie kopieën in het administratief dossier). Gelet op het gegeven dat uw broer M.(...) en S.(...) de

voorbije jaren contact met elkaar onderhielden en er los van uw huwelijk geen andere redenen

voorhanden zijn waarom uw broer en S.(...) elkaar zouden kennen, kan er redelijkerwijze vanuit gegaan

worden dat uw broer, en logischerwijze ook de rest van uw familie, wel degelijk op de hoogte waren van

uw huwelijk met S.(...). Bovenstaande in acht genomen kan er dan ook geenszins volgehouden worden

dat u met S.(...) huwde zonder uw familie hierover in te lichten en dat uw familie pas na de bevrijding

van Mosul op de hoogte raakte van dit huwelijk (CGVS IV, p. 12-13), hetgeen eveneens op fundamentele

wijze afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de door u voorgehouden problemen met uw familie. Het

ongeloofwaardige karakter van de door u voorgehouden problemen met uw familie wordt bovendien

verder geïllustreerd door de positieve en vriendelijke taal die uw broer en S.(...) in hun communicatie met

elkaar gebruiken. Indien uw broer uw huwelijk met S.(...) daadwerkelijk problematisch zou vinden, is het

weinig waarschijnlijk dat zij onderling een dergelijke taal zouden hanteren.

Verder dient de aandacht nog gevestigd te worden op het feit dat S.(...) en uw broer M.(...) reeds in januari

2014 op Facebook contact hadden met elkaar (zie kopie Facebookberichten in het administratief dossier).

Volgens uw verklaringen was er op dat moment immers nog geen sprake van S.(...) in uw leven en zou u

op dat moment nog steeds gehuwd geweest zijn met uw vorige man, H.(...) A.(…) M.(…) (CGVS I, p. 3-7

en CGVS II, p. 3). Ook gaf S.(...) zelf aan dat hij vóór juni 2014 nooit in Mosul was geweest (zie M.(…)

S.(...) A.(…) H.(…), dd. 28 augustus 2017, p. 7-8) en zijn er buiten uw huwelijk geen andere redenen

voorhanden waarom uw broer en S.(...) elkaar zouden kennen. Dat uw broer en S.(...) desondanks toch

reeds in januari 2014 (!) contact met elkaar hadden is hoogst eigenaardig én lijkt er op te wijzen dat u

reeds langer gehuwd of samen bent met S.(...) dan u zelf probeert voor te houden, en hierbij een goede

relatie met uw broer onderhielden. Het vermoeden dat u reeds langer met S.(...) samen bent dan u zelf

tracht voor te houden doet op fundamentele wijze afbreuk aan de problemen die aan de basis gelegen

zouden hebben van uw vertrek uit Irak en tast eveneens op ernstige wijze de geloofwaardigheid van de

door u voorgehouden problemen met de familie van uw vorige echtgenoot aan.

Gelet op bovenstaande bevindingen dient het CGVS andermaal vast te stellen dat u door het

achterhouden van essentiële informatie en door het afleggen van bedrieglijke verklaringen bewust

getracht heeft het CGVS te misleiden over uw familiale situatie en het contact dat u met uw familie in Irak

heeft. Deze conclusie tast op ernstige wijze de geloofwaardigheid van uw problemen met uw familie aan

en wijst er andermaal op dat u de bevoegde instanties tracht te verhinderen een zicht te krijgen op uw

werkelijke situatie in uw land van herkomst.

Het CGVS wijst erop dat van een verzoeker mag worden verwacht dat zij haar volledige medewerking

verleent teneinde de bevoegde instanties toe te laten een zo volledig mogelijk onderzoek naar de

gegrondheid van het asielrelaas te voeren en om zich een beeld te vormen van de eventueel daaruit

voortvloeiende nood aan bescherming. De medewerkingsplicht vereist van een verzoeker dat zij zo

gedetailleerd en correct mogelijk informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, religie, herkomst,

leefwereld en asielrelaas en dit vanaf de aanvang van de procedure. Gelet op bovenstaande

vaststellingen blijkt dat u doelbewust heeft verzaakt aan de medewerkingsplicht die op iedere verzoeker

rust, hetgeen op ernstige wijze afbreuk doet aan uw algemene geloofwaardigheid.

Tot slot dient de aandacht nog te worden gevestigd op de door u voorgelegde documenten. Wat betreft

de documenten van uw ex-man, met name de foto’s en certificaten van waardering, en de documenten

betreffende de bomaanslagen dient opgemerkt te worden dat het enkel kopieën, en geen originele

stukken betreft, waardoor de authenticiteit en herkomst van deze documenten niet kan worden nagegaan.

Dergelijke documenten kunnen bovendien door om het even wie, waar en wanneer zijn opgemaakt en

aldus dragen deze documenten maar een zeer geringe bewijswaarde. Hierbij dient bovendien nog aan

toegevoegd te worden dat er in Irak op grote schaal gefraudeerd wordt met documenten en nagenoeg

alle documenten vervalst worden of via corruptie, zowel in Irak als daarbuiten, aangekocht kunnen worden

(zie Landeninformatie CGVS “COI Focus Irak: corruptie en documentenfraude”).

Bovenstaande bevindingen in acht genomen moet het CGVS concluderen dat er onvoldoende geloof

gehecht kan worden aan de door u ingeroepen asielmotieven. Gezien er geen geloof gehecht kan worden

aan uw verklaringen dient besloten te worden dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging

in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

De overige door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet in positieve zin

ombuigen. Deze documenten tonen enkel uw identiteit en nationaliteit aan, elementen die momenteel niet

in twijfel worden getrokken.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker 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 voorkomende geval, naar het
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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. Verzoekers uit Irak krijgen de subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand

in hun regio, dit indien zij hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en

voor zover blijkt dat er geen reëel intern vluchtalternatief bestaat.

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees

voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de verzoeker redelijkerwijze

kan worden verwacht dat zij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker

op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het

land. Gelet op uw persoonlijke situatie dient in casu de veiligheidssituatie in Bagdad, Centraal-Irak, te

worden beoordeeld.

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.



RvV X - Pagina 8

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

op slachtoffers van andere geweldfeiten zoals gerichte ontvoeringen en moorden. Bovendien hebben

deze cijfers betrekking op het gehele grondgebied van de provincie Bagdaddat 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 gastgezinne, 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
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blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van uw leven of uw persoon zoals bedoeld door artikel

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

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 Bagdad.

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.

Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt.

Rekening houdend met uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

zich in Bagdad, Centraal-Irak, vestigt.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u een gezonde vrouw van 32 jaar en van Arabische origine bent

en, zoals hierboven reeds werd beargumenteerd, er redelijkerwijze vanuit gegaan kan worden dat u, in

tegenstelling tot wat u zelf beweert, geen soennitische maar daarentegen wel een sjiitische moslima bent.

Hoewel u beweert geen familie te hebben in Bagdad, blijkt u bovendien wel degelijk over een familiaal

netwerk in Bagdad te beschikken. Zo geeft uw broer M.(...) op zijn Facebookpagina immers duidelijk aan

dat hij momenteel in Bagdad woont (zie kopie in het administratief dossier). Hiermee geconfronteerd

beweert u dat u en uw broer onenigheid hebben en dat jullie niet zoveel contact met elkaar hebben (CGVS

IV, p. 10). Zoals hierboven reeds werd beargumenteerd, kan er gelet op uw veelvuldig contact met uw

broer op Facebook geen geloof gehecht worden aan deze bewering. Hier kan nog aan toegevoegd

worden dat u sinds juli 2015 gehuwd bent met S.(...) (M.(…) S.(...) A.(…) H.(…), CG 15/23798 en OV

8.119.748), uw huidige echtgenoot afkomstig is van Bagdad (CGVS III, p. 5) en hij in 2018 vrijwillig naar

Irak besloot terug te keren, waar hij momenteel nog altijd zou verblijven. Daarenboven dient hierbij

opgemerkt te worden dat uw echtgenoot ook een gezonde man van midden de dertig jaar is en dat

hij momenteel nog steeds over een familiaal netwerk beschikt in Bagdad (zie notities persoonlijk

onderhoud M.(…) S.(...) A.(…) H.(…) III, p. 3-4). Ook wanneer er gekeken wordt naar uw activiteiten en

netwerk op Facebook valt onmiddellijk op dat verschillende van de personen met wie u op Facebook

contact heeft, bij hun publieke plaatsbepaling aangeven afkomstig te zijn van of te wonen in Bagdad (zie

kopieën Facebook in het administratief dossier). Op basis van bovenstaande bevindingen kan het CGVS

bijgevolg niet anders dan concluderen dat u een duidelijk (familiaal) netwerk hebt in Bagdad.

Dat u een band en voeling hebt met Bagdad blijkt verder door het gegeven dat u op uw Facebookpagina

aangaf aan de Mustansiriya Universiteit in Bagdad gestudeerd te hebben (zie administratief dossier),

hetgeen er op lijkt te wijzen dat u vertrouwd bent met de stad Bagdad. Hiermee geconfronteerd beweert

u dat u dit zomaar op uw Facebookpagina geschreven hebt, om indruk te maken op degenen die uw

pagina bekijken (CGVS III, p. 8). Dit is echter een weinig overtuigende uitleg, daar u beweert enkel in

Mosul gewoond te hebben, nooit in Bagdad geweest te zijn en slechts tot het derde middelbaar naar

school geweest te zijn (CGVS III, p. 7-8). Uw band met Bagdad wordt verder geïllustreerd door het

gegeven dat uw dochter op haar Facebookpagina aangeeft afkomstig te zijn uit en te wonen te Bagdad

(zie kopie Facebookpagina dochter in het administratief dossier). Geconfronteerd met deze vaststelling

beweert u dat deze Facebookpagina in België aangemaakt is en uw dochter deze informatie er op

heeft gezet omdat zij gewend is geraakt aan het dialect van Bagdad via S.(...) en zij mogelijks het idee

had dat als jullie ooit zouden terugkeren naar Irak, het naar Bagdad zou zijn (CGVS IV, p. 11). Het is

echter weinig overtuigend dat uw dochter enkel en alleen omwille van deze redenen haar

locatiebepalingen op Facebook zou instellen op Bagdad. Dergelijke verwijzingen op de Facebookpagina

van uw dochter doen echter veeleer vermoeden dat jullie, in tegenstelling tot wat u zelf beweert, toch

reeds eerder in Bagdad verbleven hebben.

Er mag dan ook worden aangenomen dat u, die voldoende zelfstandig en initiatiefrijk genoeg is om naar

Europa te reizen en zich in een vreemde gemeenschap te vestigen, bij terugkeer naar het land waarvan

u de nationaliteit bezit, in staat is om buiten uw regio van herkomst, in uw levensonderhoud te voorzien.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt in Bagdad,

Centraal-Irak, waar thans geen sprake is van een gewapend conflict in de zin van 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
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In een eerste middel, aangaande de weigering van de hoedanigheid van vluchteling, voert verzoekster de

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

van de bestuurshandelingen en van de artikelen 48/3 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende

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

de vreemdelingenwet).

Verzoekster beweert dat er in haren hoofde wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging bestaat bij

een terugkeer naar Irak.

Betreffende de overweging dat het ongeloofwaardig is dat zij een soennitische moslima is, brengt

verzoekster in dat zowel zijzelf als haar echtgenoot S. soenniet zijn en dat zij asiel heeft aangevraagd

omwille van een problematiek die losstaat van haar geloofsstrekking. Zij stelt veel soennitische vrienden

te hebben, maar dat het moeilijk is om hiervan een bewijs voor te leggen. Tevens merkt zij op dat er weinig

vragen werden gesteld omtrent haar geloof.

Naar aanleiding van de vastgestelde tegenstrijdigheden in haar relaas, stipt verzoekster aan dat haar

vlucht uit Irak reeds dateert van 2014 en zij meerdere malen omtrent haar relaas werd gehoord tussen

maart 2016 en oktober 2018. Door het lange tijdsverloop, zo stelt verzoekster, is het evident dat men zich

bepaalde zaken niet meer exact kan herinneren. Verzoekster wijst erop dat haar verklaringen over haar

aanhouding, waarbij zij stelde dat deze veroorzaakt was door het feit dat haar ex-man zich verkiesbaar

had gesteld en waarbij zij stelde dat de arrestatie volgde nadat haar ex-man zijn badge had getoond, niet

tegenstrijdig maar wel aanvullend zijn. Betreffende de badge herhaalt verzoekster dat zij nooit van een

politiebadge heeft gesproken, maar steeds van een badge als bewaker of agent.

Betreffende de facebook-post oppert verzoekster dat deze dateerde van 10 juni 2014 om 6 u 39 ’s avonds,

zodat dit wel compatibel is met haar verklaringen en deze van haar partner. Verder stelt verzoekster dat

de arrestatie van 8 tot 10 juni drie dagen besloeg en dat zij op de derde ochtend werden vrijgelaten.

Betreffende haar partner S., die vrijwillig was teruggekeerd naar Irak om zijn moeder te bezoeken, stelt

verzoekster dat zij nog maar weinig contact met hem heeft. Volgens verzoekster gaf hij tijdens de

contacten wel te kennen dat de veiligheidssituatie penibel was. Tevens merkt verzoekster op dat S. ook

beroep had aangetekend tegen de beslissing van de commissaris-generaal van 31 oktober 2017, maar

dat dit nooit ten gronde werd onderzocht omwille van zijn vrijwillig vertrek.

Aangaande de problemen met haar familie, die slechts ter sprake werden gebracht op de terechtzitting

van 23 mei 2018, oppert verzoekster dat haar familie niet op de hoogte is van haar huwelijk met S., maar

dat er wel contacten waren tussen haar broer M. en S, omdat deze laatste de lijfwacht was van haar ex-

man.

Verzoekster besluit dat haar gegronde vrees voor vervolging in geval van een terugkeer naar Irak

afdoende bewezen is.

In een tweede middel inzake de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, voert verzoekster

wederom de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 62 van de vreemdelingenwet, ditmaal

in combinatie met artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoekster wijst erop dat in de beslissing wordt geoordeeld dat verzoekster geen reëel risico op ernstige

schade aannemelijk heeft gemaakt bij een terugkeer en hierbij verwezen wordt naar de veiligheidssituatie

in Bagdad. Verzoekster benadrukt evenwel dat zij afkomstig is uit Mosul en geen redelijk

vestigingsalternatief heeft aangezien zij slechts weinig contact heeft met haar broer M. en niet weet waar

deze actueel verblijft. Verzoekster stelt dat hetzelfde geldt voor haar echtgenoot S. en dat zij evenmin

terecht kan bij diens familie. Zij beweert geen banden te hebben met Bagdad en blijft bij haar verklaring

dat zij aldaar nooit gestudeerd heeft. Verzoekster geeft toe dat zij dit op Facebook had vermeld om indruk

te maken. Het feit dat haar dochter melding had gemaakt van Bagdad, acht zij ongelukkig en is te wijten

aan het feit dat zij erover had gehoord van S. Verzoekster wijst op de onveiligheidssituatie in Mosul en

meent dat het als alleenstaande vrouw met kinderen bijzonder gevaarlijk is om naar Mosul terug te keren,

waarbij zij verwijst naar het stuk dat zij als bijlage bij haar verzoekschrift voegt. Verzoekster vermeldt ook

het vernietigingsarrest van 4 juli 2018 en meent dat er opnieuw geen beoordeling werd gemaakt in functie

van Mosul. Verzoekster houdt voor dat zij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin

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

2.2.1. Aan haar verzoekschrift voegt verzoekster het reisadvies toe van de Britse overheid voor Irak van

januari 2019 (Verzoekschrift, bijlage 3).

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

naar de 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 voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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).

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

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

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

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

specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

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

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

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

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

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

2.5. Beoordeling

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

worden geweigerd, wordt in de eerste plaats opgemerkt dat er in hoofde van verzoekster geen bijzondere

procedurele noden vastgesteld kunnen worden.

In de beslissing wordt erop gewezen dat er geen geloof kan worden gehecht aan de verklaringen van

verzoekster dat zij een soennitische moslima zou zijn omdat informatie op Facebook erop wijst dat

verzoeksters echtgenoot S. en haar broer M. de sjiitische strekking aanhangen waardoor verondersteld

kan worden dat verzoekster een sjiitisch moslima is, hetgeen haar algemene geloofwaardigheid aantast.

Vervolgens wordt in de beslissing gewezen op de ongeloofwaardigheid van de door verzoekster

geschetste problemen in Irak omdat zij uiteenlopende verklaringen had afgelegd over de reden voor en

de duur van haar arrestatie en deze van haar ex-man door IS. Bovendien lopen de verklaringen van

verzoekster en haar partner uiteen over de wijze waarop deze laatste zich bij de arrestatie zou hebben

geïdentificeerd. Tevens merkt de commissaris-generaal op dat haar partner S. blijkbaar tijdens zijn

vasthouding kon reageren op een foto op Facebook, hoewel hij verklaarde dat zijn GSM gedurende zijn

vasthouding door IS werd bijgehouden.

Er wordt in de beslissing ook gewezen op de weigeringsbeslissing die werd genomen in hoofde van

verzoeksters partner S. waarbij geen geloof werd gehecht aan diens bewering tot de soennitische

strekking te behoren en aan zijn tewerkstelling als lijfwacht voor verzoeksters ex-man H. Voorts stipt de

commissaris-generaal aan dat S. afstand heeft gedaan van zijn verzoek om internationale bescherming

en dat hij op 21 februari 2018 via IOM vrijwillig terugkeerde, hetgeen de geloofwaardigheid van

verzoeksters voorgehouden problemen verder ondermijnt.

Vervolgens wordt gesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan de stelling van verzoekster dat zij

problemen zou kennen met haar familie omdat zij zou zijn gehuwd met S. zonder toestemming van haar

familie. De commissaris-generaal hecht geen geloof aan het feit dat verzoekster geen contact had met

haar familie tot enkele weken na de bevrijding van Mosul omdat uit de informatie van Facebook gebleken

is dat zij doorheen 2016 en 2017 contact met haar broer bleef onderhouden. In de bestreden beslissing

wordt ook gesteld dat het hoogst bevreemdend is dat verzoekster de problemen met haar familie slechts

naar aanleiding van haar vierde persoonlijk onderhoud aanhaalt en dat het niet geloofwaardig is dat haar

familie niet op de hoogte zou zijn van haar huwelijk met S. De commissaris-generaal stipt aan dat

verzoeksters broer vriendschappelijke contacten onderhield met S. via Facebook sinds 2014 zodat ervan

kan worden uitgegaan dat haar broer op de hoogte was van haar huwelijk en het weinig waarschijnlijk is

dat het huwelijk werkelijk problematisch werd bevonden. Deze contacten lijken er volgens de commissaris-
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generaal ook op te wijzen dat verzoekster reeds langer samen is met S. dan zij wil laten uitschijnen.

Bovendien wordt in de beslissing op grond van de vaststellingen betreffende de contacten met haar familie

besloten dat verzoekster niet is tegemoet gekomen aan de op haar rustende medewerkingsplicht.

De neergelegde documenten, zo vervolgt de commissaris-generaal, betreffen kopieën waarvan de

bewijswaarde gering is en uit de landeninformatie blijkt dat in Irak nagenoeg alle documenten vervalst

worden of via corruptie kunnen worden verkregen.

Op grond van zijn bevindingen concludeert de commissaris-generaal dat verzoekster er niet in geslaagd

is haar vrees voor vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) aannemelijk te maken.

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

benadrukt de commissaris-generaal dat verzoekster op grond van artikel 48/5, §3 van de

vreemdelingenwet over een intern vestigingsalternatief in Bagdad beschikt zodat in haren hoofde de

veiligheidssituatie in Bagdad dient te worden beoordeeld.

Op basis van de beschikbare landeninformatie concludeert de commissaris-generaal dat er in Bagdad

actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate

hoog is dat er zwaarwichtige gronden bestaan om aan te nemen dat verzoekster louter door haar

aanwezigheid een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van haar leven

of haar persoon. In de beslissing wordt ook gesteld dat er geen persoonlijke omstandigheden zijn die tot

gevolg hebben dat verzoekster een verhoogd risico loopt om slachtoffer te worden van het willekeurige

geweld.

Wat het redelijk karakter van het intern vestigingsalternatief betreft, wordt in de beslissing gewezen op het

feit dat verzoekster een 32-jarige gezonde, wellicht sjiitische moslima van Arabische origine is, die blijkens

de Facebook pagina van haar broer M. wel degelijk over een familiaal netwerk in Bagdad lijkt te

beschikken. Tevens merkt de commissaris-generaal op dat verzoeksters echtgenoot momenteel in

Bagdad verblijft, dat deze afkomstig is uit Bagdad en daar ook een familiaal netwerk heeft. Daarenboven,

zo meent de commissaris-generaal, blijkt verzoekster zelf ook voeling te hebben met Bagdad omdat zij

op haar Facebook pagina aangeeft aan de universiteit in Bagdad gestudeerd te hebben en dat ook haar

dochter op haar Facebook pagina aangeeft afkomstig te zijn uit Bagdad. In de beslissing wordt besloten

dat verzoekster over een redelijk intern vluchtalternatief beschikt in Bagdad.

2.5.2. Beide door verzoekster aangevoerde middelen worden hieronder, omwille van hun inhoudelijke

verwevenheid, gezamenlijk behandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.4. Het door verzoekster geschonden geachte artikel 48/3 van de vreemdelingenwet bepaalt 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. In haar middel volhardt verzoekster in haar bewering dat zij tot de soennitische strekking binnen de

islam behoort.

De Raad merkt op dat dit element an sich geen determinerend motief uitmaakt van de bestreden

beslissing, maar dat dit een wezenlijke rol speelt bij de inschatting van de algehele geloofwaardigheid van

verzoeksters profiel. Verzoekster kan worden bijgetreden waar zij stelt dat haar geen vragen over het
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geloof werden gesteld, maar zij slaagt er niet in aannemelijk te maken dat zij daadwerkelijk tot de

soennitische strekking zou behoren. Verzoekster ontkracht of weerlegt geenszins de pertinente

vaststelling van de commissaris-generaal dat zowel in hoofde van haar echtgenoot S. als in hoofde van

haar broer M. werd vastgesteld dat beide heren op Facebook sterke sympathieën tentoon spreiden voor

de sjiitische milities en sjiitische religieuze figuren en plaatsen (AD, stuk 12, Landeninformatie,

gehoorverslag M. S. A. H., 28 augustus 2017, pp. 21-24 + Facebook pagina + berichten broer), waardoor

het erg weinig waarschijnlijk is dat verzoekster, in tegenstelling tot haar echtgenoot en haar broer, wél tot

de soennitische strekking zou moeten worden gerekend. De commissaris-generaal kon op goede gronden

besluiten dat verzoekster wellicht tot de sjiitische geloofsstrekking dient te worden gerekend, waardoor

haar ganse profiel in een ander daglicht komt te staan.

2.5.6. Wat de voorgehouden vervolgingsfeiten betreft, blijkt uit de gegevens van het administratief dossier

dat verzoekster initieel verklaarde op 8 juni 2014 te Mosul opgepakt te zijn geweest door IS omdat haar

ex-man H. zich verkiesbaar had gesteld voor het parlement (AD RvV X, stuk 20, Vragenlijst CGVS, 19

november 2015, de vrees of het risico bij terugkeer). Uit haar latere verklaringen blijkt dan weer dat zij

haar arrestatie koppelde aan het feit dat haar huidige partner S. bij het checkpoint een identiteitsbewijs

zou hebben getoond waarop de IS-handlangers zagen dat hij politieman was waardoor hij voor IS als een

ongelovige werd beschouwd (AD RvV X, stuk 11, gehoorverslag CGVS II, 20 april 2016, p. 4). Tenslotte

ontkende verzoekster gedurende haar meest recente gehoor uitdrukkelijk dat haar arrestatie verband

hield met haar voormalige echtgenoot, maar schreef zij deze toe aan haar uiterlijk, omdat zij geen

hoofddoek droeg en samen was met S. (AD, stuk 6, notities persoonlijk onderhoud, 17 oktober 2018, p.

15).

2.5.7. Samen met de commissaris-generaal stelt de Raad vast dat verzoekster doorheen haar

verklaringen drie totaal uiteenlopende redenen heeft opgegeven voor haar arrestatie op 8 juni 2014,

hetgeen de geloofwaardigheid ervan in ernstige mate op de helling zet. In haar middel tracht verzoekster

deze uiteenlopende verklaringen te rechtvaardigen door te wijzen op het tijdsverloop tussen haar

aanhouding en de momenten waarop zij in het kader van haar verzoek om internationale bescherming

werd gehoord. Hoewel er begrip kan worden opgebracht voor het feit dat men zich na verloop van tijd

bepaalde details niet meer precies kan herinneren, kan het tijdsverloop onmogelijk verklaren dat

verzoekster drie totaal uiteenlopende redenen heeft opgegeven voor dezelfde arrestatie.

Waar verzoekster stelt dat de verschillende verklaringen niet tegenstrijdig, maar aanvullend zouden zijn,

kan zij evenmin worden gevolgd. Bij haar initiële verklaring koppelde verzoekster immers haar arrestatie

onmiddellijk aan de politieke ambities van haar ex-man H., terwijl zij bij haar latere verklaringen duidelijk

aangaf dat zijzelf en S. erin geslaagd waren zich te distantiëren van de situatie van haar ex-man H. en

dat zij gearresteerd werden omwille van de functie van S. (AD RvV X, stuk 11, gehoorverslag CGVS II,

20 april 2016, p. 3). Bij haar laatste verklaring bleek de arrestatie dan weer veroorzaakt te zijn door haar

uiterlijk omdat zij geen hoofddoek droeg. Verzoekster verduidelijkt niet op welke wijze deze uiteenlopende

verklaringen elkaar zouden aanvullen. Indien er inderdaad meerdere aanleidingen zouden zijn geweest

voor de arrestatie, had verzoekster dit immers van bij aanvang kunnen meedelen.

De achteraf aangebrachte precisering van verzoekster over de badge van S., met name dat zij nooit van

een politiebadge, maar van een badge als bewaker of agent zou hebben gesproken, is in het licht van wat

voorafgaat weinig relevant. Hetzelfde geldt voor haar uitleg over de Facebook–post van haar partner. De

Raad merkt terloops op dat de uitleg van verzoekster feitelijke grondslag mist aangezien de reactie van

S. op de Facebook-foto blijkens de gegevens van het administratief dossier dateert van “June 10, 2014

at 1:23am” (AD, stuk 12, Landeninformatie, Facebook S.(…), 19 oktober 2017) waardoor wel degelijk kan

worden getwijfeld aan haar verklaring dat zij en haar huidige partner van 8 tot 10 juni gedurende 3 dagen

zouden zijn vastgehouden. Het is bovendien weinig aannemelijk dat de eerste bekommernis van S.,

onmiddellijk na zijn brutale arrestatie, die hij als motief inriep in het kader van een verzoek om

internationale bescherming, de verderzetting van zijn activiteiten op Facebook zou betreffen.

2.5.8. Wat de vrijwillige terugkeer van S. betreft, werd in het arrest van de Raad van 4 juli 2018 het

volgende gesteld: “Ter terechtzitting is gebleken dat verzoeksters (actuele) echtgenoot S.A.H.M., wiens

beroep tegen de weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen tezelfdertijd werd behandeld (algemeen rolnummer RvV X), met de bijstand van het IOM

(“International Organization for Migration”) vrijwillig is teruggekeerd naar Irak. In het arrest van de Raad

met nr. 205 557 van 20 juni 2018 verbindt de Raad hieraan de conclusie dat hij hiermee heeft verzaakt

aan de door hem ingeroepen internationale bescherming. Hieruit kan worden afgeleid dat verzoeksters

echtgenoot de ingeroepen vervolgingsvrees actueel niet langer gegrond vindt. In de uiteenzetting van
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haar middel verwijst verzoekster in eerste instantie naar het feit dat haar eerste echtgenoot H.A.M. wel

degelijk een politicus was en er hierom aanslagen werden gepleegd. Zij weerlegt daarmee niet de

vastgestelde tegenstrijdigheid waar zij voor de DVZ verklaarde dat zij omwille van haar ex-echtgenoot

werd gearresteerd, terwijl zij voor het CGVS verklaarde dat ze werd gearresteerd omdat haar huidige

echtgenoot S.A.H.M. zijn politiekaart aan IS had getoond. Voor het overige verbindt verzoekster haar

vrees nog steeds aan de gebeurtenissen samen met S.A.H.M. Uit de vrijwillige terugkeer van deze laatste

naar Irak, blijkt echter dat hij geen gegronde vervolgingsvrees heeft omwille van deze gebeurtenissen. In

de mate verzoekster haar vraag om internationale bescherming steunt op dezelfde elementen als

S.A.H.M., acht de Raad deze verklaringen niet aannemelijk.” (RvV 4 juli 2018, nr. 213.073). De weinig

geloofwaardige verklaringen van verzoekster dat zij geen contact meer zou hebben met haar huidige

echtgenoot en dat hij geconfronteerd zou zijn met een penibele veiligheidssituatie in Irak, worden

geenszins gestaafd en doen geen afbreuk aan de pertinente overwegingen uit voormeld arrest.

2.5.9. Ter gelegenheid van haar persoonlijk onderhoud bracht verzoekster een nieuw element naar voor

in het kader van haar verzoek om internationale bescherming waaromtrent zij opnieuw werd gehoord op

17 oktober 2018. Uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat verzoekster beweerde dat zij niet

naar Irak kan terugkeren omwille van haar broers omdat zij met een man getrouwd is zonder toestemming

van de familie (AD, stuk 6, notities van het persoonlijk onderhoud, 17 oktober 2018, p. 12).

2.5.10. De Raad stelt samen met de verwerende partij vast dat de verklaringen van verzoekster dat zij

sedert de bevrijding van Mosul opnieuw contact zou hebben met haar familie, maar dat haar broers

problemen maken omdat zij niet op de hoogte waren van haar tweede huwelijk, dat daarenboven zonder

toestemming van de familie en de stam zou zijn afgesloten, totaal ongeloofwaardig zijn.

De commissaris-generaal stelde immers vast dat verzoekster aanvankelijk had verklaard dat zij na de

bevrijding van Mosul geen contact meer had met haar broers en zussen en niet wist of deze nog in leven

waren of niet (AD RvV X, stuk 11, gehoorverslag CGVS III, 28 augustus 2017, p. 4), terwijl zij tijdens haar

meest recente gehoor plots stelde dat zij twee à drie weken na de bevrijding van Mosul in juli 2017 (AD,

stuk 12, Landeninformatie, Info bevrijding Mosul) terug contact had kunnen opnemen (AD, stuk 6, notities

van het persoonlijk onderhoud, 17 oktober 2018, p. 12). Bovendien blijkt uit de Facebook-gegevens dat

verzoekster in de periode die aan de bevrijding van Mosul voorafging ook contact met haar broer bleef

onderhouden (AD, stuk 12, Landeninformatie, Facebook contact met broer). Tevens blijkt dat verzoeksters

broer en S. vanaf 2014 geregeld contact met elkaar hadden via Facebook en S. en elkaar positief

bejegenen “(…) my dear friend (…)” (Ibid., Facebook: contact broer en S.(…)), waardoor het

ongeloofwaardig is dat verzoeksters broer niet op de hoogte zou zijn van haar huwelijk van S. met zijn

zus of dat hij zich hiertegen zou verzetten. In haar middel tracht verzoekster de frequente contacten

gedurende de voorbije jaren tussen haar broer en S. te verklaren doordat S. de lijfwacht was van haar ex-

man. Dit veronderstelt dat verzoeksters broer en S. via haar met elkaar in contact zouden zijn gekomen.

De geschetste gang van zaken in het verzoekschrift staat evenwel haaks op verzoeksters eerdere versie

waarbij zij aangaf dat zij de banden met haar broer al gedurende jaren verbroken had (AD, stuk 6, notities

van het persoonlijk onderhoud, 17 oktober 2018, p. 10), waardoor het weinig waarschijnlijk is dat haar

broer de voorbije jaren via zijn zus in contact zou zijn gekomen met S., die de lijfwacht was van haar

(overleden) ex-echtgenoot, en deze contacten zou hebben onderhouden.

2.5.11. Op grond van de verschillende verklaringen van verzoekster blijkt dat er geen enkel geloof kan

worden gehecht aan de door haar geschetste vervolgingsfeiten, noch aan haar arrestatie in 2014, noch

aan de tegenkantingen vanwege haar familie omwille van haar huwelijk met S. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van haar relaas kan er evenmin geloof worden gehecht aan de door verzoekster

aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria van het Vluchtelingenverdrag. Zodoende

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.

2.5.12. Het door verzoekster geschonden geachte artikel 48/4 van de vreemdelingenwet bepaalt het

volgende:

“§ 1.

De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel
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risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming

van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in

artikel 55/4, valt.

§ 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.”

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

vreemdelingenwet betoogt verzoekster onder andere dat zij afkomstig is uit Mosul en dat er, conform het

vernietigingsarrest van 4 juli 2018 geen beoordeling werd gemaakt in functie van Mosul.

Ondanks het feit dat hieromtrent in de thans bestreden beslissing niet uitgebreid wordt gemotiveerd, stelt

de Raad vast dat de commissaris-generaal ingevolge het vernietigingsarrest van 4 juli 2018 een aantal

nieuwe onderzoeksdaden heeft gesteld. Verzoekster werd op 25 september 2018 opgeroepen voor een

persoonlijk onderhoud waarbij zij uitvoerig werd bevraagd over haar bindingen met Bagdad. Daarnaast

voegde de commissaris-generaal heel wat informatie toe aan het administratief dossier waaruit kan

worden opgemaakt dat verzoekster over een netwerk aan contacten beschikt in Bagdad (AD, stuk 12,

Landeninformatie, Facebookpagina + berichten broer, Facebook contact met broer, Facebook contact

broer en S.(…), Facebook broer Bagdad, Facebook netwerk Bagdad, Facebook dochter Z.).

De Raad stelt vast dat in de beslissing niet wordt betwist dat verzoekster oorspronkelijk afkomstig is uit

Mosul. Op basis van de informatie die werd ingewonnen naar aanleiding van het persoonlijk onderhoud

van verzoekster en de informatie van de verschillende Facebook-accounts, werd het standpunt van de

commissaris-generaal bevestigd dat er in hoofde van verzoekster conform artikel 48/5, §3 van de

vreemdelingenwet een intern vestigingsalternatief voorhanden is in Bagdad. Artikel 48/5, §3 van de

vreemdelingenwet bepaalt immers het volgende:

“§3. Er is geen behoefte aan internationale bescherming indien de asielzoeker in een deel van het land

van herkomst:

a) geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of

b) toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van § 2;

en hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van

het land, en redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.

Bij de beoordeling of de asielzoeker een gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in een deel

van het land van herkomst overeenkomstig het eerste lid, wordt rekening gehouden met de algemene

omstandigheden in dat deel van het land en met de persoonlijke omstandigheden van de asielzoeker.”

De Raad merkt op dat verzoekster ter terechtzitting stelt dat zij zichzelf nog steeds beschouwd als gehuwd

met S., waardoor zij niet als alleenstaande vrouw met kinderen kan worden beschouwd, zoals zij in haar

middel stelt. Haar echtgenoot S. is in Bagdad geboren uit ouders die op hun beurt ook uit Bagdad

afkomstig zijn (AD RvV X, stuk 20, Verklaring DVZ, 19 november 2015, persoonsgegevens van de partner

en gezinsleden) en heeft met zijn familie steeds in al Karkh in Bagdad gewoond (AD, stuk 11,

gehoorverslag CGVS I M. S. A. H., 20 april 2016, p. 8-9). Ook verzoeksters broer M. verblijft in Bagdad

(AD, stuk 12, Landeninformatie, Facebookpagina + berichten broer). Daarnaast stelde de commissaris-

generaal vast dat talrijke Facebook contacten van verzoekster bij hun publieke plaatsbepaling aangaven

in Bagdad te verblijven (Ibid., Facebook netwerk Bagdad). Zelfs indien verzoekster louter om indruk te

maken een universiteit in Bagdad op haar Facebookpagina zou vermelden en dat ook haar dochter onder

invloed van S. vermeldingen over Bagdad op haar Facebookpagina zou opnemen, kan niet worden

ontkend dat verzoekster duidelijke bindingen vertoont met Bagdad. Op basis van het heronderzoek door

de commissaris-generaal na het vernietigingsarrest van 4 juli 2018 kan op deugdelijke wijze worden

geconcludeerd dat verzoekster over een intern vestigingsalternatief beschikt in Bagdad.

2.5.14. Wat de veiligheidssituatie betreft in Bagdad, concludeert de commissaris-generaal op basis van

de beschikbare informatie in zijn aanvullende nota het volgende: “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
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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,

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.

De informatie die verzoekster als bijlage bij haar verzoekschrift heeft gevoegd, met name het negatieve

reisadvies van de Britse overheid voor bepaalde regio’s in Irak (Verzoekschrift, bijlage 3), is bedoeld ter

preventie van problemen bij reislustige Britten, maar kan niet worden gehanteerd om te beoordelen of
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verzoekster, die onderdaan is van Irak, al dan niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming. De

informatie van het Foreign and Commonwealth Office, die dateert van december 2018, werpt geen ander

licht op de beoordeling van de veiligheidssituatie door de commissaris-generaal, die gebaseerd is op een

EASO-rapport van maart 2019.

2.5.15. Wat de vraag betreft of redelijkerwijs van verzoekster kan worden verwacht dat zij zich bij haar

echtgenoot in Bagdad zou vestigen, wordt in de beslissing overwogen dat verzoekster een 32-jarige

(sjiitische) moslima is die voldoende initiatiefrijk is om zich in Europa in een vreemde gemeenschap te

handhaven, zodat mag worden aangenomen dat zij in het land waarvan zij de nationaliteit bezit in haar

levensonderhoud zal kunnen voorzien buiten haar oorspronkelijke regio van herkomst. Verzoekster brengt

geen elementen aan die erop zouden wijzen dat het onredelijk zou zijn om te verwachten dat zij zich bij

haar echtgenoot in Bagdad zou vestigen.

2.5.16. 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.

Beide middelen zijn 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 dertien augustus tweeduizend negentien door:

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

mevr. S. BEERNAERTS, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

S. BEERNAERTS F. TAMBORIJN


